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Förord
”Pingst ska bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor, vara en tydlig, 

respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar att växa.”

Den gemensamma framtidsbilden för Pingst sammanfattas i ovanstående mening 
som är vårt långsiktiga framtidsmål. Det tillhör pingstandligheten att den inre from-
heten också kommer till yttre uttryck, framtidsbilden sammanfattar detta och ger 
en bild av en önskad framtidsutveckling. Det är mycket glädjande att så många 
församlingar använder framtidsbilden och för de gemensamma verksamheterna är 
den redan en tydlig riktningsgivare och en positiv stämton. Det är vår bön att alla 
relationer och kontakter, all verksamhet och ekonomisk förvaltning ska bära denna 
goda frukt av en kärlek som märks. Enhet i, genom och mellan församlingar är ett 
verk av den Helige Ande. Framtidsbilden hjälper oss att vara en bred men ändå sam-
lad rörelse i ett gemensamt fokus.

I våra gemensamma verksamheter har vi haft ett år av konsolidering och förstärkta 
framtidssatsningar. Förvaltningsberättelsen i denna årsredovisning beskriver verk-
samheter i balans och god utveckling. Under året beviljades en ny folkhögskola i 
Göteborg som kommer att heta Vinga folkhögskola. Vi har tagit emot nya verksam-
hetsledare för LP-verksamheten och för Pingst Ung. För PMU innebar 2017 det sista 
året för denna period med egen direktfinansiering i relation till SIDA. Såväl i Sverige 
som internationellt har vi goda relationer och i enlighet med framtidsbilden är vår 
tanke att ta allt större del i nätverk inom vår rörelse. Ekumeniken i Sverige är viktig 
och vi har bland annat varit aktiva i delar av reformationsminnesårets högtidlighål-
lande. I enlighet med tidigare rådslag har vi arbetat vidare med att förstärka försam-
lingsrörelsen Pingst och utveckla vårt mediaarbete. 

När vi nu sammanfattar år 2017, gör vi det med tacksamhet och glädje. Gud har varit 
trofast och hjälpt oss ännu ett år. Jag konstaterar att många församlingar upple-
ver uppvindar och höga dopsiffror även om det alltid finns utmaningar att hantera. 
Många församlingar kämpar, genom de gemensamma satsningarna inom pingst-
rörelsen hedrar och stöttar vi alltid församlingarna oavsett med- eller motgång. I det 
gemensamma ser vi ett gott samarbete och många goda satsningar. Vi har en eko-
nomi i balans och fattar därmed egna beslut i våra olika verksamheter, vi gör det 
med en vilja att alltid se till rörelsens bästa. Vi är en andlig församlingsrörelse med 
bakgrund i helgelserörelser, baptism och svensk frikyrkorörelse. Vi är inte födda i ett 
vakuum utan har stor anledning att visa respekt för våra rötter. Likaväl är vi oerhört 
stolta och tacksamma över den moderna pingstväckelse vilken vi är en del av. Ande-
erfarenheten definierar, kalibrerar och motiverar oss till tjänst för Gud. 

Må den svenska pingströrelsen alltid älska Jesus Kristus och människor i ord och 
handling, med den äkthet av kärlek Anden ger. 

            Daniel Alm
 Föreståndare 
 Pingst - fria församlingar i samverkan 
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Styrelsen för Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan, med säte i Stockholm, får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.
 
 
Förvaltningsberättelse
 

Allmänt om verksamheten

Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan (fortsatt benämnd Riksföreningen) är en ideell 
förening med säte i Stockholm. I enlighet med i Rådslaget antagen Framtidsbild arbetar vi för att ”Bli 
kända för vår genuina kärlek till Jesus och människor, vara en tydlig, respekterad röst i samhället och 
en rörelse som aldrig slutar att växa”. I förvaltningsberättelsen hänvisas ibland till Riksföreningen och 
avser då dess medlemsförsamlingar. I vissa textstycken omnämns Pingströrelsen och avser då alla de 
församlingar som av tradition tillhör gemenskapen, och som är upptagna i Pingströrelsens Årsbok 2005 
när Riksföreningen bildades.

Vårt uppdrag innebär insatser både nationellt och internationellt. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte 
och Riksföreningen är inte begränsad att enbart betjäna sina medlemsförsamlingar. Riksföreningen kan 
för sin verksamhet ta emot både penninggåvor och andra bidrag.

På 2012 års rådslag togs beslutet om samordning av Pingströrelsens olika juridiska personer under 
namnet ”Fullt utbyggt Pingst”. Pingsts verksamheter delades upp i följande områden; Församling, 
Tillväxt, Socialt, Utbildning, PMU, Media, Ung och Förvaltning. Församling och Tillväxt slogs under 
2016 samman till ett verksamhetsområde. Inom dessa områden finns flera juridiska personer. I Socialt 
ingår LP-verksamheten, i Utbildning ingår PSK och folkhögskolorna, i Media ingår Ibra Radio 
Federation och TV-Inter Club, i Ung ingår Pingst Ung och i Förvaltning ingår Pingst Förvaltning AB och 
AB Samspar. Tillsammans arbetar alla organisationer för att effektivisera och dra nytta av varandras 
kompetens och resurser.

År 2017 är Riksföreningens tolfte verksamhetsår.

Organisationens syfte och ändamål
Riksföreningens målsättning är att skapa goda förutsättningar för dess medlemsförsamlingar att utveckla 
sin egen och de gemensamma verksamheterna. Detta sker bl.a. genom Ibra och PMU, men också genom 
de verksamheter som uppstått ur aktuella behov, exempelvis församlingscoacher, konsulentverksamhet, 
utbildningar för ledare och socialt entreprenörskap. Riksföreningen försöker också knyta ihop en alltmer 
globaliserad värld genom att hitta synergier och erfarenhetsutbyte mellan de svenska och de 
internationella verksamheterna. Detta sker genom gemensamma konferenser och workshops samt genom 
personliga kontakter och kunskapsöverföring. Syftet med all verksamhet är att vara i takt med vad 
medlemmarna anser vara viktigt. Där är de årliga Rådslagen viktiga avstämningstillfällen för 
verksamhetsplaner och inriktning. Riksföreningen eftersträvar att också leva nära andra bidragsgivare 
och intressenter, ex Sida, Radiohjälpen, Myndigheten för stöd till trossamfunden (tidigare SST), Second 
Hand butiker och andra nationella och internationella aktörer. Samverkan med andra kyrkor och kristna 
organisationer är prioriterat.

Medlemmar
Den 31 december 2017 hade Riksföreningen 376 (377) medlemmar. Dessa församlingar har tillsammans 
ca 83 000 medlemmar.
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Samarbete med andra organisationer
Riksföreningen samarbetar i första hand med de svenska pingstförsamlingarna. Andra betydande 
samarbetsorganisationer är Sida, SMR, Myndigheten för stöd till trossamfund, Radiohjälpen med flera. 

Representation i andra styrelser
Föreningen finns bland annat representerad i styrelsen för Sveriges Frikyrkosamråd (FSR), Sveriges 
Kristna Råd (SKR), Svenska Missionsrådet (SMR), Svenska Bibelsällskapet, Svenska Evangeliska 
Alliansen (SEA) samt Arbetsgivaralliansen.

Riksföreningen finns representerad i ett stort antal referens- och arbetsgrupper med verksamhet inom 
föreningens arbetsområden; Arbetsgivaralliansens branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska 
organisationer, Sveriges Kristna Råd, Sveriges Frikyrkosamråd, Svenska Bibelsällskapet, Svenska 
Evangeliska Alliansen, Nätverket för humanitära frågor VOICE, Concord, FRII 
(Frivilligorganisationernas insamlingsråd), ECPAT (mot exploatering av barn) med flera. Representation 
finns i PEF (Pentecostal European Fellowship), i PEM (Pentecostal European Mission) och i PWF 
(Pentecostal World Fellowship). Riksföreningen finns också representerad i ett antal geografiska nätverk.

 

Väsentliga händelser under året

Församling 
Pingst Församlings uppgift är att serva och hjälpa församlingar att lyckas i deras stora uppdrag. Vid 
ingången av 2017 fanns det 440 Pingstförsamlingar med sammanlagt 85 647 medlemmar, en ökning med 
1047 personer. Dopsiffran blev 2359 personer och det är den högsta siffran sedan 1987. Utförlig statistik 
har publicerats i Pingströrelsens årsbok, som ges ut varje år, och presenterar statistik som samlats in från 
församlingarna. 

Tillsammansprojektet har under hösten 2017 jobbat med en nystart. Våld i nära relationer, psykisk 
ohälsa, relationsfrågor är områden som har aktualiserats. Trygg Församling, utbildningsdagar i 
församlingar, licensierar deltagarna att arbeta med att förhindra övergrepp bland barn och unga i våra 
verksamheter. Under hösten har vi också uppmärksammat våra församlingar att ta sig an utmaningen 
med Metoo, där vi vill ge församlingarna praktiska verktyg att jobba med dessa frågor.

I PHV (Pingstförsamlingarnas handikappverksamhet) har arbetet att stödja församlingar med 
tillgänglighetsfrågor för funktionsnedsatta människor fortsatt. Två sommarläger har genomförts under 
året  på Bjärka-Säby och Furuboda. Vi är också involverade i detta arbete tillsammans med SKR.

Vi har också jobbat på olika sätt för att stödja församlingar i deras sociala och diakonala arbete. Under 
2016 så ställdes Sverige inför en stor utmaning att ta hand om ett stort antal flyktingar. Många 
församlingar har gjort enastående insatser inom detta område. Där har vi med bl.a. SST-bidrag stimulerat 
församlingarnas arbete bland nyanlända och flyktingar. Många församlingar har startat härbärgen, 
språkcaféer m.m. Många av våra medlemmar i församlingarna har öppnat sina hem för att kunna ta emot 
ensamkommande flyktingbarn. Under 2017 startade vi Pingst Integrationsråd för att samordna insatser 
och stötta församlingar på området.

Pingst Musik hjälper rörelsens musik- och lovsångsledare att lyckas genom nätverksbygge, 
resursskapande och relationer. MÖT konferensen har under året byggts vidare och stärks succesivt i sin 
roll som kreativ motor i rörelsen. Nätverksträffar på Nyhem och Lapplandsveckan tjänar som viktiga 
mötesplatser och möjligheten att vara en del av Pingst Ledare är värdefull. Under året har regionala 
inspirations- och utbildningsdagar för musiker och tekniker anordnats i samarbete med nätverket 
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Swedish Gurus of Tech. Dessa dagar har haft som mål att öka samarbetet mellan tekniker och musiker i 
samband med gudstjänsten. Årshjulet för inspiration och resurser är funktionellt via dessa ytor. Utöver 
dessa bredare samlingar har även kontakt med nyckelpersoner i landets församlingar breddats och 
djupnat. Årets största projekt, ”Ny Musik i Pingst”, har resulterat i ännu en skiva med nya sånger som 
fått ett stort genomslag i hela våra rörelse och berikat våra gudstjänster och konferenser. Det 
övergripande syftet är att stärka den gemensamma identiteten i vår rörelse med hjälp av musiken.  

Församlingskonsulterna tillsammans med verksamhetsledaren har varit verksamma i ett flertal 
församlingsprocesser under året, som hjälp och stöd för församlingar i kriser, konflikter och 
personalärenden. En kurs för vigselbehörighet har genomförts under året vilken resulterat i att fler 
pastorer  kunnat ansöka om behörighet hos Kammarkollegiet.

Under 2017 har arbetsområdet Tillväxt arbetat vidare med församlingsplantering, församlingsutveckling 
och nystart av församlingar. Inom församlingsplanteringsområdet arbetar vi med träningsprogrammet 
M4 som genomfört tre moduler med fyra deltagande team. Vi har bjudit in till välbesökta forum på våra 
stora nationella ledardagar, konferenser och rådslag. Fler och fler pingstförsamlingar involverar sig i 
planteringsarbete på olika sätt och förutsättningarna för fortsatt plantering och tillväxt har därmed 
förbättrats avsevärt. Tillväxt har också bidragit till att nystartsprogrammet under hösten lämnades över 
från Svenska Evangelistmissionen till Pingst. Ett stort tack till David Johansson och hela ledarteamet. Ett 
femtontal pingstförsamlingar har fått hjälp att förnya och utveckla sina församlingar genom Nystart.

Pingst har haft sex församlingscoacher i funktion för att stödja församlingars utveckling, dessa har varit 
aktiva i församlingar med sina insatser. Gensvaret från församlingar som använt coacherna är 
samstämmigt positiva där ökat gudstjänstfirande, tydligare ledarskap och generationsöverskridande 
samverkan kan avläsas. 

I pingsttid fortsatte satsningen "Löftet gäller dig" med blogginlägg och filmklipp för att aktualisera 
Andens gåva. Uppskattningen är att flera tusen personer berörts av satsningen.  Tillväxt har också 
samordnat Pingsts insatser under Almedalsveckan, en satsning som görs tillsammans med 
Frälsningsarmén och tidningen Dagen under namnet "G som i Gud". Satsningen har lett till en stärkt 
kristen röst i Almedalen och ett ökat nätverk för Pingst i relation till politiker och andra samhällsaktörer.

 

Socialt
Verksamhetsområde Socialt bedrivs inom verksamhetsområde Pingst Församling och LP-verksamhetens 
ideella riksförening.

För arbetet i LP-verksamhetens ideella riksförening hänvisas till föreningens årsredovisning och hemsida 
www.lp-verksamheten.se  

 
Utbildning
Pingst Utbildning bedriver huvuddelen av sitt arbete inom folkhögskolans ram där de fyra skolorna 
Dalkarlså, June, Kaggeholm och Mariannelund, samlade inom stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och 
Kursverksamhet (PSK), utgör den organisatoriska grunden. PSKs syfte, och därmed huvudsyftet för 
verksamhetsområde Utbildning är att bedriva folkhögskoleverksamhet på kristen grund och i kristen 
anda. För mer information om PSK och folkhögskolorna hänvisas till årsredovisningar och hemsidor. 

Vid rådslaget 2017 beslutades att bejaka försäljningen av fastigheten på Kaggeholm och inleda det 
konkreta arbetet med att flytta skolverksamheten. Detta arbete har pågått under hela hösten och 
försäljningen slutfördes i februari 2018. Förutom flyttarbetet av Kaggeholms folkhögskola har fyra 
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viktiga strategiska processer pågått under 2017:

      - Föreningen Akademi för Ledarskap och Teologi som bildades i juni 2016 startade sin operativa 
verksamhet vid  halvårsskiftet 2017. För Pingst utbildning innebär detta ett något större åtagande och ett 
större ansvar för utvecklingen inte minst av den 4-åriga pastors- och ledarutbildningen. Under hösten 
2017 inleddes arbetet med utvecklingen av ALTs distansprogram med syfte att göra grundläggande 
teologistudier mer tillgängliga för församlingsrörelsen. Detta kommer operativt att starta hösten 2018.

      - Ansökan om att starta ny folkhögskola i Göteborg har inlämnats och beviljats. Arbetet med uppstarten 
har inletts och rekrytering av rektor beräknas vara avslutad under första kvartalet 2018.

       - Folkhögskoleverksamheten har utökats kraftigt genom ny tilldelning av utbildningsplatser. Denna 
utökning har till stor del använts till strategiska satsningar i nära samverkan med församlingsrörelsen.

      - Arbetet med bibelskoleutvecklingen har tagit form och kommer innebära en kraftig förstärkning av 
bibelskolearbetet. Nya bibelskolor startas i Stockholm, Umeå och på Cypern. I Göteborg utvecklas 
befintliga bibelskolor i linje med framtaget styrdokument. Därutöver utökas utbildningarna inom 
mission. Allt detta har förberetts under 2017 och kommer att operativt startas upp till hösten 2018.

 

PMU

PMU:s uppdrag är att leda och utveckla de svenska pingstförsamlingarnas gemensamma biståndsarbete. 
Projektverksamheten i Syd omfattade 2017 135 insatser i 35 länder, med medel främst från Sida, 
Radiohjälpen, Second Hand och egna insamlingar. Verksamheten leds från huvudkontoret i Stockholm, 
med stöd från regionkontor i Kenya, DR Kongo, Thailand och Cypern.

Vision och uppdrag
PMU:s vision är en värld med upprättade relationer, fred, frihet, demokrati och respekt för de mänskliga 
rättigheterna, rättvist fördelade ekonomiska resurser och ett samhälle där människor lever i harmoni med 
naturen och säkrar framtiden för kommande generationer. PMU:s uppdrag är att tillsammans med svensk 
pingströrelse och i samverkan med lokala samarbetspartner bekämpa fattigdom genom 
utvecklingsinsatser och humanitära projekt. PMU:s strategiska målområden är demokrati, jämställdhet, 
välstånd (utbildning, hälsa och försörjning), omsorg om miljön och hållbar utveckling, 
kapacitetsutveckling samt humanitära insatser. I Sverige fokuseras PMU:s arbete på opinionsbildning, 
kunskapsutveckling och skapande av engagemang för rättvisearbete. Second Hand är en central strategi 
för kommunikation och insamling. 

Under 2016 lanserades PMU:s kompass mot 2020, som tydligt relaterar till Agenda 2030, och har som 
syfte att öka PMU:s och lokala partners genomslag inom de områden där vi gemensamt bedömer att vi 
har ett tydligt mervärde och kan göra stor skillnad. Femårsstrategins övergripande  prioriteringar är 
demokrati och jämställdhet. Inom demokrati ligger fokus på demokratisk kultur och fred, och då främst 
folkrörelsers roll i byggandet av demokratiska och fredliga samhällen, samt frihet från våld. Inom 
jämställdhet är förändring av kultur, traditioner och strukturer centrala områden. Ökad jämställdhet ska 
gestaltas bl.a. genom kvinnors och flickors rätt till de grundläggande rättigheterna hälsa, utbildning och 
försörjning. Att involvera män i jämställdhetsarbetet är avgörande för genomslag och hållbara resultat. 
De strategiska prioriteringarna demokrati/fred och jämställdhet länkas samman i arbetet med kvinnors 
deltagande i freds- och demokratiprocesser. PMU:s kompass mot 2020 beskriver också att det finns en 
stor potential hos trosbaserade aktörer, som inte fullt ut tillvaratas när det gäller att bidra till en positiv 
samhällsförändring. PMU vill därför bidra till ökad kunskap om religionens roll och trons betydelse för 
förändring, samt öka kunskapen om, och mobiliseringen av, den starkt växande 
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pentekostala/karismatiska kyrkofamiljen inom utvecklingsarbete. 

Second Hand
PMU fortsätter att utveckla Second Hand-verksamheten. Vid årsskiftet 2017/2018 hade PMU 8 egna 
butiker. Ytterligare 52 butiker ägs och drivs av pingstförsamlingar i samarbete med PMU. Huvudsakligt 
mål för verksamheten är att generera resurser till utvecklingsarbete och humanitära insatser globalt, 
liksom till socialt arbete i Sverige. En annan målsättning är att bereda utrymme för arbetsplatsträning 
kopplat till olika sysselsättningsåtgärder. Viss verksamhet är skattepliktig då Second Hand erbjuder 
avtalsbutiker vissa produkter som anpassats till butikskedjan såsom butikskläder med tryck, prisetiketter, 
bärkassar med logga, etc. Under verksamhetsåret genomfördes ytterligare strukturförändringar i PMU:s 
butiker med syftet att öka överskott och avkastning. Second Hand-verksamheten bidrog 2017 med 14,8 
miljoner kronor till PMU:s internationella verksamhet.

Betydande samarbeten
Sida är PMU:s främsta institutionella givare. PMU har haft ramavtal med Sida sedan 1981. Statusen som 
ramorganisation upphörde per 2014-12-31, men ett samarbetsavtal upprättades för 2015-2017. 2018 
ansökte och beviljades PMU Sida-bidrag för perioden 2018-2019 via Svenska Missionsrådet. Inom det 
humanitära arbetet råder denna ordning sedan tidigare. När möjlighet ges planerar PMU att ansöka om 
ny ramstatus.

Under 2017 inbjöds PMU att ansöka om ramavtalsstatus hos Radiohjälpen, som är en annan viktig 
samarbetspartner. PMU skickade in en ansökan, och beslut väntas under 2018. 

Utvecklingssamarbete
För 2017 erhöll PMU genom samarbetet med Sida 61 miljoner kr för utvecklingsinsatser i Syd, inkl. 
administration. PMU bedriver också eget insamlingsarbete, samt erhåller stöd från Radiohjälpen. Under 
2017 genomfördes 107 utvecklingsprojekt.

Utvecklingsverksamheten syftar till att utveckla kunskap och kapacitet, att förverkliga de mänskliga 
rättigheterna samt att stärka människors egen organisering i syfte att ge människor kunskap, redskap och 
möjligheter att själva ta sig ur fattigdom. och möjligheter att själva ta sig ur fattigdom. Några exempel på 
resultat som har uppnåtts under 2017:
- 24 projekt med demokrati som huvudmål har genomförts. Ett exempel på hur PMU:s partner har arbetat för ökade 
rättigheter för minoriteter och marginaliserade människor hämtas från Filippinerna, där 2803 människor som tillhör 
den etniska minoritetsgruppen mangyaner har fått födelsebevis och därför nu har rättigheten att rösta i val. De har 
också fått kunskap om vilka rättigheter de har som medborgare, och inkluderats i landets välfärdssystem.

- 14 projekt med jämställdhet som huvudmål har genomförts. PMU:s partner har bl.a. arbetat för att stärka 
kvinnornas och flickornas möjligheter till utbildning, försörjning och bättre levnadsvillkor. Ett exempel hämtas från 
Togo, där 700 kvinnor organiserade i 80 kooperativ har fått större skördar tack vare nya tekniker de lärt sig, och där 
900 kvinnor är organiserade i kvinnogrupper som arbetar aktivt för att förbättra miljö och hygien i sina byar. 55 
kvinnor berättar också om att de fått tillgång till sitt arv efter föräldrars frånfälle, trots att traditionen säger att bara 
män får ärva. Från Asien hämtas ett annat exempel där 120 individer från tre olika etniska minoritetsgrupper har 
haft dialog om jämställdhet och kvinnors rättigheter, och tagit fram konkreta förslag på hur kvinnors situation kan 
förbättras i målområdet.

- Inom hälsa, utbildning och försörjning har 36 projekt pågått under 2017. Ett exempel på resultat hämtas från 
Nepal. I landsbyggsdistriktet Mugu har 256 kvinnor och flickor varit involverade i utbildningar för 
familjeplanering, hälsa och hygien och HIV/AIDS information. 75 flickor har varit involverade i utbildningar om 
reproduktiv hälsa. Flickor som har lärt sig att göra egna menstruationsskydd kan nu gå till skolan och andra 
aktiviteter även när de menstruerar.

- Inom miljö har fem projekt pågått som har miljö som huvudfokus. Ett exempel på hur människor engagerar sig i 
klimat- och miljöfrågor i sina kontexter hämtas från Kenya, där tre plantskolor har planterat och vårdat 15 335 
trädplantor. Arbetet med planteringen fortsätter 2018 när tillräckligt med regn faller. I Filippinerna har över 310 500 
träd planterats på ön Mindoro. Utbildning samt tekniskt stöd har garanterad att det har varit högt överlevnadsantal 
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av trädplantorna. Dessa nya träd bekämpar erosionen, vilket i sin tur ökar motståndskraften mot översvämningar i 
området.

- Under 2017 har 12 projekt haft lokal partners kapacitetsutveckling som huvudmål, i syfte att hjälpa dem att vara 
effektiva förändringsaktörer. PMU har under 2017 gjort 52 olika typer av insatser som har haft ett direkt syfte att 
bygga kapacitet hos lokala samarbetspartner. Lokala partner har genom PMU:s stöd bl.a. förbättrat sina 
administrativa rutiner och byggt kapacitet inom olika tematiska områden, samt arbetat med att utveckla strategiska 
planer, policyer och riktlinjer.

 
Flera samarbetsländer är påverkade av krig och konflikt, vilket emellanåt stört verksamheten. 

Det humanitära arbetet
Målet för PMU:s humanitära arbete är att bidra till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig 
värdighet, till förmån för nödlidande människor. Under 2017 bidrog PMU till att bistå människor i 17 
länder genom 28 olika humanitära projekt. (19 som respons vid konfliktsituationer, och 9 som respons 
vid naturkatastrofer). Humanitära insatser har genomförts i Nordafrika, Bangladesh, Burundi, Etiopien, 
Irak, Grekland, Haiti, DR Kongo, Libanon, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Sydsudan, Tanzania, Ukraina, 
Zimbabwe, samt på Arabiska halvön. Nio av de humanitära insatserna har genomförts med stöd från 
institutionella givare såsom SMR/Sida och Radiohjälpen. Den totala kostnaden för insatserna uppgår till 
21,2 miljoner kronor (ca 14 milj. 2016). Den humanitära verksamheten har gett stöd till totalt 228 230 
människor inom bland annat matsäkerhet och försörjning, nutrition, hälsa, skydd, utbildning, vatten och 
sanitet, samt non-food items. Motsvarande siffra 2016 var knappt 80 000 människor.

Kommunikations- och insamlingsarbetet
För 2017 tilldelades PMU inom ramen för avtalet med Sida 1,6 miljoner kr för kommunikationsarbetet i 
Sverige. Under året har PMU även satsat egna medel för kommunikations- och insamlingsarbetet. Det 
huvudsakliga målet är att sprida kunskap och skapa engagemang samt att samla in medel till 
verksamheten i fält. Under 2017 samlades 41,2 miljoner kr in. De tre största givargrupperna är enskilda 
gåvogivare, Second Hand-butiker och svenska pingstförsamlingar. 58 % av de insamlade medlen 2017 
var öronmärkta gåvor. Insamlingsresultatet för 2017 ökade i relation till 2015 och 2016. 2015 resulterade 
ökade flyktingströmmar i att insamlingarna ökade med 14,4 %. Att PMU under 2016 lyckades ligga kvar 
på samma nivå, och sedan öka ytterligare 2017, är en stor framgång. En viktig del i insamlingsarbetet är 
att kontinuerligt rekrytera nya givare. 2017 rekryterades 2713 sådana (målet var 2500) och snittgåvan 
ökade med 17 %. 

Ett viktigt verktyg i PMU:s kommunikations- och insamlingsarbete är webben, som fortsatt att utvecklas, 
med målet att på ett ännu bättre sätt inspirera och engagera människor, samt att förenkla givandet. Bland 
annat innehåller den nya sidan en ”projektkatalog” som på ett enkelt sätt ska ge besökaren en bild av 
vilka projekt som bedrivs var och hur de ekonomiska behoven ser ut. Responsen har varit god.

Tre kampanjer har genomförts under 2017. Vårkampanjen ”Fredsagent 1325  Utan kvinnan ingen fred” 
fokuserade på kvinnors rätt till jämställdhet och fred. Genom ett projekt i konfliktdrabbade 
Turkanaregionen i norra Kenya, där kvinnliga fredsagenter har fått en betydande roll, visades hur PMU 
arbetar förebyggande för hållbar fred genom jämställdhet. Under sommarkampanjen lyftes PMU:s 
humanitära arbete runt om i världen. Genom exempel från arbetet i Irak och Sydsudan lyftes vad som är 
PMU:s uppdrag i de humanitära insatserna; att rädda liv och lindra nöd. Under Barnens rätt-kampanjen 
”Om jag blir stor…” lyftes barns rätt till liv, överlevnad och utveckling och vikten av barns utbildning på 
sitt eget språk i minoritetsgrupper i norra Bangladesh. Kampanjen lyfte även behovet av näringsrik mat 
och sjukvård för att överleva fattigdom, och att få möjlighet att skapa sig en framtid. 
PMU arbetar också aktivt med politiskt påverkansarbete. Aktiviteter som genomförts är bl.a. fortsatt 
uppmärksammande av situationen i DR Kongo, bl.a. i samband med Sverige-besök av Dr. Mukwege, och 
fortsatta visningar av filmen om hans liv, liksom politikermöten. PMU deltog också under 
Almedalsveckan.
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Kvalitetsarbete
PMU har under 2017 arbetat utifrån framtagna system för intern styrning och kontroll, liksom med 
systematiska förbättringar. PMU är medlem i CHS Alliance (tidigare HAP International), som arbetar 
för ökad ansvarighet och kvalitet inom biståndet. PMU har ett ramverk för ansvarighet gentemot 
organisationens intressenter, liksom ett klagomålshanteringssystem. 

PMU är medlem i FRII - Frivilligorganisationernas insamlingsråd, vars uppgift är att verka för ett 
gynnsamt klimat i Sverige för frivilligarbete och för insamling hos allmänheten. PMU rapporterar årligen 
sitt kvalitetsarbete i en s.k. kodrapport. PMU följer också de direktiv som satts upp av Svensk 
insamlingskontroll, Sida och övriga samarbetsorganisationer. PMU har 90-konto (90 00 50-6). PMU:s 
verksamhet granskas av auktoriserad revisor.

För mer information, se PMU:s verksamhetsberättelse samt effektrapport på www.pmu.se.

 

Media
Ibra, inkluderande varumärkena TV Inter och ICBI (numera kallat Distansbibelskolan), finns i över 60 
länder och på drygt 100 olika språk. Vi finns i följande regioner/världsdelar; Latinamerika (endast 
Distansbibelskolan), Västafrika, Östafrika, Nordafrika och Mellanöstern, Turkiet, Syd- och Sydostasien.

Vi var under året ca 40 personer som, genom anställning i församling eller i Riksföreningen, företrädde 
Ibra i olika funktioner. Exempelvis som regionledare, med träning, uppföljning, insamling, 
församlingsrelationer och ledning. En stor del av Ibras ekonomi och omsättning ligger utanför Ibra och 
återfinns i lokala församlingar samt hos ScanMedia. ScanMedia är Pingsts bolag och finns på Cypern, 
betjänande Mellanöstern och Nordafrika.

Kostnaden för vår satellitkanal, Kanal Hayat, har nu planenligt helt tagits över av Trinity Broadcast 
Network (TBN). 

I den långsiktiga strategiska planen beskrivs vårt fokus på det vi valt att kalla Lärjungaresan, med fokus 
på att ”göra lärjungar” som startar församlingar. Sedan 2016 har över 300 nya församlingar startats och 
över 1200 döpts. Under året har en rad kurser hållits och kunskapen höjts hos partners i våra olika 
regioner, och tidigare utbildningsinsatser har följts upp i flera länder. Nya medieproduktioner har också 
påbörjats, och sändningarna har utökats på flera håll. Vi gläder oss och tackar Gud för att 
Bibelupptäckargrupper har multiplicerats till sjätte generation. 

För mer information om Medias arbete se www.ibra.se och www.tvinter.se

 

Ung
Verksamhetsområde Ung bedrivs inom föreningen Pingst Ung. Vi hänvisar till årsredovisning och 
hemsidan www.pingstung.se för mer information om verksamheten.

Förvaltning
Verksamhetsområde Förvaltning bedrivs inom bolaget Pingst Förvaltning AB. Vi hänvisar till bolagets 
årsredovisning för mer information om verksamheten.

 
Väs entliga händels er under året, övergripande
 
Församlingsrörelsen nu och framåt. På Rådslaget beslutades att anta ”Framtidsbilden” och 
”Församlingsrörelsen  Pingstipedia” - en viljeinriktning om det fortsatta arbetet.
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Framtidsbilden ska ge en ton, en smak, ett anslag. Vi vill vara mer av en trädgård än fabrik, inte statisk 
utan dynamisk. Det långsiktiga framtidsmålet summeras ”Bli kända för vår genuina kärlek till Jesus och 
människor, vara en tydlig, respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar att växa”

Pingstipedia  Pingst som rörelse i vår tid. Vi arbetar mot ett förhållningssätt där det som bär frukt i 
någon församling kan vara till nytta för andra. Konsekvensen kan bli ett nytt förhållningssätt till 
Rådslaget, valberedningen och till våra församlingar.

Riksföreningen arbetar, efter Rådslagets beslut, vidare med de olika delarna inom Mediautredningen. 
Riktningen innebär att på sikt skapa en media-och kommunikationsplattform, att tillskapa ett Pingst 
mediacenter, att så långt det är möjligt samordna Pingst befintliga kommunikationsarbete samt att 
fortsätta vara en långsiktig och relationellt aktiv ägare i Mentor Medier.

Under året har en resurs anställts för att samordna och arbeta med Pingsts gemensamma satsningar och 
konferenser. Pingst Event arbetar huvudsakligen med Pingst Ledare, Pingst Pastor, Rådslaget, Nyhem, 
Lapplandsveckan och Kyrkoavgiften.

Arbetsgruppen med uppdrag att utreda Pingst Förvaltning AB´s framtida strategi, ägande, förvaltning 
och användning av kapital redovisade på Rådslaget sina slutsatser, vilka enhälligt antogs. 

Pingstförsamlingarnas skol- och kursverksamhet (PSK) har tillsammans med huvudmannen 
Riksföreningen Pingst arbetat för att hitta lämplig köpare av Kaggeholm samt sonderat lämplig framtida 
placering av skolan.

Huvudmannen ställde sig positiv till PSK´s viljeinriktning att starta ny folkhögskola i 
Göteborgsregionen. Vinga folkhögskola blir namnet på den nya skolan som startar hösten 2018.

 

Hållbarhetsupplysningar

Riksföreningen arbetar kontinuerligt för att säkerställa god arbetsmiljö inom organisationen. En 
skyddskommitté arbetar i samspel med berörda ledningsgrupper löpande med förbättringsarbete, bl.a. 
utifrån den typ av personalenkät som genomfördes våren 2017. PMU mäter också graden av 
personalomsättning, och har fördjupat dialogen om hur minskad personalomsättning kan uppnås. En 
HR-ansvarig har rekryterats. I all rekrytering söker organisationen säkerställa god jämställdhet och 
mångfald. För att säkerställa hållbarhet ur ett miljöperspektiv arbetas bl.a. löpande med att öka den 
digitala kommunikationen, och att säkerställa att personalen reser med miljövänliga alternativ när så är 
tillämpligt. Vid flygresor klimatkompenserar PMU. 
 

Framtida utveckling

Riksföreningen kommer fortsätta arbeta med strukturen i ”Fullt utbyggt Pingst” som antogs 2012 för att 
förbättra arbetssätt och beslutsvägar. Vi kommer också arbeta mot att  implementera den framtidsbild 
som antogs i rådslaget. Arbetet med media och kommunikation fortsätter och även utveckling av 
Församlingsrörelsen Pingst, "Pingstipedia". PMU arbetar vidare med frågan om ramstatus.
 

Utländska regionkontor

Under 2015 öppnade PMU fyra regionkontor i Chiang Mai Thailand, Nairobi Kenya, Limassol Cypern 
samt Bukavu DR Kongo. Etablerandet av regionkontor har inneburit förändrade arbetssätt i 
projektsamarbetet, där ansvar för projektadministrationen delvis har flyttats ut till regionkontoren. På 
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regionkontoren ligger ansvar att stödja och kapacitetsutveckla lokala samarbetspartner vilket bland annat 
består av utbildningar inom tematiska områden, projekthantering vilket inkluderar ekonomi och 
administration samt t ex antikorruption. Personal på regionkontoren har också ansvar för att följa upp 
lokala samarbetspartners projektverksamhet och genomföra fältbesök i regionerna. 

Resultat och ställning

Årets resultat visar ett överskott på 6,8 (6,6) miljoner kr i den egna verksamheten samt ett överskott i den 
ändamålsbestämda verksamheten på 2,4 (6,1) miljoner kr. 

Riskreserven har förändrats under året och ligger nu på 0,4 (0,6) miljoner kr efter den bedömning som 
årligen görs av projektportföljen i dialog med revisorerna. 

Under året har några få aktier i Pingst Förvaltning AB överförts till Riksföreningen och påverkar det 
utgående värdet med 3 200 kr. Dessa har bokförts som ett kapitaltillskott.

 

Flerårsöversikt (tkr) 2017 2016 2015 2014 2013
Insamlade medel 93 692 87 388 98 374 85 425 73 708
Sida bidrag 62 600 62 194 65 600 73 288 77 767
Förändring balanserat kapital 6 812 6 583 4 082 3 786 3 837
Soliditet (%) 77 73 70 68 65

Finansiella instrument

Riksföreningen har som policy att placera i räntebärande placeringar med lägre risk och strukturerade 
produkter. Under året har placeringarna utökats med 7,2 miljoner kr och totalt är 39,9 miljoner kr av 
kapitalet placerat i strukturerade produkter och fonder. 

Placeringspolicy
Placeringar görs på ett sätt som utöver god avkastning och låg risknivå kan bidra till en god utveckling 
av folkhälsa och miljö samt till en god tillämpning av internationella och nationella normer för 
mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Placeringar görs inte i företag som härrör från produktion och 
distribution av tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet, krigsmateriel eller pornografi. Placeringar 
skall inte heller ske i företag som kan associeras till rapporterade kränkningar av internationella normer 
för mänskliga rättigheter och arbetsrätt. De internationella normer som här avses är i första hand FN:s 
deklaration för mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och ILO:s konventioner om arbetsrätt. 

Kapitalet placeras i två olika grupper. Ena gruppen, ca 60 % av placerat kapital, utgör placeringar med 
lägre risk så som räntebärande produkter garanterade av svenska staten, finansieringsinstitut, 
försäkringsbolag, bolåneinstitut, svenska eller utländska banker, med rating som svensk bank, samt 
företagsobligationer utgivna av svenska börsbolag. Den andra gruppen, ca 40 %, med lite högre risk, 
placeras i så kallade strukturerade produkter såsom autocalls, aktieindexobligationer, 
obligationsportföljer, fonder och aktier. I båda grupperna eftersträvas en spridning av emittenter för att 
minimera risken. Ingen förändring av placeringspolicyn har skett under året.
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Förvaltning

På Rådslaget, som hölls den 12 - 13 maj 2017 i Pingstkyrkan i Norrköping, valdes en styrelse för 
Riksföreningen, bestående av 12 ledamöter, 3 kvinnor och 9 män. För att få en tydlig delegation i arbetet 
med Fullt utbyggt Pingst ingår respektive ordförande för varje styrgrupp automatiskt i styrelsen för 
Riksföreningen. Styrelsen har en god sammansatt kompetens inom bland annat församlingsledning, 
församlingsverksamhet, ekonomi och missionsfrågor. Styrelsen har under året haft 6 sammanträden. 
Styrelseledamöternas närvaro dokumenteras i mötesprotokoll. 

Stabsfunktionen leds av Riksföreningens direktor, Madeleine Hansson. Ekonomi, administration och IT 
leds av controllern Elisabeth Celaya. Varje verksamhetsledare ingår i den verkställande ledningen för 
Riksföreningen. Organisationens operativa verksamheter har, som en konsekvens av Rådslagsbeslutet 
2012, fortsatt förändringsarbetet med Fullt utbyggt Pingst.

 
Förändring av eget kapital 

Ändamåls- Ändamåls- Ändamåls- Balanserat Totalt

medel PMU medel Media medel övriga resultat  
Belopp vid årets ingång 33 472 524 13 560 844 6 135 637 45 864 701 99 033 706
Gåvor och bidrag 176 218 188 28 520 033 24 194 161  228 932 382
Utnyttjat för ändamålet -178 363 744 -26 789 066 -21 370 570  -226 523 380
Erhållna aktiegåvor 
PFAB    3 200 3 200
Årets resultat 6 811 651 6 811 651
Belopp vid årets utgång 31 326 968 15 291 811 8 959 228 52 679 552 108 257 559

Riksföreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning Not 2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Verksamhetens intäkter
Gåvor 3 84 020 758 77 480 161
Bidrag 3, 4 99 597 153 93 835 792
Nettoomsättning 58 240 006 59 976 712
Övriga intäkter 5 8 590 509 9 316 044

250 448 426 240 608 708

Verksamhetskostnader 6

Ändamålskostnader
7, 8, 
9 -218 900 973 -206 946 542

Insamlingskostnader -7 390 975 -7 227 360
Administrativa kostnader 10 -17 157 864 -15 865 142

-243 449 813 -230 039 044

Verksamhetsresultat 6 998 613 10 569 664

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar 11 182 149 408 300
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 042 484 1 706 692
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 593 -6 131

2 222 040 2 108 861

Årets resultat 9 220 653 12 678 525

Förändring av ändamålsbestämda medel 12 -2 409 003 -6 095 046
Kvarstående belopp för året 6 811 651 6 583 479

Förändring balanserat kapital 6 811 651 6 583 479
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13 2 031 789 2 114 845
Inventarier, verktyg och installationer 14 4 376 586 5 434 942

6 408 374 7 549 787

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 15, 16 31 946 834 31 943 634
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17, 18 39 858 018 32 612 952
Andra långfristiga fordringar 19 2 590 000 3 474 198

74 394 852 68 030 784

Summa anläggningstillgångar 80 803 227 75 580 571

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Second Hand varor och handelsvaror 4 065 868 3 366 123

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 841 741 1 884 504
Övriga fordringar 3 762 297 3 064 180
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 6 659 580 7 357 136

12 263 618 12 305 821

Kassa och bank 44 305 561 45 322 095
Summa omsättningstillgångar 60 635 047 60 994 038

SUMMA TILLGÅNGAR 141 438 274 136 574 609
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 55 578 008 53 169 005
Balanserad vinst eller förlust 52 679 551 45 864 701
Summa eget kapital 108 257 559 99 033 706

Avsättningar
Övriga avsättningar 21 2 264 274 2 605 681

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7 437 333 9 490 485
Skuld Sida 22 534 355 503
Övriga skulder 7 667 347 7 036 513
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 15 277 406 18 407 720
Summa kortfristiga skulder 30 916 441 34 935 222

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 141 438 274 136 574 609
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Kassaflödesanalys Not 2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 9 220 653 12 678 525
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 24 3 129 896 3 381 011
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 12 350 549 16 059 536

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete -699 745 -297 071
Förändring av kundfordringar 42 762 950 870
Förändring av kortfristiga fordringar -559 2 857 896
Förändring av leverantörsskulder -1 481 213 1 934 728
Förändring av kortfristiga skulder -2 537 568 -1 012 189
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 674 226 20 493 770

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 326 691 -985 934
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 25 -6 364 069 -4 259 727
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 690 760 -5 245 661

Årets kassaflöde -1 016 534 15 248 109
Likvida medel vid årets början 45 322 095 30 073 986
Likvida medel vid årets slut 44 305 561 45 322 095
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Riksföreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
 
Principerna är oförändrade i jämförelse med tidigare räkenskapsår.
 
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det 
som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när 
intäktsredovisningen sker.
 
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge 
tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför 
att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en 
skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget 
bidrag är det en gåva.
 
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Vad gäller gåvor i form av insamlade kläder och liknande tillgångar med lågt värde som organisationen 
avser att sälja vidare redovisas intäkten vid försäljningen. De insamlade kläder och liknande som finns 
kvar på balansdagen redovisas som en intäkt och varulager i den mån de uppfyller kraven att få redovisas 
som tillgång (dvs att de ska säljas). Gåvor i form av insamlade kläder och liknande som organisationen 
avser att skänka vidare redovisas inte som intäkt eller varulager per balansdagen. Upplysning lämnas 
dock om gåvor som inte redovisats i resultat- eller balansräkningen, se not 3.
 
Gåvor av exempelvis aktier och fastigheter intäktsredovisas vid gåvotillfället.
 
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan 
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten 
redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. 
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. Insamlade kläder som finns kvar på balansdagen, som 
klassificerats som varulager och där ett verkligt värde inte kan fastställas värderas till 25 kronor per kilo.
I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med 
ersättningen.
 
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas 
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma 
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
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Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att 
få.
 
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.
 
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings-, och
administrationskostnader.
 
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt
stadgarna.
Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av ett projekt inom ändamålet räknas till
ändamålskostnader. Exempel på sådana kostnader är utlandskontor, central projekthantering och
projektstyrning samt administrativ hantering av ansökningshandlingar för anslag. Uppföljning,
rapportering och revision av projekt utgör ändamålskostnader. Till ändamålskostnader räknas även 
kostnader för opinionsbildande, second hand-verksamhet och samkostnader som IT, ekonomifunktion, 
telefonväxel och lokalhyra.
 
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader återspeglar de kostnader som organisationen haft för att samla in medel.
Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens
samtliga givare, d v s såväl privatpersoner som företag och organisationer. Detta omfattar både befintliga 
givare och arbetet med att söka nya givare genom kampanjer, utskick och underhåll av givarregister. 
Insamlingskostnaderna kan således bestå av reklam, annonser, insamlingsmaterial och personal som 
arbetar med insamlingsaktiviteter. I insamlingskostnader ingår även samkostnader.
 
Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen. Administrationen
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel på sådana kostnader är styrelsemöten, 
revision av själva organisationen och administrativa system. I administrationskostnader ingår även 
samkostnader.
 
Leasing
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första 
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.
 
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med 
att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftbestämda redoviasas en kostnad det år 
pensionen tjänas in.
 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar enligt plan.
Aktivering av en anläggningstillgång sker vid anskaffning till högre belopp än 20 000 kr.
Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång har minskat anskaffningsvärdet.
Organisationens byggnader har delats upp i betydande komponenter.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider 
tillämpas:
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Byggnadskomponenter är stomme med avskrivningstid på 100 år, tak med 40 år, fasad med 40 år, inre 
ytskikt med 10 år, installationer med 40 år och övrigt med 25 år.  
Inventarier 5 år

Finansiella tillgångar
Den placeringspolicy som beslutades 2009 gäller fortsatt. Det innebär att c:a 80 % av det egna kapitalet 
exklusive ändamålsbundna medel kan placeras på de finansiella marknaderna. Majoriteten av de 
finansiella placeringarna ligger i långfristiga räntebärande och noterade företagsobligationer, 
kompletterade med finansiella strukturerade produkter. En mindre del av kapitalet har investerats i 
värdepapper med god utvecklingspotential, men samtidigt med en högre risk. Under löptiden värderas 
placeringarna till sitt bokförda värde. Produkter med förfall under 2017 värderas individuellt efter en 
försiktighetsprincip. 
 
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta 
transaktionsutgifter. 
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
 
Varulager
Varulagret i våra egna Second Hand butiker har tagits upp enligt följande princip:
varje butik beräknar antalet varor per varugrupp, därefter används ett gemensamt snittpris per vara för 
varje varugrupp enligt förd försäljningsstatistik. Inkurans i varulagret har beaktats.
 
Ändamålsbestämda medel 
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel. Se även noten till eget kapital. 
 
Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I de fall organisationen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.
 
Avsättningar
En avsättning redovisas när organisationen har ett legalt eller informellt åtagande som en följd av
inträffade händelser och där organisationen förväntar sig att en utbetalning kommer att krävas för att
reglera åtaganden samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar värderas till 
den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att behöva erläggas.
 
 
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
I redovisningen görs uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att fullt ut motsvara
det verkliga resultatet. Exempel på uppskattningar och bedömningar är avsättningar för riskreserv inom 
den internationella verksamheten och fondering av begravningskostnadsersättning.
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Not 3 Insamlade medel

2017 2016

Gåvor som redovisas i resultaträkningen   
Allmänheten 38 206 900 36 853 170
Församlingar 11 635 403 14 177 371
Secondhand butiker 14 805 401 14 641 293
Organisationer/företag 17 131 427 10 695 016
Testamenten 2 165 831 487 690
Övrigt 75 796 625 621

84 020 758 77 480 161

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen  
Kläder som skänkts vidare x 25 kr per kilo 39 177 839 32 707 958
Sjukvårdsmaterial x 10 kr 0 334 060
Övrigt x 10 kr 770 010 734 270

39 947 849 33 776 288

Bidrag - insamlade medel   
Radiohjälpen 5 389 168 5 612 523
Företag 4 281 921 4 295 167

9 671 089 9 907 690

Totala insamlade medel består av följande:   
Gåvor som redovisats i resultaträkningen 84 020 758 77 480 161
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen 39 947 849 33 776 288
Bidrag som redovisats som insamlade medel 9 671 090 9 907 690

133 639 697 121 164 139

 
Not 4 Offentliga bidrag

2017 2016

Offentliga bidrag   
Bidrag Sida 62 600 000 62 194 000
Lönebidrag 9 779 603 9 035 144
SST 8 090 625 9 654 103
SMR 9 050 051 2 046 881
Övriga statliga bidrag 405 785 997 974

89 926 064 83 928 102
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Not 5 Övriga intäkter
2017 2016

  
Försäkringsadministrationen 3 366 723 3 416 416
Hyresintäkter 1 369 426 1 391 743
Kurser/konferenser/seminarier 2 072 357 2 216 626
Vinst avyttrade anläggningstillgångar 29 776 120 000
Upplösning av riskreserv 137 544 946 784
Övriga intäkter 1 614 683 1 224 475

8 590 509 9 316 044

 
Not 6 Anställda och personalkostnader

2017 2016

Medelantalet anställda
Kvinnor 81 78
Män 64 64

145 142

Löner och andra ersättningar
Styrelse, föreståndare och direktor 1 064 084 1 280 236
Övriga anställda 46 002 691 43 241 047

47 066 775 44 521 283

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse, föreståndare och direktor 309 353 452 061
Pensionskostnader för övriga anställda 3 449 332 3 252 087
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 15 118 386 14 374 961

18 877 071 18 079 109

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 65 943 846 62 600 392

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 25 % 39 %
Andel män i styrelsen 75 % 61 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 34 % 25 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 66 % 75 %
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Not 7 Ändamålskostnader
2017 2016

Ändamålskostnader   
Projektkostnader, Sida 1) 57 963 000 57 587 500
Projektkostnader, egna 91 717 514 81 823 140
Secondhand-verksamhetens kostnader 69 220 459 67 535 902

218 900 973 206 946 542

Not 8 Leasingkostnader
Organisationen leasar framför allt kontorslokaler och butikslokaler för Secondhand-verksamheten samt 
annan kontorsutrustning som kopiatorer, kaffemaskiner och växter. De flesta hyresavtalen kan förlängas 
med tre år.
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 14 855 701 (14 449 955) kronor.
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2017 2016

Inom ett år 14 675 247 14 660 609
Senare än ett år men inom fem år 53 371 433 41 141 293
Senare än fem år 0 0

68 046 680 55 801 902

 
Not 9 Leasingintäkter
Organisationen hyr ut lokaler. Årets leasingintäkter avseende leasingavtal, uppgår till 1 369 426 (1 289 
742) kronor.
 
Framtida leasingintäkter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 

2017 2016

Inom ett år 1 313 976 1 247 400
Senare än ett år men inom fem år 1 845 774 1 678 800
Senare än fem år 0 0

3 159 750 2 926 200

 
Not 10 Administrationsbidrag Sida

2017 2016

Administrationsbidrag Sida 4 637 000 4 606 500
4 637 000 4 606 500

Bidraget avser kostnadstäckning.
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Not 11 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2017 2016

Resultat vid avyttringar 182 149 248 300
Återföring av nedskrivningar  160 000

182 149 408 300

 
Not 12 Förändring av ändamålsbestämda medel

2017 2016

Årets ändamålsbestämda medel 2 409 003 -6 095 046
2 409 003 -6 095 046

Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året.
 
Not 13 Byggnader och mark

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 9 269 297 9 099 497
Inköp  169 800
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 269 297 9 269 297

Ingående avskrivningar -7 154 452 -7 076 584
Årets avskrivningar -83 056 -77 868
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 237 508 -7 154 452

Utgående redovisat värde 2 031 789 2 114 845

Varav mark 581 000 kr. Byggnaderna är inte åsatta taxeringsvärde.
 
Not 14 Inventarier

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 18 717 983 20 651 217
Inköp 2 326 691 816 134
Försäljningar/utrangeringar -1 001 910 -2 749 368
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 042 764 18 717 983

Ingående avskrivningar -13 283 041 -12 467 703
Försäljningar/utrangeringar 702 386 2 414 708
Årets avskrivningar -3 085 523 -3 230 046
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 666 178 -13 283 041

Utgående redovisat värde 4 376 586 5 434 942
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Not 15 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 31 943 634 31 604 618
Erhållna aktiegåvor, Pingst Förvaltning AB 3 200 339 016
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 946 834 31 943 634

Utgående redovisat värde 31 946 834 31 943 634

Aktier i Pingst Förvaltning AB har värderats till ursprungligt beräknat substansvärde vid erhållandet.
 
 
Not 16 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Namn
Kapital-

andel
Antal

andelar
Bokfört

värde
Pingst Förvaltning AB 28,31 % 18 879 31 946 834

31 946 834

 
 
Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 32 612 952 28 571 644
Inköp 10 439 322 8 942 531
Försäljningar/förfall -3 194 256 -4 901 223
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 858 018 32 612 952

Ingående nedskrivningar  -160 000
Återförda nedskrivningar  160 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar  0

Utgående redovisat värde 39 858 018 32 612 952

 
Not 18 Aktier och andelar

Namn
Bokfört

värde
Noterade aktier, andelar och strukturerade produkter 39 858 018

39 858 018

Vid bokslutstillfället överstiger det långsiktiga värdet bokfört värde.
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Not 19 Andra långfristiga fordringar
2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 474 198 3 754 795
Tillkommande fordringar  5 120 666
Avgående fordringar -884 198 -5 401 263
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 590 000 3 474 198

Utgående redovisat värde 2 590 000 3 474 198

Avser etableringslån till Secondhand butiker
 
 
Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda Sida medel 85 312 0
Övriga förutbetalda ändamålsmedel 2 461 224 2 022 132
Förutbetalda försäkringar 277 750 248 691
Förutbetalda hyror 2 637 181 2 854 560
Upplupna intäkter 963 149 1 174 301
Övriga förutbetalda kostnader 234 964 1 057 452

6 659 580 7 357 136

 
 
Not 21 Övriga avsättningar

2017-12-31 2016-12-31

Avser fondering av begravningskostnadsersättning 1 882 666 1 972 149
Avser riskreserv inom den internationella verksamheten 381 608 633 532

2 264 274 2 605 681

 
Not 22 Skuld Sida

2017-12-31 2016-12-31

Ränteintäkter 503 503
Ramanslag Syd 533 852 0

534 355 503
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Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2017-12-31 2016-12-31

Upplupna personalkostnader 4 768 123 4 340 081
Upplupna sociala avgifter 3 543 116 3 349 752
Förutbetalda intäkter 1 514 558 2 832 227
Upplupna ändamålskostnader 5 075 609 6 758 579
Övriga upplupna kostnader 376 000 1 127 081

15 277 406 18 407 720

 
Not 24 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2017-12-31 2016-12-31

Avskrivningar 3 168 580 3 307 915
Avsättning till begravningsfond -89 483 141 653
Förändring riskreserv -251 924 -742 234
Försäljning/avyttring inventarier 299 523 334 661
Erhållna aktier Pingst Förvaltning AB 3 200 339 016

3 129 896 3 381 011

 
Not 25 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

2017-12-31 2016-12-31

Värdereglering värdepapper  160 000
Avyttrade finansiella anläggningstillgångar -4 078 453 -10 302 486
Anskaffade finansiella anläggningstillgångar 10 439 322 14 063 197
Erhållna aktier i Pingst Förvaltning AB 3 200 339 016
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 6 364 069 4 259 727
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Styrelsen för Trossamfundet - Pingst fria församlingar i samverkan, med säte i Stockholm, får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Allmänt om verksamheten
 
Trossamfundet Pingst - fria församlingar i samverkan har enligt sina stadgar som ändamål:
 
     -    Att betjäna församlingarna i deras uppdrag att lokalt, nationellt och internationellt bygga Guds 
rike, genom vittnesbörd, diakoni och gemenskap så att Jesus blir känd, trodd, älskad och efterföljd,
 
      -      Att erbjuda service vid upptagande av kyrkoavgift.
 
Verksamheten skall, enligt stadgarna, bedrivas utan vinstsyfte. För sin verksamhet mottar Pingst 
penninggåvor och andra bidrag. Trossamfundet är ej begränsat till att betjäna sina egna medlemmar. 
 
Trossamfundet har sitt säte i Stockholm.
 
Beslut fattades under 2005 om en fördelning där den lokala församlingen erhåller 70 procent av 
kyrkoavgiften och de gemensamma verksamheterna de resterande 30. När pengarna för kyrkoavgiften 
kommer från Skatteverket till Pingst sker först en avräkning för den administrativa hanteringen, bland 
annat med registersystem och informationsinsats riktad till församlingar och medlemmar samt en 
avräkning för avgiften till Skatteverket (21 kronor per medgivande). Därefter sker en fördelning med 70 
procent till respektive församling och 30 procent till Pingst. Utöver den 30-procentiga delen, förfogar 
Pingst också över den summa som inte kan fördelas, där medgivande medlemmar tillhör församlingar 
som ännu inte tillhör Trossamfundet Pingst. 
 
Trossamfundet - Pingst fria församlingar i samverkan hade vid rådslaget i maj 2017 totalt 321 (314) 
medlemsförsamlingar. Under resterande del av 2017 har ytterligare 4 församlingar tillkommit och 1 
församling har upphört, vilket gör att trossamfundet den 31 december 2017 hade 324 
medlemsförsamlingar.
 
Främjande av ändamålet
 
Sommaren 2005 beviljades Trossamfundet Pingst - fria församlingar i samverkan rätten till statlig hjälp 
med kyrkoavgifter enligt 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund - kyrkoavgift.
 
En av samfundets huvuduppgifter är att göra det möjligt för medlemmarna i de församlingar som anslutit 
sig till trossamfundet Pingst att ansluta sig också för uppbörd av kyrkoavgift.
 
Väsentliga händelser under året
 
Vid 2017 års ingång hade 7.315 (motsvarande siffra 2016 var 7.092) personer tecknat sina medgivande 
för kyrkoavgift. 7.100 (6.950) av dessa fördelade sig på de 267 (264) medlemsförsamlingarna. Övriga 
215 (142) personer tillhörde andra församlingar, varför deras kyrkoavgift i sin helhet kom att tillfalla 
trossamfundet under 2017.
 
Den samlade kyrkoavgiften under 2017 uppgick preliminärt till 20.747.359 (19.292.290) kronor före 
Skatteverkets avdrag för uppbördskostnader. Under 2017 meddelade Skatteverket att den definitiva 
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kyrkoavgiften för 2016, vilket var trossamfundets elfte uppbördsår, utgjorde 19.463.113 (18.306.158) 
kronor, vilket översteg det preliminära uttaget med 1.389.037 (1.218.214) kronor.
 
Under 2017 har man gett information på konferenser och i församlingar.  Vid utgången av 2017 har 
ytterligare 604 (393) personliga medgivanden för kyrkoavgift inhämtats.
 
Detta innebär att det vid 2017 års utgång - efter bortfall av ett smärre antal medgivanden - fanns totalt 
7.727 (7.264) personer som tecknat medgivande för kyrkoavgift till trossamfundet inför 2018. Av dessa 
tillhörde 7.518 (7.104) personer de 324 (314) medlemsförsamlingarna. Övriga personer tillhörde andra 
församlingar, varför deras kyrkoavgift i sin helhet kommer att tillfalla trossamfundet under 2018.
 
 
Flerårsöversikt

Allmänna förutsättningar 2017 2016 2015 2014 2013
Antal medgivande 7 315 7 092 6 913 6 494 5 614

Resultat (tkr)
Erhållna kyrkoavgifter 20 747 19 292 17 861 16 450 13 751
Årets resultat 972 853 541 569 -710
 
 
Förändring av eget kapital

Balanserat Summa
kapital kapital

Belopp vid årets ingång 3 040 741 3 040 741
Årets resultat 972 326 972 326
Belopp vid årets utgång 4 013 067 4 013 067

 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Resultaträkning Not 2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Erhållna kyrkoavgifter 20 747 359 19 292 290
Gåvor 0 638 325

20 747 359 19 930 615

Rörelsens kostnader
Förmedlade kyrkoavgifter -19 775 033 -18 439 540
Förmedlade gåvor 0 -638 325

-19 775 033 -19 077 865

Rörelseresultat 972 326 852 750

Årets resultat 972 326 852 750
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 389 037 1 218 214

Kassa och bank 3 040 741 2 826 316

Summa omsättningstillgångar 4 429 778 4 044 530

Summa tillgångar 4 429 778 4 044 530

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 3 040 741 2 187 991
Årets resultat 972 326 852 750

4 013 067 3 040 741

Summa eget kapital 4 013 067 3 040 741

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 416 711 1 003 789

Summa eget kapital och skulder 4 429 778 4 044 530
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Noter
 
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan 
räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.
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Styrelsen för Ibra Radio Federation, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2017.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Allmänt om verksamheten 
 
Organisationens syfte och ändamål 
 
I stadgarna för föreningen Ibra Radio Federation, paragraf 2 och 3 beskrivs ändamålet och syftet med 
verksamheten. I dessa stadgar fastställs följande:

Ändamål

Föreningens ändamål är att stödja produktion av kristet mediearbete i samarbete med svenska 
pingstförsamlingar i olika länder och på olika språk. 

Verksamhet 

Föreningen skall stödja kristen medieverksamhet, främst elektroniska media jämte därmed 
sammanhängande uppföljningsarbete med litteratur. Syftet är att sprida en positiv kristen förkunnelse 
och att aktualisera de omistliga resurser som kristendomen erbjuder vid lösandet av personliga och 
allmänmänskliga problem. 

Under 2017 har detta skett genom att föreningen stödjer den internationella medieverksamhet som 
bedrivs inom ramen för Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan. Riksföreningen Pingst 
har de svenska pingstförsamlingarnas uppdrag att samverka och samordna, samt att leda och utveckla 
medlemsförsamlingarnas gemensamma verksamheter. I detta uppdrag ingår att stödja och bedriva 
medieverksamhet både i och utanför Sveriges gränser.  I ett stort antal länder arbetar man därför i 
samarbete med nationella och internationella partners. Insatsen består i att bistå med utbildning i teknik 
och produktion, byggande av radio- och tv-studios, bidra till organisationsutveckling på lokal nivå samt 
bidra med stöd till sändningskostnader. Utöver detta sker produktion av radio- och tv-program, 
webbradio, webb-tv, sociala medier och uppföljningsarbete.

Föreningen har under erhållit gåvor till ett sammanlagt belopp av 13.381.538 (12.191.376) kr.

Som framgår av bifogad resultat- och balansräkning har under verksamhetsåret 11.818.390 (10.944.226) 
kr använts för stöd till medieverksamhet i enlighet med föreningens syfte.

Främjande av ändamålet:

Ibra, inbegripande varumärkena för TV Inter och Distansbibelskolan (tidigare kallat ICBI), finns i över 
60 länder på över 100 språk. Vi finns i följande regioner/världsdelar: Latinamerika (endast 
Distansbibelskolan), Väst Afrika, Öst/Central Afrika, Nord Afrika och Mellanöstern, Turkiet (Turk 
bältet) samt Syd och Sydost Asien.

Vi var under året ca 40 personer som, genom anställning i församling eller Riksföreningen Pingst, 
företrädde Ibra i olika funktioner, typ: regionledare, koordinator, träning, uppföljning och insamling, 
församlingsrelationer och ledning. En stor del av Ibras arbete ligger utanför Ibras ekonomi och 
omsättning och återfinns i lokala församlingar samt hos partners i fält.

Kanal Hayat är namnet på arbetet genom en satellitkanal, samt sociala medier, som i snart 10 år delat 

42



Ibra Radio Federation
Org.nr 802006-7131

2 (6)

evangeliet 24/7 på det Turkiska språket samt språk i angränsande länder. Kostnaden för endast satellittid 
var på ca 220,000 EUR/år. En kontakt med TBN som togs under november 2015 föll väl ut då vi under 
året kommit överens om att TBN tar över hela kostnaden och ansvaret för sändningen från och med att 
vårt kontrakt för satelliten upphör i juli 2017. Tack vare att TBN tagit över sändningskostnaden har stora 
resurser frigjorts så att vi nu har startat en ny ungdomskanal på YouTube (Umut Kalesi). Vi kan se att vi 
fått många tittare på den nya kanalen. Vi kommer även att kunna göra mer produktioner i Turkiet.

I vår långsiktiga strategiska plan beskrivs vårt fokus på det vi valt att kalla Lärjungaresan, med fokus på 
att ”göra lärjungar” som startar församlingar. Under året har en rad kurser hållits och kunskapen höjts 
hos partners i våra olika regioner, och tidigare utbildningsinsatser har följts upp i flera länder. Nya 
medieproduktioner har också påbörjats, och sändningarna har utökats på flera håll. Vi gläder oss och 
tackar Gud för att Bibelupptäckargrupper har multiplicerats till femte generation och vi tror att detta bara 
är början på något mycket större. 

Förvaltning 
 
I årsstämman 2017 valdes styrelsen för Ibra Radio Federation, bestående av 5 ledamöter. 

Verksamheten har letts av verksamhetsansvarige för Riksföreningen Pingst's internationella arbete och 
Ibras direktor. Ytterst ansvarig för verksamheten är styrelsen för Riksföreningen Pingst. 

Organisationens 90-konton 

Föreningen har två 90-konton under varumärket IBRA Radio (90 06 18-0 samt 90 00 76-1) och granskas 
av Svensk Insamlingskontroll.
 
 
Flerårsöversikt (tkr) 2017 2016 2015 2014 2013

Gåvor 13 382 12 191 12 893 13 695 14 001
Ändamålskostnader 11 818 10 944 11 784 12 204 12 166
Ändamålskostnader i (%) av 
omsättning 88 90 91 89 87

 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Resultaträkning Not 2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Verksamhetens intäkter
Gåvor 13 381 538 12 191 376

2 13 381 538 12 191 376

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader -11 818 390 -10 944 226
Insamlingskostnader -1 439 659 -1 129 431
Administrationskostnader -123 489 -117 716

-13 381 538 -12 191 373

Verksamhetsresultat 0 3

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar 0 -3
Resultat efter finansiella poster 0 0

Årets resultat 0 0
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 229 620 158 075
Summa anläggningstillgångar 229 620 158 075

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 1 128 895 1 150 039

Summa omsättningstillgångar 1 128 895 1 150 039

Summa tillgångar 1 358 516 1 308 114

Eget kapital och skulder

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 1 358 516 1 308 114

Summa eget kapital och skulder 1 358 516 1 308 114
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning. 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller kommer att få. Gåvor och bidrag 
redovisas normalt enligt kontantprincipen.
 
 
Not 2 Gåvor

2017 2016

Allmänheten 12 035 941 11 231 673
Församlingar 626 410 517 554
Testamenten 567 183 370 557
Övrigt 152 004 71 592

13 381 538 12 191 376
 
 
Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Bokfört
värde

Marknads-
värde

Noterade aktier och andelar 229 620 731 102
229 620 731 102
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Styrelsen för TV Inter Club, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2017.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Allmänt om verksamheten
 
Föreningen har till syfte att genom insamlingar från allmänheten skapa medel för produktion av 
kristna TV program. Verksamhetsmålet har uppfyllts genom att medel ställts till förfogande för 
produktion av TV program distribuerade via internet, broadcast och satellit. 

Verksamhet
 
Till föreningen har under verksamhetsåret erhållit gåvor med ett belopp på 2.353.095 (2.597.616) 
kr. 

Under året har 1.893.464 (2.271.566) kr används till att producera och distribuera program i 
enlighet med föreningens syfte.

Främjande av ändamålet
 
Under året har förberedelser gjort för att på Cypern producera och spela in nya barn TV program 
för Gulfregionen och Kuwait. Partners från regionen ska flyga in till Cypern för att på plats, 
tillsammans med barn från Mellanöstern spela in dessa program. 
 
Familjen Alderblads, som 2015 reste till Tanzania, fortsätter med arbetet att tillsammans med 
personal från vår partner Habari Malum utbilda, producera och spela in barnprogram. 
Programmen distribueras via det nationella TV nätet. Till denna programserie kopplas ett 
Söndagsskolematerial som finansieras genom insamlingar bland söndagsskolorna i Sverige. 
Efterfrågan på nya program är stor både från det statliga TV bolaget samt tittare i Tanzania och 
grannländer.

TV produktion och utbildning av producenter och tekniker har skett i Burkina Faso. Likaledes 
har även vår mångårige partner i Alexandria, Heaven Way team, fortsatt med produktionen av en 
dramaserie på Arabiska. Dessa program kommer att sändas både via satellit samt internet.

Under våren 2017 har förnyad kontakt tagits med våra autogirogivare där vi framförde ett tack 
för deras trogenhet som givare. Vi passade även på att utmana för en ökad gåva vilket många 
svarade ja till.
Varje månad skriver vi brev till våra gåvogivare och informerar om vad som händer i det 
internationella arbetet för TV Inter Club. Gåvorna under året låg något över vårt budgeterade 
mål!

Förvaltning

I årsstämman 2017 valdes styrelsen för TV Inter Club, bestående av 5 ledamöter. Verksamheten 
har letts av direktor för riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan och 

52



TV Inter Club
Org.nr 802012-9386

2 (6)

verksamhetsansvarig för Pingst Media. Ytterst ansvarig för verksamheten är styrelsen för 
riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan.

Organisationens 90-konto

Föreningen har ett 90-konto under varumärket TV Inter Club (90 06 20-6) och granskas av 
Svensk Insamlingskontroll.

Flerårsöversikt (tkr) 2017 2016 2015 2014 2013

Gåvor 2 353 2 598 2 799 2 968 2 762
Ändamålskostnader 1 893 2 272 2 304 2 530 2 378
Ändamålskostnader i (%) av 
omsättning 80 87 82 85 86

 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med noter.
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Resultaträkning Not 2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Verksamhetens intäkt
Gåvor 2 2 353 095 2 597 616

2 353 095 2 597 616

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader -1 893 464 -2 271 566
Insamlingskostnader -417 432 -453 865
Administrationskostnader -42 199 -43 485

-2 353 095 -2 768 916

Verksamhetsresultat 0 -171 300

Årets resultat 0 -171 300
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 45 571 41 320
Summa anläggningstillgångar 45 571 41 320

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 830 364 694 970

Summa omsättningstillgångar 830 364 694 970

Summa tillgångar 875 936 736 290

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Summa eget kapital 0 0

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 875 936 736 290
Summa eget kapital och skulder 875 936 736 290
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning. 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller kommer att få. Gåvor och bidrag 
redovisas normalt enligt kontantprincipen.
 
 
Not 2 Gåvor

2017 2016
  

Allmänheten 2 325 044 2 525 383
Församlingar 23 800 68 140
Övrigt 4 251 4 093

2 353 095 2 597 616

 
Not 3 Aktier och andelar

Bokfört
värde

Marknads-
värde

Noterade aktier och andelar 45 571 116 565
45 571 116 565
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