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TILL FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR
Till församlingens medlemmar
ÅRET SOM GÅTT
Vi ser tillbaka på år 2018 och vi gör det med tacksamhet och glädje. Vi är tacksamma över Guds trofasthet
som han fortsätter att visa församlingen på olika sätt. Vi är glada och tacksamma också för er, kära
medlemmar som engagerar er, brinner för församlingen och bygger gemenskap. Året har inneburit att nya
människor fått lära känna Jesus och låtit döpa sig – blivit en del av gemenskapen. Vi gläds också över
församlingens sociala engagemang på olika sätt och att vi är en god kraft i civilsamhället.

EN ÖPPEN KYRKA MED HJÄRTA FÖR MÄNNISKOR
Församlingens vision om att vara "en öppen kyrka med hjärta för människor" har präglat verksamheten
genom fortsatt bearbetning av processen "På väg mot 2020". Vi vill vara en församling som sträcker oss
uppåt mot Gud, utåt till nya människor och inåt i varm gemenskap. Under 2018 har människor av olika
bakgrund, kulturellt och socialt, funnit en plats och gemenskap där de kan få känna sig hemma i vår
församling. Vi lever ut visionen på ett tydligt sätt när vi engagerar oss för dessa människor.

ETT UTÅTRIKTAT KARISMATISKT ANTIOKIA
Vi arbetar för att likna den tidiga kristna församlingen i Antiokia genom att stärka församlingsverksamhet
i regionen. En stor del av detta görs i våra mindre grupper i Norberg, Skultuna och Surahammar. Under
2018 har vi också börjat en långsiktig plantering av verksamhet i stadsdelen Råby. Vi vill bidra till arbetet
som görs inom Pingst i Sverige, med exempelvis konferenserna Pingst Ledare och Unite som arrangeras i
vår kyrka. Vi är även stolta över vårt engagemang utöver världen, bland annat genom Marco Polo Network.

VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING
Församlingen äger fyra kyrkobyggnader och har en sund ekonomi som är i balans. Detta möjliggörs av
generöst och uthålligt givande, som församlingens medlemmar visar varje månad. Stort tack för ditt bidrag!

TACK
Som församlingsledning vill vi säga ett stort tack för året som varit! Församlingen är inte perfekt i allt den
gör, men vi är Kristi kropp – formad och ledd av den treenige Guden. Vi ser hur församlingen blir något
fantastiskt vackert när vi låter våra gåvor och brister bli en helhet som Gud kan använda för att bygga upp
gemenskapen och nå människor med det glada budskapet. Tack för ännu ett år med Jesus i centrum och
i gemensam tjänst med er medlemmar. Må Gud välsigna Pingstförsamlingen i Västerås!
Västerås 2019-02-18

Daniel Alm

Anna-Lena Bergroth

Magdalena Forsberg

Wivecka Ljungh

Dan Nilvanius

Ida Salomonsson
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FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETSOMRÅDEN
Församlingens verksamhetsområden
FÖRSAMLINGSLEDNINGEN
Det övergripande ansvaret för församlingens förkunnelse och ledarskap samt dess gemenskap och
struktur ligger hos församlingsledningen. Ledningen ansvarar för gudstjänstliv, bön, tillväxtgrupper, förbön,
ekumenik, ledarnätverk, Öppen kyrka, Dinner Safari, kvinno- och manssamlingar, Sjukhuskyrkan samt
verksamheterna i Norberg, Skultuna och Surahammar. Vi har under året vidare bearbetat
visionsprocessen ”På väg mot 2020” och haft flera gudstjänstserier
– ”Substans”, ”Saker kristna gör”, ”Church on Sunday – fresh on Monday” samt ”Gud
genom allt”. Pingst Ledare och andra större satsningar har genomförts, som
etableringen av utåtriktad verksamhet i stadsdelen Råby och Power Weekend med
besök av Andreas Nielsen i november. Vi har även anordnat fördjupningstillfällen om
tjänstegåvorna under våren och om samhället, skapelsen och sista tiden under hösten.
Församlingen har varit aktiv i det ekumeniska rådet och i ekumenisk bön. Vi hade
också extra satsning inför valet i september med besök av lokala politiker som svarade
på frågor i samband med kyrkfikat och en samtalskväll med Erik Jersenius från VLT
om media, samhälle och kristen tro. Vi är glada över att i advent kunnat släppa
jubileumsboken om församlingens historia inför 2019 års 100-årsjubileum.
Tillväxtgrupperna är en naturlig del i vår församling, det är gudstjänsten mitt i veckan.
Vi är glada över våra ledare som samlar grupperna vecka efter vecka och skapar växtplatser för människor
där bibelordet talar in i människors liv, nya vänskapsband knyts och att man ber på olika språk. Många av
församlingens ca 45 grupper läser bibeltexten som ska predikas och jobbar med den utifrån
frågestrukturen DBS vilket ger spännande samtal och stor förväntan på söndagens predikan. Vi är glada
över att ha flera nystartade ungdoms-tvg:er men är i ständigt behov av fler grupper.

GUDSTJÄNST
I verksamhetsområdet gudstjänst jobbar vi för att gudstjänstlivet i församlingen ska utvecklas och växa.
Under 2018 har vi fortsatt med kvällsgudstjänster med mat innan, för att fler människor ska få tillfälle att
gå på gudstjänst och finna gemenskap. Vi fick också möjlighet att nå långt utanför kyrkväggarna genom
de fyra gudstjänster som SVT sände under maj och juni. De spelades in en helg i april, och på söndagen
fylldes kyrkan till sista bänk då församlingssången spelades in. Ett stort tack till alla medverkande!
I början av året samlades lovsångsteamen, ljud-, bild och ljustekniker samt gudstjänstsamordnare till en
uppskattad gemenskapskväll där vi delade vad som driver och inspirerar oss. Även i år var flera av
sångarna och musikerna på MÖT-konferensen under våren för att inspireras och utvecklas.
Under 2018 samlades i snitt 322 personer till söndagsgudstjänst i vår kyrka. Dessutom hade församlingen regelbundet gudstjänster i Norberg, Skultuna och Surahammar. Vidare hölls även gudstjänster
varje helg i Västerås på spanska och amhariska/tigrinska samt tre söndagar i månaden på finska.

MISSION
Arbetet med att nå de turkisk- och persisktalande folken inom Marco Polo Network fortsätter att utvecklas
och expandera. Arbetet utgår från två baser, Tbilisi i Georgien och Yerevan i Armenien. I Tbilisi har vi stöttat
arbetet med att träna ledare från Iran. Träningscentret som leds av Reza Nadirashvili färdigställdes under
året och har tagit emot sina första elever. Genom Pingstförsamlingen i Yerevan har flera evangelisationssatsningar gjorts och fortsatt utveckling av att nå östra Turkiet pågår. Under höstlovet åkte 14 personer,
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varav de flesta ungdomar, på en lyckad och spännande resa med dagar både i Yerevan och Tbilisi.
Evangelisation, ungdomsmöten, gudstjänster och sightseeing stod på programmet.
Vi har under 2018 stöttat Emelie Collén som arbetat med
människorättsfrågor i Thailand, Benjamin Jansson som varit i
Tanzania och Kenya med Testa Mission och Samuel Valentine
under utbildningen till helikopterpilot i USA för att han senare
ska kunna flyga i missionens tjänst. Vi gläds över att ha
medlemmar från församlingen som får vara i missionens
tjänst och skaffa sig erfarenheter.
Våra övriga åtaganden i Etiopien, Thailand/Kambodja,
Egypten och Bangladesh fungerar också bra och leder till att
människor blir frälsta och får sina liv förvandlade.

BARN
Vi har genom olika barngrupper och familjeträffar försökt att rikta oss utåt för att nå nya människor och
inåt för alla som kommer vecka efter vecka till vår kyrka. Vi vill skapa tillfällen där barnen får möjlighet att
ta personliga beslut och få möta Gud. Kyrkans vision om att vara en öppen kyrka med hjärta för barnen
och deras familjer i staden har eftersträvats genom dessa grupper: Söndagskul, fritidsgården Bara Vara,
öppna förskolan Pinglan, Kompis- och Friendskörerna samt de två dansgrupperna. Utöver löpande
verksamheter ordnas bl a läger. 2018 var det glädjande att
fler barn deltog på sommarläger i Falun än det varit de
senaste 15 åren – drygt 80 barn och ledare.
Våra utåtriktade satsningar har fokuserats på stadsdelen
Råby detta år. Vi körde 3 talkshower med barnmöten och på
första mötet kom det ca 140 personer. I maj ordnade vi
Råbyfesten och det var ca 300 personer som kom.
Under år 2018 har Söndagskul samlat i genomsnitt 57 barn
per söndag under terminerna. Vi har förnyat upplägget och
innehållet på Söndagskul. Vi fortsatte med Esters Gäster
talkshower med familjelunch efter gudstjänsten för att bygga mer relationer mellan familjer.
Vi är mycket tacksamma för året som gått och särskilt till alla ledare som hjälper till i barnverksamheten.

UNGDOM
Ungdomar är en mycket viktig målgrupp för församlingen.
Verksamhetsområdet ”Ungdom” innefattar i vår församling OC,
konfa, bible discovery och unga vuxna. Vi har under 2018 fått se
ett härligt gäng ungdomar komma regelbundet till
fredagssamlingarna OC, ett 70-tal i snitt, och många kommer
även till söndagsgudstjänsterna. Många nya från olika
bakgrunder och nationaliteter har kommit och många ungdomar
har fått komma i funktion och växa i att ta ansvar.
Under vårterminen hade vi läger i Trysil under sportlovet och vi
åkte i april på en OC ON TOUR till Norrköping, Sävsjö och
Falköping där vi medverkade vid gudstjänster och gjorde olika
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aktiviteter. Vi avslutade terminen med att åka med ett stort gäng till Hampelägret i juli. Precis som tidigare
år hade vi också vårt läger ”OC Weekend” på Kilsbergsgården i september – en härlig kickoff för hösten!
Sedan flera år tillbaka är vår församling stolta värdar för nyårsfestivalen UNITE som 2018/19 samlade
drygt 500 ungdomar. Det blev 4 dagar av fest, undervisning, konserter och gudsmöten!
Unga vuxna har under året träffats på ett café inne i centrum varannan torsdag eftermiddag. Under
Cityfestivalen fanns man på plats och berättade om Jesus. I december anordnades en julbal tillsammans
med andra kyrkor i staden. Tillväxtgrupperna fortsätter att vara en viktig del för gemenskapen.
Höstterminen 2018 startades också Bibelskola Sthlm Mälardalen som innebär en lokal klass i Västerås
bestående av 6 studenter.

SENIOR
På onsdagarna har man samlats till både sopplunch och dagträffar i cafévåningen. Ofta har det samlats
ett sextiotal deltagare och vid något tillfälle hundra personer vid dagträffen. Vid sopplunchen har det varit
något färre men samtidigt kommer en del som inte annars går till vår kyrka. Många medlemmar har varje
vecka varit engagerade med sopplunchen och kaffet vid dagträffarna. Sånggruppen Himlaton har
medverkat vid flera tillfällen. Korskyrkan i Ludvika fick vid ett tillfälle besök av Himlaton som medverkade
i deras dagträff. Några medverkande på dagträffarna har varit: Monica Werner, Anita och Thomas Granath,
Lilian och Ingemar Gard samt Elim Brothers från Örebro.
Under sommaren medverkade vi i RPG-samlingarna på Björnön. De äldres julfest samlade 130 medlemmar
i cafévåningen där Daniel Alm och pastorsteamet medverkade. Gruppen Sy och Sticka har träffats varje
tisdag under terminerna och gjort många fina arbeten som sedan förmedlats genom Läkarmissionen.

INTEGRATION
Människor från många olika nationaliteter, språk och kulturer möts varje vecka i vår kyrka. Söndagens
gudstjänst har tolkats till engelska och oftast även till dari/farsi, samt ibland till tigrinska. Varje vecka har
det hållits gudstjänster och bönesamlingar på finska, spanska och amhariska/tigrinska. I den amhariska/
tigrinska gruppen har man haft en bibelstudiegrupp med grundläggande undervisning samt en grundkurs
för nya i tron. Var tredje vecka har det anordnats ett internationellt café som har samlat många deltagare.
Varje sådan kväll har innehållit evangelisation och integration riktat till olika språkgrupper.
Läxhjälp och språkträning för flyktingungdomar har bedrivits
varje vecka. Många tonåringar har kommit och flera av dessa har
sedan även kommit till ungdomssamlingarna på fredagskvällar.
Ett språkcafé för SFI-studenter och andra som vill träna svenska
har också bedrivits varje vecka. Målet är att dessa människor
sedan skall hitta vägen till kyrkans gudstjänster. Verksamheten
för flyktingungdomar, kallad Mötesplats Skepparbacken, har
bedrivits i samarbete med kommunen samt ett par andra
frivilligorganisationer. Syftet är att möta flyktingungdomar och
hjälpa dem med läxor, språkträning och samhällsinformation.
Dessa relationer har lett en del av dessa ungdomar vidare till vår kyrka.
I Norberg besökte många flyktingar regelbundet kyrkans gudstjänster och bibel- och bönesamlingar, vilka
därför ofta tolkas till olika språk.
Många har kommit till våra gudstjänster tack vare dessa verksamheter. Av de vi döpt under året har 20
personer koppling till vår integrationsverksamhet.
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DIAKONI
Under året har verksamhetsområdet diakoni haft ansvar för själavård, sjukbesök, hembesök till äldre,
uppvaktningar och LP-kontakten med öppet på måndag förmiddagar och fredagskvällar. LP-möten har
anordnats var tredje torsdag, där bl a LP-vänner från olika håll medverkat och ett uppskattat regionalt LPmöte genomfördes på trettondag jul.
Innan jul delades 75 julblommor ut till äldre i församlingen som inte kan komma till kyrkans verksamhet
samt medlemmar som förlorat nära anhöriga under året.

PINGST SOS
Under 2018 har Pingst SOS visat att vi är en Öppen kyrka med hjärta för människor genom att konkret
hjälpa människor i Västerås som har tillfälliga behov av olika slag. Totalt har vi haft 173 ärenden 2018.
Det finns fyra aktiva verksamhetsområden inom Pingst SOS: (1) Ekonomi, vi stöttar främst genom inköp av
matkassar men även med andra ekonomiska trångmål; (2) Medmänniska, som finns till för att stötta
personer som behöver någon att prata med ibland och har getts till ett antal personer under året; (3)
Praktisk hjälp, som att t ex åka till återbruket eller att hjälpa till vid en flytt; (4) Myndighetskontakter som
stöttar personer som behöver ta myndighetskontakter av olika slag.
Under året har ekonomisk hjälp varit det största området. 119 st
matkassar har inhandlats och delats ut, förutom de 180 st familjer
som fick matkassar till jul. Nytt i år var att vi ihop med Stadsmissionen
uppmanade alla västeråsare att skänka julklappar till barn som inte
normalt får så mycket julklappar. Det visade sig att vi kunde dela ut
julklappar till 200 barn. Vi fick dessutom 75 stora säckar med
julklappar över som vi skänker till barnhem i Vitryssland. Förutom
detta har vi samarbetat med restaurangen Mormors som bjöd alla
familjer som ville inom Pingst SOS på gratis julmat och Kokpunkten
som delade ut gratis inträde på äventyrsbadet inkl mat till alla barnfamiljer som fick julmatkassar.

SERVICEGRUPPER
Med en längtan efter att få se alla gudstjänstfirare dela gemenskap, vänskap och samtal runt fikabordet
gläder vi oss över att få vara en del av församlingens vision. Genom gott fika, en ren kyrka och god
gemenskap i grupperna, vill vi vara med och arbeta för visionen om en växande församling med hjärta för
människor. Servicegrupperna består av ca 250 härliga människor fördelat på 14 grupper. Till detta kommer
våra ansvariga för så väl kök och inköp som städutrustning. De olika grupperna är i tjänst alla årets veckor.
Servicegrupperna har under 2018 serverat ca 10 000 koppar kaffe, te samt saft och ca 8 000 smörgåsar
eller fikabröd. Under året har lilla salen renoverats vilket gett en fantastiskt fin fikayta för våra
gudstjänstbesökare. Vi har även kunnat hjälpa både LP och våra utposter med fikabröd.
Ett stort tack till alla härliga servicegruppsmedlemmar, ledare och funktionsansvariga – unga som äldre –
ni är helt fantastiska! Är du inte med, tveka inte att dela vår gemenskap och göra skillnad, välkommen!

VÄRDAR
Vi värdar har förmånen att få hälsa på varenda besökare till vår kyrka. Det är fantastiskt roligt! Vi är sju
värdteam och runt 50 värdar med en gemensam längtan att se varje människa; genom en hälsning, ett
handslag, ett leende eller en fika. Vi strävar aktivt efter att alla som besöker vår kyrka ska känna sig
välkomna, älskade, önskade, och sedda samt få ett oförglömligt möte.
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Vid sidan om detta har vi också den viktiga uppgiften att säkerställa bra brandrutiner, förbereda dopgraven
i samband med dop, genomföra och administrera kontantinsamlingar, visa besökare till lediga platser etc.
Det ska kännas självklart att vända sig till oss vid funderingar och frågor. Under året har vi varit värdar för
cirka 200 publika samlingar. Söndagarna är varje veckas höjdpunkt som berikas av en härlig mångfald
med besökare i alla olika åldrar med olika språk och bakgrunder.

IT OCH MEDIA
Under året har IT och media fortsatt förse församlingen med funktionellt ljud, ljus, bild, allmänna ITfunktioner samt ljud, bild och video på webben. Vi var också del i planering och renovering av lilla salen.

EKONOMI & FÖRVALTNING
Ledningsgruppen för Ekonomi & Förvaltning har under året främst arbetat med att introducera en extern
redovisningsbyrå och ett molnbaserat redovisningssystem samt att i samband med det förtydliga och
klarlägga olika ekonomirutiner. Arbetet påbörjades under sommaren då en utvärdering av flera byråer
genomfördes och i augusti valdes Ådemark Ekonomi som använder Fortnox som plattform för sina
ekonomitjänster. Jacob Stenlund och Annika Bjurhager har slutat sina tjänster och siffergranskarna har
också avslutat sitt uppdrag. Ekonomi & Förvaltningsgruppen består nu av nio personer, varav tre är nya för
året. Christina Helin fortsätter med att hantera fakturor i Fortnox där de attesteras av två personer.
Budgetprocessen startade i augusti med att församlingsledningen bröt ned femårsvisionen i en vision för
2019. Därefter togs handlingsplaner och budgetar fram och presenterades av verksamhetsledarna.
Budgetförslaget analyserades av församlingsledningen och vid församlingsmötet i december togs beslut
om 2019 års budget. Under hösten hölls också en mindre workshop kring insamlingar för att bättre möta
stora kommande utgifter i samband med Oxbackenprojektet. Idéer från denna får ligga till grund för
kommande satsningar.

FASTIGHET
Att förvalta församlingens fastigheter i Västerås, Norberg, Skultuna och Surahammar innebär en ständig
utveckling av våra lokaler då våra aktiviteter utvecklas och förnyas.
I Västerås har vi totalrenoverat lilla salen och byggt ett nytt andakts- och samtalsrum. Lilla salen har fått
hörslinga, nytt golv, nya ytskikt, ljud- och ljusutrustning, nya glasade dörrpartier. Nya möbler – stolar, bord
och soffor har införskaffats.
I Norberg har kyrkans stora lägenhet totalrenoverats, inför
inflyttning av ny hyresgäst. Kyrkans kök, serveringslokal och
expedition har renoverats.
Vår reparationsgrupp gör löpande underhåll och repara-tioner
av våra fastigheter, ett ovärderligt arbete.
Bidrag har ansökts hos myndigheten SST och vi har beviljats
bidrag för teleslingan i lilla salen samt byggnation av
handikapphiss och toalett i Surahammar.
Under året har vi arbetat med utformning av ett nytt Oxbacken
Centrum, där vi har deltagit i olika referensgrupper inom Västerås Stad, och träffat övriga intressenter i
området. Vi har deltagit i framtagandet av ny detaljplan för Oxbacken och arbetat med studier på hur vi
kan utveckla våra egna lokaler. Olika alternativ har studerats och utmynnat i förslag om framtida möjlig
utbyggnad av Bistro- och konferensdel.
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STATISTIK
Statistik
2018
2017
2016
Medlemsantal 1/1
1296
1257
1205
Döpta
38
44
59
Inflyttade
18
26
25
Utflyttade
13
11
9
Avförda på egen begäran 6
4
11
Avlidna
16
16
12
Medlemsantal 31/12
1317
1296
1257
Förändring
+21
+39
+52
Varje siffra har ett namn... varje namn bär en berättelse... varje berättelse är känd av Gud.
"Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus.
Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.”
Galaterbrevet 3:26-28
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Årsredovisning

BALANSRÄKNING (SEK)

Tillgångar

2018-12-31

2017-12-31

Materiella Anläggningstillgångar
Finansiella Anläggningstillgångar

Not 1

2 918 572
28 350

4 014 028
28 350

Likvida medel
Övriga omsättningstillgångar

Not 2

2 466 930
107 593

2 201 663
337 290

5 521 445

6 581 331

Summa tillgångar

Skulder
Årets resultat
Övrigt Eget Kapital

Not 3

-464 425
4 939 569

-1 022 029
6 511 598

Kortfristiga skulder

Not 4

1 046 301

1 091 762

5 521 445

6 581 331

Summa skulder
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RESULTATRÄKNING (SEK)

2018
INTÄKTER

Ack.

Fast Givartjänst
Gåvor via bank/pg
Gåvor via gudstjänst
Gåvor till särskilda ändamål
Minnesfond + Arv och testamente
Summa insamlade medel

2017

Not 5

Övriga intäkter
Summa Intäkter

Ack.
979 944
4 486 903
555 351
451 637
0

1 038 248
4 022 857
686 038
73 930
7 600

6 473 835

5 828 674

1 855 749

2 007 900

8 329 584

7 836 574

-2 402 701
-1 523 150
-700 160
-3 072 469

-2 541 294
-1 566 868
-615 668
-2 770 019

-7 698 480

-7 493 849

631 104

342 725

-1 095 456

-1 364 661

-464 352

-1 021 936

-73

-93

-464 425

-1 022 029

KOSTNADER
Personalkostnader & Besök
Fastighetskostnader
Missionskostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader
Varav Kostnader KFC
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar

Not 6

Not 7

Resultat före finansiella poster
Finansiella intäkter och kostnader

RESULTAT
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Not 8

ÅRSREDOVISNING

NYCKELTAL 2018 TKR (SEK)

Insamlat och resultat

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Insamlade medel
Summa intäkter
Resultat före avskrivningar
Resultat

6 474
8 330
631
-464

5 829
7 837
343
-1 022

5 939
7 580
489
-1 182

6 027
7 849
657
-1 022

5 636
8 320
1 994
275

7 683
9 044
1 210
36

5 377
7 225
1 068
275

5 311
6 824
1 341
556

5 501
6 724
1 603
908

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank

2 947
107
2 467

4 042
337
2 202

5 407
319
1 800

7 009
324
1 010

8 675
188
935

10 231
151
-1 120

6 790
168
2 604

7 305
139
1 612

7 275
207
1 574

Summa tillgångar

5 521

6 581

7 525

8 343

9 798

9 262

9 562

9 056

9 056

Eget kapital
Lån
Kortfristiga skulder

4 475
0
1 046

5 489
0
1 092

5 962
0
1 564

7 144
0
1 199

8 033
634
1 131

7 758
743
761

7 722
844
996

7 446
945
665

6 890
1 197
969

Summa Skulder

5 521

6 581

7 525

8 343

9 798

9 262

9 562

9 056

9 056

Tillgångar

Eget kapital och skulder
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ÅRSREDOVISNING

INSAMLADE MEDEL TKR (SEK)

Under 2018 har församlingen samlat in 6 099 Tkr till församlingskassan vilket är en ökning med 4,6%
jämfört med 2017. Vi har under året samlat in i snitt 508 Tkr per månad att jämföra med vår budget på
500 Tkr. Vi har dessutom samlat in 375 Tkr till renovering av Lilla salen som en extra insamlingsaktivitet.
Det ger oss en insamling på 539 Tkr per månad.
Finansiering

Vi har ett positivt kassaflöde och har under 2018, ökat kassan med 265 Tkr.
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ÅRSREDOVISNING
Noter
Not 1 Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna har en nettoförändring på –1 095 Tkr. Förändringen beror på avskrivningar av
inventarier.
Not 2 Likvida medel

Vid ingången av 2018 hade vi en kassa på 2 202 Tkr som vid årets slut har ökat med 265 Tkr till 2 467
Tkr.
Not 3 Årets resultat

Vi har ett negativt resultat på –464 Tkr under 2018 vilket är en förbättring mot föregående år med 558
Tkr. Att vi har ett negativt resultat beror på att vi utöver all ordinarie verksamhet skriver av våra investeringar,
som t ex KFC. Det viktiga för oss som ideell förening är inte resultatet efter avskrivningar utan att vi har ett
positivt kassaflöde, vilket framgår av likvida medel.
Not 4 Kortfristiga skulder

En liten minskning på 45 Tkr mot föregående år. Till största delen beroende på upplupna semesterlöner.
Not 5 Insamlade medel

De insamlade medlen har ökat med 11,1% (+645 Tkr) mot föregående år. I de insamlade medlen ingår
extra insamlingen till Lilla salen med 375 Tkr.
Vi har dessutom under året samlat in 99 Tkr till kyrkbygge i Poznan, pengarna syns inte i våra siffror då vi
skickat dem vidare.
Not 6 Summa kostnader

Vi har under året haft en oförändrad personalstyrka, men en lägre kostnad för arvoden och besök under
2018. Det har gett oss en lägre personalkostnad jämfört med 2017.
Fastighet har under året renoverat Lilla salen till en kostnad på 750 Tkr samt haft en del
utredningskostnader för arbetet med Oxbacken ca 105 Tkr. Vi hade under 2017 och 2018 satt av 550 Tkr
för renoveringen av Lilla salen så resultatpåverkan av renoveringen blev endast 200 Tkr under 2018.
Missionskostnaderna har vi nu för andra året i rad ökat. I år har de ökat med ca 12% jämfört med 2017.
Övriga verksamheter har i snitt ökat med 10% varav ungdom är där vi gjort de största satsningarna.
Not 7 Avskrivningar

Avskrivningar har minskat med 25% jämfört med föregående år då några inventarier nu är helt avskrivna.
Men vi har fortfarande några år kvar på de investeringar vi gjorde i samband med KFC (renoveringen av
kyrkolokal, cafévåning och foajé).
Not 8 Finansiella kostnader och intäkter

De finansiella kostnaderna är i det närmaste 0 tack vare att vi sedan 4 år tillbaka är skuldfria. Några
ränteintäkter finns inte heller då bankerna för närvarande inte ger någon ränta på insatta medel.
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REVISIONSBERÄTTELSER
Revisionsberättelser
1.1 Pingstförsamlingen Västerås

1.2 Oxbackens parkeringskonto
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FÖRSAMLINGSINFORMATION
Församlingsinformation
Pingstförsamlingen i Västerås bildades 1919 och är en fristående pingstförsamling med medlemskap i
trossamfundet Pingst – fria församlingar i samverkan och den ideella riksföreningen Pingst – fria
församlingar i samverkan. Vidare tillhör församlingen ekumeniska rådet i Västerås, Frikyrkosamråd
(Sjukhuskyrkan), föreningen Öppna kanalen, Svenska Evangelistmissionen och Svenska Bibelsällskapet.

Pingstförsamlingen i Västerås
Besök Pingstkyrkan Oxbackens centrum, Pingstkyrkan Norberg, Pingstkyrkan Skultuna, Pingstkyrkan
Surahammar
Post Almelundsgatan 2

SE-724 60 VÄSTERÅS
Telefon 021-17 19 00
E-post kontakt@vasteras.pingst.se
Internet vasteras.pingst.se
Organisationsnummer 878000-0413
Bankgiro 790-0442
Plusgiro 44 88 89-6
Swish 123 304 52 34

KALLELSE

Församlingen håller sitt årsmöte måndagen den 25 mars 2019 kl. 19.00 i Pingstkyrkan, Oxbackens
centrum.
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