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Styrelsen för Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021.
 
 

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 2017 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 Sport for Life 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 2021 är Riksföreningens sextonde 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 SMR, Radiohjälpen, Myndigheten för stöd till trossamfund (tidigare SST), Second 
Hand butiker och andra nationella och internationella aktörer. Samverkan med andra kyrkor och kristna 
organisationer är prioriterat.

Verksamhetsområde Församlings uppdrag är att hjälpa församlingarna att lyckas i sitt arbete. Detta är 
verksamhetens målformulering. Församling består i sig av ett antal stora verksamhetsområden; Omsorg, 
Kreativ, Plantering, Omstart, Integration, Unga Vuxna samt Arkiv & Forskning, som alla betjänar 
rörelsens församlingar utifrån sitt specifika område.

PMU:s vision är en värld med upprättade relationer, fred, frihet, demokrati och respekt för de mänskliga 
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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 
framför allt svensk pingströrelse och lokala samarbetspartner bekämpa fattigdom. 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 både kommunikation och insamling. PMU har 90-konto (90 00 50-6). För mer 
information, se PMU:s verksamhetsberättelse samt effektrapport på www.pmu.se.

Media som inkluderar IBRA och TV Inter, finns i över 60 länder och på drygt 100 olika språk. Arbetet 
delas in i primärt 4 regioner; Asien, Mellan östern/Nordafrika, Europa och Turkiet/Centralasien. 
Verksamhetens ändamål är att med media som verktyg presentera det kristna evangeliet för primärt de 
folkgrupper och regioner som ännu inte har tillgång till det. Detta försöker vi göra på ett sätt så att 
människor kan ta ställning till det, och kan ansluta sig till existerande församlingar eller vara med och 
starta nya. För mer information om Medias arbete se www.ibra.se

För arbetet inom Fullt utbyggt Pingsts sociala område hänvisas till LP-verksamhetens ideella 
riksförenings årsredovisning, arbetet i Utbildningsområdet hänvisas till årsredovisningen i Stiftelsen 
Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet (PSK), Ung hänvisas till Pingst Ungs årsredovisning 
och Förvaltning hänvisas till Pingst Förvaltning ABs årsredovisning.

Medlemmar
Den 31 december 2021 hade Riksföreningen 393 (392) medlemmar. Dessa församlingar har tillsammans 
drygt 86 000 medlemmar.

Effekter av Corona-pandemin
I början av år 2020 fick världen uppleva en pandemi som saknade motstycke i modern tid. Viruset 
Covid-19 eller Corona spreds som en löpeld och har påverkat oss. Även detta år har pandemin pågått, 
större samlingar har inte kunnat äga rum och medarbetare har fortsatt arbeta hemifrån för att minska 
smittorisken. Likt tidigare år har detta påverkat Riksföreningens verksamheter på en mängd olika sätt. 
Hela organisationen har fortsatt med reserestriktioner och vi har följt Folkhälsomyndigheten, UD och 
andra myndigheters rekommendationer gällande resor och andra smittdämpande åtgärder. Flera 
konferenser, som SÄND, Kreativ, Pingst Administratör och Omsorg för att nämna några, har fått ställas 
in. Andra konferenser och större samlingar har ställts om och genomförts digitalt. Likt förra året 
genomfördes Rådslaget, Nyhemsveckan, Lapplandsveckan och Pingst Ledare digitalt. Fortbildningsresan 
till Grekland för rörelsens pastorer var inte möjlig att genomföra utan är framflyttad ytterligare ett år till 
2022. Den världsomspännande pandemin har satt stor press på de verksamheter Riksföreningen själv 
bedriver, men också de församlingar och partners som relaterar till oss. 
 
Intresse- och dotterbolag
Pingst Förvaltning AB förvaltar större delen av "Fullt utbyggt Pingsts" placerade kapital. Bolaget har 
även ett dotterbolag AB Samspar som arbetar med företagsförsäkringar främst inom Pingströrelsen.

Riksföreningen blev i början av 2019 delägare (9%) i Nyhem Konferens och Sport AB. Bolaget har till 
uppgift att på bästa sätt förvalta byggnader och mark på Nyhems konferensområde. 

Under 2020 bildades det helägda bolaget Pingst Fastighetsutveckling AB. På uppdrag av lokal 
församling eller gemensam organisation är bolaget via rådgivning och projektledning behjälpligt 
gällande fastighetsutvecklingsfrågor. 
 
Under året har ytterligare ett helägt bolag ”Framtidshamnen i Sverige AB” bildats vars uppgift är att vara 
ett moderbolag till Riksföreningens alla bolag. Ett dotterbolag bildades samtidigt som tillsammans med 
EFK är delägare till bokförlaget Libris Media AB.
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Med hänvisning till 7 kap 3a§ i årsredovisningslagen upprättas ingen koncernredovisning på grund av 
ovanstående verksamheters ringa omfattning, i förhållande till den totala verksamheten.
 

Samarbete med andra organisationer
Riksföreningen samarbetar i första hand med de svenska pingstförsamlingarna. Andra betydande 
samarbetsorganisationer är Svenska Missionsrådet (SMR), Myndigheten för stöd till trossamfund, 
Radiohjälpen, Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT), med flera. Under 2021 har ett samarbete 
mellan Församlings verksamhetsområde Omsorg och Frälsningsarmén inletts runt porren och dess 
skadeverkningar. 

Under 2019 ansökte PMU om att återigen erhålla ramstatus (strategisk partnerorganisation till Sida), men 
fick avslag, varför medel också för 2020-2023 erhålls via SMR. Ett annat betydande finansiellt 
samarbete är Radiohjälpen (där PMU har ett ramavtal). 2021 etablerades ett samarbete med Akelius 
Foundation, som dubblerade PMU:s julinsamling till förmån för barns rätt till utbildning. PMU är 
medlem i Giva Sverige, 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. effektrapport och 
vartannat år i en s.k. kodrapport. PMU följer också de direktiv som satts upp av Svensk 
Insamlingskontroll, Sida och övriga samarbetsorganisationer. 

Några betydande samarbeten för Media har under året varit organisationer som Cornerstone, Mergon 
Foundation, SRG (Strategic Resource Group) samt Cloquet church.

Representation i andra styrelser
Riksföreningen finns bland annat representerad i styrelsen för Sveriges Frikyrkosamråd (FSR), Sveriges 
Kristna Råd (SKR), Svenska Missionsrådet (SMR), Svenska Bibelsällskapet, Myndigheten för stöd till 
trossamfund, Nyhem Konferens och Sport AB, Riksinsamlngen för Världens Barn, Concord samt 
Arbetsgivaralliansen.

Riksföreningen finns även representerad i ett stort antal referens- och arbetsgrupper med verksamhet 
inom föreningens arbetsområden; Arbetsgivaralliansens branschkommitté för Trossamfund och 
Ekumeniska organisationer, Sveriges Kristna Råd, Föreningen Nyhemsveckan, Bilda, Nätverket för 
humanitära frågor VOICE,  arbetsgrupper inom Concord, Svenska Nätverket för Humanitära Aktörer, 
CHS Alliansen, Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction, EU-CORD, Giva 
Sverige (tidigare FRII), med flera. Representation finns i PEF (Pentecostal European Fellowship), i PEM 
(Pentecostal European Mission), i  PWF  (Pentecostal World Fellowship) i World Mission Commission 
och i Pentecostal Nordic Fellowship. Riksföreningen finns också representerad i ett antal geografiska 
nätverk.

Utländska regionkontor
 
Under 2021 har PMU arbetat genom två fältkontor, ett i Nairobi, Kenya och ett i Bukavu, DR Kongo. 
Kontoret i Nairobi stödjer och kapacitetsutvecklar lokala partner i Östafrika och Afrikas Horn. Kontoret i 
Bukavu fungerar som en filial till kontoret i Nairobi, och ger stöd till partner i Centralafrika. 
Fältkontoren har ansvar för kvalitetssäkring av verksamheten bl. a. genom organisationsbesök och att 
följa upp projektverksamhet. Fältkontoren har allt större fokus inom nätverkande med målet att kunna 
knyta nya finansieringskällor till PMU och till samverkanspartners. Flera processer gällande finansiering 
pågår, bl. a. fortsatt finansiering i Etiopien, samt ny finansiering i Kenya och DR Kongo.
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Väsentliga händelser under året

I slutet av förra året meddelade vår direktor att hon inte kommer förnya sitt förordnande och avslutade 
sin tjänst i augusti. Styrelsen valde i och med detta att under året se över ledningsstrukturer och 
direktorstjänsten. Presidiet, tillsammans med controller Elisabeth Celaya som gick in som tf direktor 
under resten av året, har sett över Riksföreningens organisationsschema, ledningsstrukturer och styrande 
dokument och en handlingsplan för arbete och ny struktur antogs av styrelsen i oktober med utvärdering i 
början av 2023. I samband med det beslutet gjordes Elisabeth Celaya till direktor och beslut togs även att 
rekrytera både jurist och HR som en del i att modifiera direktorsrollen.  

Arbetet med ökad samordning inom Riksföreningens befintliga kommunikationsarbete har avstannat 
något under året då verksamhetsledaren för avdelningen avslutade sin tjänst under sommaren och ersattes 
av en tf verksamhetsledare. Detta påverkade naturligtvis den pågående processen kraftigt. Fokus för 
avdelningen har under sommaren varit att rekrytera ett antal tjänster för att bygga upp en bredare bas 
inom den egna avdelningen. Syftet med detta är att kunna erbjuda alla verksamhetsområden ett gediget 
informations- och kommunikationsarbete och senare kunna återuppta samordningen inom 
Riksföreningen. 

Riksföreningen har påverkats negativt finansiellt av att bolaget för en av våra strukturerade placeringar 
gått i konkurs under året. Vårt innehav i den aktuella obligationen uppgår till 6 miljoner kronor. Till följd 
av detta har obligationens värde skrivits ner till noll i bokslutet. I dagsläget är det svårbedömt om detta 
till del eller i sin helhet kan återvinnas.

På Rådslaget presenterades en 3-årig satsning under parollen ”Mer Jesus till Sverige”. I presentationen 
utmanades församlingarna att stödja satsningen med en månatlig gåva. Vår önskan var att Pingströrelsen 
tillsammans skulle kunna göra mer för att nå Sverige med Jesus. Satsningen har dock ännu inte slagit ut 
som hoppats. Under året har en Påsk och Julkampanj genomförts med annonsering i rikspress och 
digitalmedier som en del av denna satsning. Även resultaten i utredningen ”Tjänare i Guds Rike” som 
presenterades under rådslaget har arbetats vidare med och ett mentorskapsprogram har lanserats.  

Under året har Riksföreningen förhandlat med Mentor Media om ett köp av Libris Media AB. Köpet 
skedde den 1 november, som en inkråmsaffär. Pingst äger 65 % och EFK 35 %. I och med detta köp 
bildades ett bolag ”Framtidshamnen i Sverige AB” som står som delägare till Libris Media AB

WikiPingst, en portal med möjligheter för församlingarna att dela resurser, lanserades i november efter 
flera års förarbete.

Med syfte att få en så god samverkan och förankring som möjligt inom svensk pingstmission har 
fortsatta steg tagits i den internationella strategin ”Pingst International”. I Matteus - de minst nådda finns 
Medias arbete, i Markus - de mest utsatta finns PMUs arbete, Lukas - missionärerna från Sverige och 
Johannes - relationerna i världen och teologi finns även inom Pingst Internationals arbete. Arbetet har 
under året utförts genom tematiska ledare, regionsekreterare och land-AU i nära samarbete med enskilda 
församlingar. Arbetet med att utse några ytterligare  tematiska ledare och regionsekreterare fortsätter. 
Förankringsprocessen för Memos of understanding (MoU) med våra internationella systerrörelser 
fortsätter, ett femtontal processer pågår.

Året har präglats av ett medialt fokus på bland annat Knutby. Församlings verksamhetsområde Arkiv och 
Forskning har tillsammans med IPS medverkat i forskningsprojektet om lärdomar från Knutby. Under 
sommaren publicerades rapporten; ”Entusiastisk kristendom och fanatism i Knutby” och ett seminarium 
arrangerades under hösten. Även adoptioner utförda av missionärer har varit upp i media och 
Riksföreningen valde att utföra en egen granskning runt Pingströrelsens missionärers involvering i 
adoptioner.

PMU fortsätter att utveckla Second Hand-verksamheten och sex nya butiker i egen regi startade under 
året. PMU har nu 16 egna butiker. Under 2021 tog Second hand-verksamheten ett viktigt beslut att 
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sjösätta en omorganisation i syfte att effektivisera verksamheten. Även inom utvecklingssamarbetet har 
en omstrukturering påbörjats av programverksamheten. 

Medias verksamhet ökade kraftigt under 2020 och den trenden har fortsatt även detta år. En stor orsak är 
att media är kanalen då människor inte kan träffas fysiskt och att människor i kristider söker svar på sina 
livsproblem. Bearbetningen av marknaden för att besöka församlingar och nå nya månadsgivare har i 
princip enbart skett digitalt vilket lett till ett betydligt mindre antal nya givare än normalt. Rekrytering av 
nya givare blir en viktig prioritering under 2022 då vi tror att fler församlingsbesök kan göras och våra 
gemensamma konferenser kan komma igång.

En omfattande vattenskada drabbade stora delar av kontorsytan i september vilken ännu inte är fullt 
åtgärdad. Fastighetsvärden har tagit arbetet på sin försäkring. 

 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Riksföreningen kommer arbeta vidare med att se över ledningsstrukturer och styrdokument, samt på 
olika sätt fortsätta implementera den antagna framtidsbilden. Arbetet med media och kommunikation 
fortsätter och den interna processen med samordning av Riksföreningens kommunikationsavdelningar.

Implementering och förankring av den nya internationella strukturen kommer att fortgå under året, vilket 
innebär ett förändrat sätt att både samverka och tänka kring internationella frågor och mission. 

PMU arbetar med kampanjer enligt fastlagen plan; en vårkampanj som fokuserar på flickors och 
kvinnors rättigheter, kampanjer som lyfter humanitära behov, samt en julkampanj som lyfter fram 
barnens rätt. Att lyfta humanitära behov är av särskild vikt till följd av den minskade finansieringen från 
Sida och behovet av att därmed samla in mer egna medel.
 
Kopplat till processerna med ny potentiell finansiering via ambassader och ECHO uppstår nya risker till 
följd av att det innebär nya arbetssätt och efterlevnad av nya regelverk, som kan leda till ekonomiska 
risker om de inte efterlevs. En annan väsentlig risk är att PMU på grund av brist på medel inte kan 
gensvara på humanitära behov. 
 
Utvecklingen av verksamheten för Media ligger i linje med den långsiktiga planen 2021-2025. Vi 
förstärker prioriteringar på relationer med nyckelpartners i fält och svenska församlingar. Dessutom är 
bearbetning av nya gåvogivare viktigt för långsiktig tillväxt ekonomin. En riskfaktor är att denna 
bearbetning kommer ta längre tid än väntat om restriktioner dröjer kvar eller återinsätts. En annan 
prioritering är osäkerhet runt svenska församlingars gensvar på ökad ekonomi för medarbetare. Flera 
generationsskiften är på gång och behöver fortsätta under året. 
 
Hållbarhetsupplysningar
 
Riksföreningen arbetar kontinuerligt för att säkerställa god arbetsmiljö inom organisationen. En 
skyddskommitté arbetar i samspel med berörda ledningsgrupper löpande med förbättringsarbete, bl.a. 
genom att vartannat år genomföra personalenkät och vartannat år erbjuda ergonomigenomgång. 
Föreläsning på temat "Stress, oro och självomhändertagande under pandemin" genomfördes i maj 2021 
och webinar om arbetsmiljö hålls i februari.
 
Temperaturmätningen för att fånga upp personalens mående med hänsyn till pandemin följdes upp och 
en personalenkät om vår psykosocial arbetsmiljö genomfördes under hösten. Överlag mår personalen 
bra, men viss effekt av att arbeta hemifrån kan ses, exempelvis ökad ensamhet och svårare att 
kommunicera. 
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I all rekrytering söker vi säkerställa god jämställdhet och mångfald. 
För att säkerställa hållbarhet ur ett miljöperspektiv arbetas löpande med att öka den digitala 
kommunikationen, och att säkerställa ett resande med miljövänliga alternativ när så är tillämpligt. Vid 
flygresor klimatkompenserar både PMU och IBRA.
 
För att lyfta frågorna kring hållbarhet har flera initiativ tagits till seminarier, bl.a. kring miljö och klimat. 
En handlingsplan för att förbättra miljön har också tagits fram under året och en arbetsgrupp utsetts. 
 
Ett samverkansavtal finns sedan maj 2020 på plats. Avtalet ger anställda och arbetsgivare möjligheter att 
tillsammans skapa former för samverkan. 
 

Resultat och ställning

Årets resultat visar ett överskott på 0,1 (1,7) miljoner kr i den egna verksamheten samt ett överskott i den 
ändamålsbestämda verksamheten på 7,0 (4,0) miljoner kr. 

Riskreserven har inte förändrats under året och ligger kvar på 0,5 (0,5) miljoner kr efter den bedömning 
som årligen görs av projektportföljen. 

Under året har några få aktier i Pingst Förvaltning AB överförts till Riksföreningen och påverkar det 
utgående värdet med 11 200 kr. Dessa har bokförts som ett kapitaltillskott.

 

Flerårsöversikt (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Insamlade medel 105 929 95 044 103 108 89 653 93 692
SMR/Sida bidrag 78 111 83 916 72 382 77 397 71 650
Förändring balanserat kapital 120 1 670 2 715 3 229 6 812
Soliditet (%) 66 70 70 71 77

Användning av finansiella instrument

Riksföreningens kapital ska förvaltas på kapitalmarknaden med syfte att skapa ett långsiktigt positivt 
kassaflöde. Kassaflödet ska finansiera en del av den löpande verksamheten. Riksföreningen har 
engagerat Pingst Förvaltning AB (PFAB) som förvaltare av kapitalet. Förvaltningen ska vara 
diskretionär, d.v.s. alla investeringsbeslut fattas baserat på överenskommen placeringspolicy, utan 
avstämning med Riksföreningen i de enskilda placeringsbesluten. 

Avkastningskrav  Målet är att förvaltningen ska ge en årlig avkastning på mellan 5-6%. 
Kassaflödet skapas genom direktavkastning eller försäljning av värdepapper där marknadsvärdet 
överstiger det bokförda värdet. Den totala avkastningen förväntas över tiden följa utvecklingen på 
aktiemarknaden. 

Risknivå  För att möta avkastningskravet måste placeringar ske i riskfyllda instrument. Riskprofilen 
ska vara försiktig till måttlig. Investeringar med hög direktavkastning ska prioriteras. Viss del av 
kapitalet kan komma att lånas ut mot en revers till PFAB. För lån står PFAB ensamt ansvarig för alla 
risker. 

Placeringar   PFAB analyserar löpande olika instrument och värdepappersprodukter och beslutar vilka 
enskilda produkter som bör ingå i den samlade portföljen. PFAB föreslår årligen en fördelningsnyckel 
för portföljens placeringar i olika instrument. Syftet är att skapa förutsättningar för förvaltningen som 
gör att avkastningsmålet kan uppnås. Fördelningsnyckeln ska godkännas av Riksföreningen.
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Allokering  Målet är att över tiden ha en riskavvägd fördelning mellan olika instrument, som gör det 
möjligt att löpande uppnå avkastningsmålet. Placeringarna ska i tillämpliga delar följa 
Riksföreningens värdegrund och ska endast ske i sådana värdepapper som kan betraktas som etiskt 
försvarbara och miljömässigt hållbara. Det innebär bl. a. att placeringar inte ska ske i företag som verkar 
inom följande områden: tobak, alkohol, spelverksamhet, krigsmateriel och pornografi. 

Förvaltningen ska ske genom placering i aktier, obligationer, fonder och strukturerade produkter. 
Fördelningen mellan aktie- och obligationsmarknaden läggs fast av PFAB år för år.

Förvaltning

På rådslaget, som hölls digitalt den 21 maj 2021 i Solna Pingstkyrka, valdes en styrelse för 
Riksföreningen, bestående av 13 ledamöter, 6 kvinnor och 7 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 7 styrelsemöten, 
varav två var extrainsatta. Alla har varit digitala förutom styrelsedygnet. Utvärdering av styrelsens arbete 
sker årligen genom valberedningens försorg. Styrelseledamöternas närvaro dokumenteras i protokoll. 

Stabsfunktionen leddes av Riksföreningens direktor, Madeleine Hansson fram till 15 augusti. Ekonomi, 
administration och IT leds av controllern Elisabeth Celaya, som även var tf direktor för resten av året. 
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 41 145 159 15 410 081 10 149 105 60 303 271 127 007 616
Ianspråktagande/            
reservering 5 409 676 212 412 1 331 433 -6 953 520 1
Erhållna aktiegåvor 
PFAB    11 200 11 200
Årets resultat    7 073 894 7 073 894
Belopp vid årets 
utgång 46 554 835 15 622 493 11 480 538 60 434 845 134 092 711

     
 
Riksföreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Verksamhetens intäkter
Gåvor 3 87 564 334 86 226 258

Bidrag
3, 4, 
5 122 200 336 120 191 802

Nettoomsättning 83 760 135 62 089 805
Övriga intäkter 6, 7 6 922 949 8 236 705

300 447 755 276 744 570

Verksamhetskostnader 8
Ändamålskostnader 9, 10 -267 543 132 -248 514 344
Insamlingskostnader -5 510 239 -5 769 959
Administrativa kostnader -17 423 365 -16 426 773

-290 476 736 -270 711 076

Verksamhetsresultat 9 971 019 6 033 494

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar 11 -5 267 141 -2 265 843
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 385 904 1 875 907
Räntekostnader och liknande resultatposter -15 888 -8 056

-2 897 125 -397 991

Årets resultat 7 073 894 5 635 503

Förändring av ändamålsbestämda medel 12 -6 953 521 -3 965 966
Kvarstående belopp för året 120 373 1 669 537

Förändring balanserat kapital 120 373 1 669 537
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 2 554 216 2 423 058
Inventarier, verktyg och installationer 14 9 241 735 3 376 622

11 795 951 5 799 681

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 15, 16 2 355 000 250 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 17, 18 32 867 634 32 856 434
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 33 318 620 40 119 366
Andra långfristiga fordringar 20 10 000 000 10 100 000

78 541 254 83 325 800

Summa anläggningstillgångar 90 337 205 89 125 481

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Second Hand varor och handelsvaror 1 809 140 1 519 759

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 725 428 1 092 638
Övriga fordringar 10 392 887 7 491 403
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 10 767 045 7 424 338

22 885 361 16 008 379

Kassa och bank 88 625 951 75 738 755
Summa omsättningstillgångar 113 320 451 93 266 893

SUMMA TILLGÅNGAR 203 657 656 182 392 373

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: 40C77A0A-3BA5-4955-88AE-54B925239A19. Page 10 of 24.



Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan
Org.nr 802004-0575

10 (22)

Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 73 657 866 66 704 345
Balanserad vinst eller förlust 60 434 845 60 303 272

Summa eget kapital 134 092 711 127 007 616

Avsättningar
Övriga avsättningar 22 1 707 450 1 873 592

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 14 594 262 8 548 123
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 23 30 949 841 25 803 925
Övriga skulder 9 354 241 4 461 958
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 12 959 151 14 697 159
Summa kortfristiga skulder 67 857 496 53 511 165

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 203 657 656 182 392 373
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Kassaflödesanalys Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 7 073 894 5 635 503
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 25 2 118 466 1 303 366
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 9 192 360 6 938 869

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete -289 381 195 549
Förändring av kundfordringar -632 791 1 299 748
Förändring av kortfristiga fordringar -6 244 191 -2 522 528
Förändring av leverantörsskulder 6 046 139 -266 070
Förändring av kortfristiga skulder 8 300 191 3 641 030
Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 372 327 9 286 598

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -8 269 677 -1 956 544
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 26 4 784 546 -8 584 511
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 485 131 -10 541 055

Årets kassaflöde 12 887 196 -1 254 457
Likvida medel vid årets början 75 738 755 76 993 212
Likvida medel vid årets slut 88 625 951 75 738 755
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3), Giva 
Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning och BFNAR 2021:1 (vissa redovisningsfrågor med 
anledning av Coronaviruset).
 
Principerna är oförändrade  jämfört med föregående 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 Riksföreningen 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 Riksföreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om Riksföreningen har en 
skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett 
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 Riksföreningen 
avser att sälja vidare redovisas intäkten vid försäljningen. 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 Riksföreningen avser 
att skänka vidare redovisas inte som intäkt eller varulager per balansdagen.
 
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. 
I de fall Riksföreningen 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.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Riksföreningen fått eller kommer att 
få.
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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 Riksföreningens 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 Riksföreningen 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 Riksföreningen. 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
Samtliga av Riksföreningens operationella och finansiella leasingavtal kostnadsförs löpande (linjärt) 
över leasingperioden (inklusive första förhöjd hyra).
 
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 avgiftsbestämda redovisas pensionskostnaden 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:
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
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Finansiella tillgångar och skulder
Placeringspolicyn har uppdaterats under året och innebär att kapitalet i högre grad är placerat i aktier och 
fonder istället för strukturerade värdepapper. Förvaltningen är diskretionär, d.v.s. alla investeringsbeslut 
fattas av kaptialförvaltaren baserat på överenskommen placerinngspolicy. Målet är att förvaltningen ska 
ge en årlig avkastning på mellan 5-6%. För att möta avkastningskravet måste placeringar ske i riskfyllda 
instrument. Riskprofilen ska vara försiktig till måttlig. 

Kapitalet är placerat i aktier, obligationer, fonder och strukturerade produkter och innehavet är 
långsiktigt. 

Under löptiden värderas placeringarna till sitt bokförda värde. Produkter med förfall under 2021 värderas 
individuellt efter en föriktighetsprincip.

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta 
transaktionsutgifter. 
 
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har uppptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
 
Varulager
Varulagret i våra egna Second Hand butiker har tagits upp enligt följande princip:
Riksföreningen använder sig av Nettoförsäljningsvärdesprincipen. I stället för en fysisk inventering 
beräknas lagervärdet utefter en antagen lageromsättningshastighet om tre veckor. 
Lagret i Vårgårda-depån inventeras fysiskt och värdet beräknas med hjälp av snittpris och 
inkuransavdrag.
 
Ändamålsbestämda medel 
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel. Se även förändring av eget kapital i förvaltningsberättelsen. 
 
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 Riksföreningen 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.
 
Kassaflödesanalys
Upprättas enligt indirekt metod och utgår från verksamhetsresultatet inom den löpande verksamheten. 
Verksamhetsresultatet justeras med icke-kassaflödespåverkande poster och för periodens förändringar av 
varulager, kundfordringar, leverantörsskulder och förändringar i andra rörelsefordringar och 
rörelseskulder. Kassaflödeseffekten från investeringsverksamheten justeras också för.
I likvida medel ingår kassa och bank.
 
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

2021 2020

Gåvor som redovisas i resultaträkningen   
Allmänheten 45 306 274 44 619 996
Församlingar 10 747 460 8 532 630
Secondhand butiker 12 362 373 12 098 945
Organisationer/företag 17 787 210 18 106 683
Testamenten 1 293 677 2 728 265
Övrigt 67 340 139 739

87 564 334 86 226 258

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen  
Kläder som skänkts vidare x 25 kr per kilo 27 572 902 28 508 539
Övrigt x 10 kr 526 749 1 185 286

28 099 651 29 693 825

Bidrag - insamlade medel   
Radiohjälpen 8 260 092 5 498 333
Företag 4 463 947 1 735 745
Organisationer 1 176 338 1 583 197

13 900 377 8 817 275

Totala insamlade medel består av följande:   
Gåvor som redovisats i resultaträkningen 87 564 334 86 226 259
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen 28 099 651 29 693 825
Bidrag som redovisats som insamlade medel 18 364 324 8 817 275

134 028 309 124 737 359
Not 4 Offentliga bidrag

2021 2020

Offentliga bidrag   
SMR/Sida 78 110 707 83 916 227
Lönebidrag 17 029 315 15 133 907
SST 11 085 729 9 966 751
Ambassadbidrag 2 074 208 2 357 642

108 299 959 111 374 527

Not 5 Administrationsbidrag SMR/Sida
2021 2020

Administrationsbidrag SMR/Sida 4 212 963 4 187 667
4 212 963 4 187 667

Bidraget avser kostnadstäckning.
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Not 6 Övriga intäkter

2021 2020

Försäkringsadministrationen 3 016 944 2 906 184
Hyresintäkter 1 388 488 1 324 660
Kurser/konferenser/seminarier 735 752 1 870 279
Vinst avyttrade anläggningstillgångar 189 978 6 927
Upplösning av riskreserv 39 528 323 206
Ersättning för sjuklönekostnad 338 133 623 936
Övriga intäkter 1 214 126 1 181 513

6 922 949 8 236 705

Not 7 Leasingintäkter
Organisationen hyr ut lokaler. 
Årets leasingintäkter avseende leasingavtal, uppgår till 1 388 488 (1 324 660) kronor.
Framtida leasingintäkter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2021 2020

Inom ett år 1 348 476 1 295 976
Senare än ett år men inom fem år 15 869 1 824 165
Senare än fem år 0 0

1 364 345 3 120 141

Not 8 Anställda och personalkostnader
2021 2020

Medelantalet anställda
Kvinnor 107 94
Män 78 67

185 161

Löner och andra ersättningar
Styrelse, föreståndare och direktor 1 164 082 1 167 792
Övriga anställda 63 969 397 55 603 142

65 133 479 56 770 934

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse, föreståndare och direktor 329 072 230 557
Pensionskostnader för övriga anställda 4 465 114 2 293 835
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 20 864 951 17 829 147

25 659 137 20 353 539

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 90 792 616 77 124 473

Pensionskostnaderna för år 2020 var lägre på grund av en gottgörelse i samband med 
Pingstförsamlingarnas Pensionsstiftelses avveckling.
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 47 % 42 %
Andel män i styrelsen 53 % 58 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 23 % 30 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 77 % 70 %

 
Not 9 Ändamålskostnader

2021 2020

Ändamålskostnader   
Projektkostnader, SMR/Sida 73 897 744 79 728 560
Projektkostnader, egna 91 299 282 89 904 683
Secondhand-verksamhetens kostnader 102 346 106 78 881 101

267 543 132 248 514 344

Not 10 Leasingkostnader
Riksföreningen 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 21 648 708 (16 032 305) kronor.
Inga hyresrabatter har erhållits på grund av Coronaviruset.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2021 2020

Inom 1 år 24 130 245 16 755 438
2 - 5 år 50 833 576 50 817 431
Senare än 5 år 253 372 5 925

75 217 193 67 578 794

 
Not 11 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

2021 2020

Resultat vid avyttringar 24 254 -3 144 058
Utdelning på aktier 708 605 23 215
Nedskrivningar -6 000 000  
Återföring av nedskrivningar  855 000

-5 267 141 -2 265 843

Not 12 Förändring av ändamålsbestämda medel
2021 2020

Årets ändamålsbestämda medel 6 953 521 3 965 966
6 953 521 3 965 966

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

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 9 967 895 9 967 895
Inköp 243 122  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 211 017 9 967 895

Ingående avskrivningar -7 544 837 -7 436 711
Årets avskrivningar -111 964 -108 126
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 656 801 -7 544 837

Utgående redovisat värde 2 554 216 2 423 058
 
Varav mark 581 000 kr. Byggnaderna är inte åsatta taxeringsvärde.
 
 
Not 14 Inventarier

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 23 955 819 22 291 449
Inköp 8 026 555 1 956 544
Försäljningar/utrangeringar -1 083 248 -292 174
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 899 126 23 955 819

Ingående avskrivningar -20 579 197 -19 344 658
Försäljningar/utrangeringar 982 292 285 601
Årets avskrivningar -2 060 486 -1 520 140
Utgående ackumulerade avskrivningar -21 657 391 -20 579 197

Utgående redovisat värde 9 241 735 3 376 622

Not 15 Andelar i koncernföretag
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 250 000  
Inköp 25 000 250 000
Villkorat aktieägartillskott 2 080 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 355 000 250 000

Utgående redovisat värde 2 355 000 250 000
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Not 16 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn
Kapital-

andel
Antal

andelar
Bokfört
värde

Pingst Fastighetsutveckling 
AB 100 % 500 250 000
Framtidshamnen i Sverige 
AB 100 % 250 2 105 000

2 355 000

Org.nr Säte
Pingst Fastighetsutveckling AB 559276-6686 Stockholm
Framtidshamnen i Sverige AB 559334-0549 Stockholm
 
Not 17 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 32 856 434 32 853 434
Erhållna aktiegåvor, Pingst Förvaltning AB 11 200 3 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 867 634 32 856 434

Utgående redovisat värde 32 867 634 32 856 434

Aktier i Pingst Förvaltning AB har värderats till ursprungligt beräknat substansvärde vid erhållandet.
 
Not 18 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Namn
Kapital-

andel
Antal

andelar
Bokfört
värde

Pingst Förvaltning AB 28,93% 19 295 31 967 634
Nyhem Konferens och Sport AB 9 % 360 900 000

32 867 634
Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 40 119 366 42 042 854
Inköp 9 032 720 6 924 916
Försäljningar/förfall -9 833 466 -8 848 404
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 318 620 40 119 366

Ingående nedskrivningar 0 -855 000
Återförda nedskrivningar  855 000
Årets nedskrivningar -6 000 000  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -6 000 000 0

Utgående redovisat värde 33 318 620 40 119 366
Av årets nedskrivningar avser 6 000 000 kr nedskrivningar till det värde som tillgången har på 
balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående.
Vid bokslutstillfället överstiger det långsiktiga värdet bokfört värde.
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Not 20 Andra långfristiga fordringar

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 10 100 000 700 000
Tillkommande fordringar  10 000 000
Avgående fordringar -100 000 -600 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 000 000 10 100 000

Utgående redovisat värde 10 000 000 10 100 000

Avser reverslån till Pingst Förvaltning AB.
 
 
Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda SMR/Sida medel 421 063 545 087
Övriga förutbetalda ändamålsmedel 2 104 351 668 469
Förutbetalda försäkringar 1 866 456 586 871
Förutbetalda hyror 4 160 952 3 864 014
Upplupna intäkter 1 433 065 1 383 610
Övriga förutbetalda kostnader 781 158 376 287

10 767 045 7 424 338

Not 22 Övriga avsättningar
2021-12-31 2020-12-31

Avser fondering av begravningskostnadsersättning 1 232 666 1 382 666
Avser riskreserv inom den internationella verksamheten 474 784 490 926

1 707 450 1 873 592

 
Not 23 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

2021-12-31 2020-12-31

SMR/VICSAM ram medel 4 985 947 1 776 760
SMR/VICSAM HUM medel 1 054 245 2 894 970
Radiohjälpen 4 600 871 7 032 519
Pingst Förvaltning AB 11 000 000 7 650 000
Scan Media 3 616 788 3 616 788
Strategic Resouce Group (SRG) 3 460 529 2 256 533
Cornerstone 1 827 457 576 355
Övriga bidrag 404 004 0

30 949 841 25 803 925
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Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna personalkostnader 5 809 097 5 642 892
Upplupna sociala avgifter 4 577 484 3 807 287
Förutbetalda intäkter 41 785 1 866 339
Upplupna ändamålskostnader 2 316 421 2 913 241
Övriga upplupna kostnader 214 364 467 400

12 959 151 14 697 159

 
 
Not 25 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 2 172 450 1 628 265
Förändring begravningsfond -150 000 -170 000
Förändring riskreserv -16 142 -164 473
Försäljning/avyttring inventarier 100 958 6 574
Erhållna aktier Pingst Förvaltning AB 11 200 3 000

2 118 466 1 303 366

 
Not 26 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

2021-12-31 2020-12-31

Värdereglering värdepapper -6 000 000 855 000
Avyttrade finansiella anläggningstillgångar -9 933 466 -9 448 404
Anskaffade finansiella anläggningstillgångar 11 137 720 17 174 915
Erhållna aktier i Pingst Förvaltning AB 11 200 3 000
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -4 784 546 8 584 511

 
 
Not 27 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Coronapandemin påverkade verksamheten i början av året. Pastorskonferensen i januari fick genomföras 
digitalt. I februari tog myndigheterna bort samtliga restriktioner arbetet kan återgå till det normala. 
Hemarbete kvarstår fortfarande vid sjukdomssymtom.
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Revisionsberättelse 

Till rådslaget i Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan, org.nr 802004-0575 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan 
för år 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att rådslaget fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.  

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
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tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Riksföreningen Pingst - fria församlingar i samverkan för år 2021. 

Vi tillstyrker att rådslaget beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

 

PricewaterhouseCoopers AB   PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Erik Albenius     Deborah Harbrecht 
Auktoriserad revisor    Auktoriserad revisor 
Huvudansvarig revisor 
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