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Pingst Västerås

ÅRSREDOVISNING

Ett jublande
jubileumsår
I denna årsredovisning beskrivs år 2019, det är då
församlingen firade sina första 100 år. Vi har haft så
många goda och hoppfulla stunder under året. Det
har varit ett jublande jubileumsår från det att vi lanserade jubileumsboken till det att vi avslutade året med
en tacksägelsegudstjänst i allhelgonahelgen. Den
längtan vi bär att vara en öppen kyrka med hjärta
för människor har haft många uttryck genom församlingskroppen. Värderingarna för församlingskulturen
om andlighet och folklighet, tydlighet och generositet
genomsyrar den verksamhet vi bedriver.
Det är en stor glädje att vi återigen kan sammanfatta
ett år av nåd och trofasthet från Gud och en växande och generös församling med bas i Västerås men
med hjärta för Västmanland och världen. Vi vill vara
en öppen kyrka med hjärta för människor och vi vill
vara ett karismatiskt utåtriktat Antiokia. På samma sätt
som församlingen i Antiokia var sändande i mission
önskar vi vara en generös församling som också bryr
oss om människor vi ännu inte känner och en resurs för
församlingar i vår omgivning.
Vår förankring i pingstandligheten lever och utvecklas
genom öppenhet för Andens verk men också genom
det växande sociala engagemanget till nytta långt
utanför församlingens krets. Församlingen har fått
döpa människor, också i år kan vi med tacksamhet

MED HJÄRTA FÖR MÄNNISKOR

Kanske är det så att kyrkan som ett andligt hem med
ett uppdrag i tiden kommer att bli mer och mer betydelsefullt också för det omkringliggande samhället.
Inte ens de bästa välfärdssystemen kan hantera all
mänsklig utsatthet och existentiell oro. Församlingen
behöver finnas där med öppenhet och värme som
aldrig förr. Vi ser många nya dörrar öppnas och tror
att vägen framåt för oss är karismatisk och diakonal,
andefylld och betjänande, kraft kommer ifrån höjden
för att göra något till nytta för människor på marken.
Orden från Sefanja 3:17 får ge motiv och bakgrund till
denna årsredovisnings innehåll och vår församlingsgemenskaps verklighet:
”Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälser.
Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin
kärlek, han fröjdas över dig med jubel.”
Vi är stolta och tacksamma att få tillhöra Pingstförsamlingen i Västerås och att få tjäna Gud tillsammans
med er alla och lämnar över denna årsredovisning till
församlingens medlemmar.
Västerås 2020-02-15

Daniel Alm			
Föreståndare/ordf.		

Anna-Lena Bergroth
Vice Ordförande

Wivecka Ljungh		
Ida Salomonsson
Vice ordförande 			

Magdalena Forsberg		

Johan Lindberg

Dan Nilvanius

KALLELSE

EN ÖPPEN KYRKA

konstatera en växande församlingsgemenskap vad
gäller antalet medlemmar.

Genom denna årsredovisning bjuder vi också in till församlingens årsmöte, måndagen den 23/3 kl. 19.00 i
Pingstkyrkan Västerås. Vi vill fira lite extra tillsammans med
er och hälsar er välkomna till en kväll med tacos och tacksamhet utöver de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna.
TACOS KL.18.00
ÅRSMÖTE KL.19.00
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INTEGRATION
Människor från många olika nationaliteter, språk och
kulturer möts varje vecka i vår kyrka. Söndagens
gudstjänst har tolkats till engelska, dari/farsi, samt
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, grundkurs för nya i tron, tillväxtgrupp samt
ungdomsgrupp.
Var tredje vecka har det anordnats ett internationellt
café som har samlat många deltagare. Varje

SOM EN FÖLJD AV VÅRT ARBETE
INOM INTEGRATION HAR VI FÅTT

DÖPA

MÅNGA
PERSONER MED INTERNATIONELL
BAKGRUND UNDER ÅRET.

Vi har genom olika barngrupper och familjeträffar
2019 försökt rikta oss utåt för att nå nya människor, och
inåt för alla som kommer vecka efter vecka till vår
kyrka.Vi har skapat tillfällen där barnen fått möjlighet
att ta egna personliga beslut och få möta Gud och
varandra.

IT &
MEDIA

sådan kväll har innehållit evangelisation och
integration riktat till olika språkgrupper. Läxhjälp och
språkträning för flyktingungdomar har bedrivits varje
vecka. 20 träffar under vårterminen och 16 på hösten.
25 – 30 ungdomar har kommit varje gång och flera av
dessa har sedan även kommit till ungdomssamlingarna
på fredagskvällar. Ett språkcafé för SFI-studenter och
andra som vill träna svenska har bedrivits varje vecka
under vårterminen. Under hösten har vi gjort uppehåll
med språkcaféet pga brist på ledare.
Verksamheten ”Mötesplatsen”, för flyktingungdomar,
har bedrivits i samarbete med kommunen samt ett
par andra frivilligorganisationer. Syftet är att möta
flyktingungdomar, hjälpa dem med läxor, språkträning
och samhällsinformation. Dessa relationer har lett flera
av dessa ungdomar vidare till vår kyrka. I Norberg
besökte många flyktingar regelbundet kyrkans
gudstjänster och bibel- och bönesamlingar, vilka har
genomförts på olika språk ibland.
Många har kommit till våra gudstjänster tack vare
dessa verksamheter. Som en följd av vårt arbete inom
integration har vi fått döpa många personer med
internationell bakgrund under året

Under året har IT och media försett
församlingen med funktionellt ljud, ljus, bild,
allmänna IT-funktioner samt ljud, bild och
video på webben. En ombyggnation av
teknikplatsen i kyrksalen har genomförts.

Under hösten har predikan från
söndagsgudstjänsten 10:30 filmats och lagts
ut i efterhand på församlingens nystartade
Youtube-kanal.

TEKNIKPLATSEN PÅ
LÄKTAREN
BYGGDES OM

BARN

I SEAM REAP DÖPTES
NYLIGEN

123

Kyrkans vision om att vara en öppen kyrka med hjärta
för barnen och deras familjer i staden och församlingen har eftersträvas genom dessa grupper: Söndagskul, fritidsgården Bara Vara, Pinglan, Kompiskören
och dansgrupperna.
Församlingen har regelbundna sommar- och vinterläger, hajker och utåtriktade satsningar i stadsdelar,
bl.a. på Råby. Råby Talkshow har varit 5 gånger och
där har det varit mellan 55-80 personer som aldrig
kommer till vår kyrka annars. Råbyfesten annordnades
även detta år i samband med vårt 100 årsjubileum i
maj. Trots det dåliga vädret kom ca 100 personer.
Öppna förskolan, Pinglan, hade också mycket
välbesökta träffar på Djäkneberget med upp till 200
barn och föräldrar som kom på sångstund på
gräsmattan.

3 st

Fest för alla
4/ verksamhetsområden

PERS

MISSION
Vårt huvudfokus är fortsatt Marco Polo Network. Här
stöttar vi Reza i Georgien och Arto i Armenien. Många
har kommit till tro och nya husförsamlingar har startats.
I maj genomfördes en församlingsresa till Turkiet. Vi
besökte den kristna TV-kanalen Kanal Hayat i Istanbul.
Sedan reste vi till östra delen av landet och besökte en
liten församling i staden Van där vi stöttar en ung familj
från Armenien. Vi besökte även staden Kars där det

finns planer på att starta en ny församling.
Av de som församlingen är med och stöttar har vi haft
besök av Reza som driver en bibel- och yrkesskola i
Georgien och Paulina Brolin som arbetar i Bankok,
Thailand och Siem Reap, Kambodja. I Siem Reap
döptes nyligen 123 personer varav 119 kom från ett
drogrehabiliteringscenter.

verksamhetsområden /5

SERVICEGRUPP 80

UNGDOM

I SNITT

Genom gott fika, en ren kyrka och god gemenskap
i servicegrupperna arbetar vi aktivt för att få se alla
gudstjänstfirande dela gemenskap, vänskap och
samtal runt fikaborden - med denna längtan 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 kök, inköp och städutrustning. De olika
grupperna är i tjänst alla årets veckor.

8.000
smörgåsar/fikabröd
har serverats

På onsdagarna har man samlats till både sopplunch
och dagträffar I cafevåningen. Dagträffarna har ofta
samlat ett sextiotal deltagare och vid något tillfälle
närmare hundra personer. Den uppskattade
sopplunchen brukar ofta samla runt fyrtio personer och
där flera kommer som kanske inte annars går till vår
kyrka. Många volontärer har varje vecka varit
engagerade med att göra iordning sopplunchen och
även kaffet vid dagträffarna.

Servicegrupperna har under 2019 serverat ca. 10.000
koppar kaffe, te samt saft och ca. 8.000 smörgåsar/
fikabröd. Vi har även hjälpt både LP och våra utposter
med fikabröd. Flera servicegrupper har även stöttat
under årets större evenemang. Priserna har försiktigt
anpassats vilket gör att alla kostnader som hanteras
inom servicegrupper kan täckas med viss marginal.
Ett stort tack till alla härliga servicegrupps-medlemmar,
ledare och funktionsansvariga - unga som äldre - ni är
helt fantastiska! Är du inte med, tveka inte att dela vår
gemenskap och göra skillnad, du behövs!

Med en fullastad buss gick i år vårresan till Värmländska Karlstad och Kristinehamn med lunch på Alsters
Herrgård. Under sommaren medverkade vi i RPG-samlingar på Björnögården. Seniorernas julfest samlade 130
personer där Niclas Collén och pastorsteamet medverkade. Gruppen Sy och sticka har träffats regelbundet
och producerat många fina arbeten.

UNGDOMAR
VARJE FREDAG

2019 var året vi klev upp en nivå med ungdomarna.
Vi har numera fredagssamlingarna i kyrksalen och
har sett ungdomar från flera olika bakgrunder och
nationaliteter komma på våra samlingar. Flera har fått
en tro på Jesus och låtit döpa sig under året. Många
ungdomar är med i team och har hittat uppgifter där
de fått växa i ansvarstagande.
Under vårterminen hade vi läger i Trysil, en roadtrip;
”OC ON TOUR” där vi betjänade kyrkor i Östergötland
och ett stort gäng var på sommarens hetaste vecka:
HAMPE. Precis som tidigare år hade vi också vårt läger
“OC Weekend” på drakudden, en härlig kickoff för
hösten!
Sen flera år tillbaka är vår församling stolta värdar för
nyårsfestivalen UNITE som 2019/20 samlade drygt 500
ungdomar. Det blev 4 dagar av fest, undervisning,
konserter och gudsmöten!

Unga vuxna har under hösten arrangerat den lyckade
satsningen Bibel & Brunch och träffats på ett café
inne i centrum varannan torsdag eftermiddag.
Tillväxtgrupperna fortsätter att vara en viktig del för
gemenskapen.

PINGST SOS

Under 2019 har Pingst SOS fortsatt
visa Jesu kärlek i konkret handling
genom att hjälpa vanliga
människor i Västerås som haft
behov av olika slag. Under året har
vi startat ett SMS-nummer som tar emot samtal dygnet
runt alla veckans dagar. Vi förbinder oss att svara inom
48 timmar. Totalt har vi skrivit 200 mottagningsrapporter
(c:a 4 i veckan). Mer än hälften av dessa är nya
kontakter för i år. Pingst SOS har funnits sedan 2011 och
det finns 3 aktiva verksamhetsområden:
EKONOMI. Här stöttar vi främst genom inköp av
matkassar men även med andra ekonomiska trångmål
där så behövs.
MEDMÄNNISKA. Finns till för personer som känner
behov av att ha någon att prata med ibland. Den
stöttningen har getts till ett antal personer under året.

MEDVERKANDE PÅ
DAGTRÄFFARNA HAR VARIT:

RUNE AXELSSON
KENNETH SJÖÖ
JARD SAMUELSSON
OWE LINDESKÄR
INGA-MAJ HÖRNBERG
LENNART SJÖHOLM
STEN-GUNNAR HEDIN
EMILIA LINDBERG

6/ verksamhetsområden

ca

SENIOR

200

KASSAR MED
JULMAT DELADES UT

PRAKISK HJÄLP. Ibland behövs praktisk hjälp, som att
åka till återbruket eller att hjälpa till vid en flytt. Under
året har vi genomfört 7 flyttar.
Under året har ekonomisk hjälp varit det största
området. 130 matkassar har inhandlats och delats ut
samt att vi betalat 20 medlemsavgifter i Food2Change.
Dessutom har vi delat ut c:a 200 matkassar till jul.
Förutom matkassar har vi hjälpt ett 50-tal personer med
annan ekonomisk hjälp.
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VÄRD

Inom värdteamen har vi en vision att var och en som
besöker vår kyrka ska känna sig välkommen, sedd,
älskad och få ett oförglömligt möte! Det är fantastisk
roligt och berikande att få hälsa på alla besökare i
kyrkan tillsammans med ett härligt gäng värdar. Det är
alltid mycket skratt, värme, glädje och uppmuntran.
Det finns sju värdteam och runt 50 värdar med en
gemensam längtan att se varje människa. Utöver själva
välkomnandet har värdlagen flera viktiga uppgifter,
så som att upprätthålla goda rutiner för säkerhet och
utrymning, förbereda dopgraven i samband med dop,
genomföra och administrera kontantinsamlingar och
att visa besökare till lediga platser. Vi strävar efter att
det ska kännas naturligt för besökarna att vända sig till
värdarna med frågor.

EN GEMENSAM
LÄNGTAN ATT

SE

Under året har vi haft värdar vid mer än 150 publika
samlingar, där söndagarna är veckans höjdpunkt!
Under 2019 har vi haft två utbildningstillfällen för alla
värdar med fokus på brand, säkerhet och räddning. Vi
har även haft flera värdledarträffar och kontinuerligt
uppdaterat våra rutiner och checklistor för att ständigt
förbättra vårt verksamhetsområde.
Några nyheter under året har varit nya badge:ar för
bättre synlighet samt ändrade rutiner för insamling av
kontanter genom utgångskollekt.

DIAKONI
Under året har verksamhetsområdet diakoni haft
ansvar för själavård, sjukbesök, hembesök till äldre,
uppvaktningar och LP-kontakten med öppet på
måndag förmiddag. LP-möten har annordnats var
tredje torsdag, där bl a LP-vänner från olika håll
medverkat och ett uppskattat regionalt LP-möte
genomfördes trettondag jul. Innan jul delades
julblommor ut till äldre i församlingen som inte kan
komma till kyrkans verksamhet samt medlemmar som
förlorat nära anhörig under året.

Under 2019 samlades i genomsnitt 331 personer till
söndagsgudstjänst i vår kyrka i Västerås. Vi har
också regelbundet gudstjänster i Norbert, Surahammar
och Skultuna, samt gudstjänster på spanska,amhariska/tigrinska och finska.

För att extra uppmärksamma budskapet vid våra stora
högtider har vi anordnat påsk- och
julföreställningar. Vi arbetar också med att utveckla
det som handlar om gudstjänsters utformning:
kreativa inslag, grafik, utsmyckning, sång och musik.
För att inspireras och utvecklas var flera av sångarna
och musikerna på MÖT-konferensen under våren, och
i oktober hade vi besök av Ida Hammarbacken som
gav oss sånglektioner.

GENOMSNITTLIGT ANTAL
BESÖKARE VID SÖNDAGSGUDSTJÄNST 10:30

331

GUDSTJÄNST
8/ verksamhetsområden

JULBLOMMOR
DELADES UT TILL ÄLDRE
I FÖRSAMLINGEN

FASTIGHET

VARJE MÄNNISKA

I verksamhetsområdet gudstjänst jobbar vi för att
gudstjänstlivet i församlingen ska utvecklas och
växa. Vi vill att söndagens gudstjänst ska vara en
gudstjänst som sträcker sig in i vardagen och som
ger puls för hela livet. Vi önskar att den ska vara
lättförståelig och inkluderande för nya besökare, men
ändå fördjupande för den som varit med länge.

84

Att förvalta församlingens fastigheter i Västerås,
Skultuna, Surahammar och Norberg innebär en
ständig utveckling av våra lokaler då våra aktiviteter
utvecklas och förnyas.
I Västerås har vi byggt ny mixerplats och arbetat med
yttre underhåll då vi målat om fönster och portar,
handikappanpassat entré med höjning av plattor samt
tagit in offerter på handkappdörröppnare till entré.
Detta arbete färdigställs under januari -2020.

I Surahammar har vi påbörjat arbetet med en ny
handikaphiss som kommer att färdigställas under
början av året. Vi har gjort en brandöversyn av våra
lokaler på fyra orter under året, vilket föranleder vissa
åtgärder under det nya året. Vår reparationsgrupp
gör löpande underhåll och reparationer av våra
fastigheter, ett ovärderligt arbete.
Under året har vi fortsatt med arbetat för 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
arbetet med studier på hur vi kan utveckla våra egna
lokaler. Vi har bevakat våra intressen och försökt
minimera kostnaderna för församlingen.

EKONOMI
Församlingens bokföring sköts numera av en extern
redovisningsbyrå på ett utmärkt sätt. Christina Helin
och Erling Engström assisterar med kontering och
fakturor på frivillig basis. Rapporter finns tillgängliga i
redovisningssystemet runt den 10:e varje månad.
Ekonomirådet har haft möten sex gånger under året.
På agendan står analys av resultat-och balansrapport
samt administrativa verksamhetsförbättringar. I
Augusti samlades ekonomirådet för att göra en

inventarieförteckning med hjälp av foto och video.
Under hösten lades en G- drive upp för att samla
ekonomirådets dokument. Detta ska överföras till
det nya verktyg som introduceras under 2020. Under
hösten genomfördes budgetprocessen. Nytt för året
var att budgeten gjordes direkt från konton upplagda i
redovisningssystemet.
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10/ vi
verksamhetsområden
firar 100 år

1919-2019

Den 2 februari 1919 träffades
82 entusiastiska och varmt
troende personer i en lägenhet
på Stora gatan 71 och bildade
Elimförsamlingen i Västerås. Man
hade en stark tro på Gud och
en vision om tillväxt. Idag, 100 år
senare, heter vi Pingst Västerås
och har över 1300 medlemmar.
En fantastisk utveckling som vi har
firat på flera sätt under året.

verksamhetsområden
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JUBILEUMSBOK
Redan 1 advent 2018 släpptes kyrkans jubileumsbok, en
kärleksfullt skriven exposé över verksamheten alltifrån
församlingens bildande, dopförrättningarna i Snyten och
de första åren fram till dagens breda verksamhet. Den ger
en utmärkt sammanfattning av kyrkans första 100 år.

JUBILEUMSMIDDAG

Den 2 februari 2019, på 100-årsdagen, fortsatte vi
med en jubileumsmiddag och inbjudna gäster från
staden, svenska kyrkan, frikyrkorna i Västerås och
pingstkyrkorna i länet. Vi blev över 300 personer
som njöt av middag, musik, sketcher, historiskt
bildspel, tal mm.

MUSIK-OCH ÅTERVÄNDARHELG

En musik- och återvändarhelg i september blev en
höjdpunkt i firandet. Luften vibrerade av förväntan
och glädje redan på fredagskvällen. Gensvaret
blev stort med över 500 deltagare, där många
tillresta, och personer som inte är aktiva i någon
kyrka idag, slöt upp. Musikutbudet var brett och
konserter hölls med kända artister som Samuel
Ljungblahd, Ådahls, By Grace liksom lokala
förmågor – alla med någon form av relation till vår
församling. Micke Winterquist gjorde ett fantastiskt
jobb som kapellmästare och Owe Arnesson
ledde tillsammans med en projektkör en bejublad
resumé av musik genom tiderna där man visade
vilket härligt och brett musikliv vår församling haft
genom åren. ”Jättefint med så mycket fin musik”,
”Så roligt med en kör på scenen”, ”Himmelska
toner”, Mycket glädje och värme den här helgen”
var några kommentarer som mailades in.

TACKSÄGELSEGUDSTJÄNST

TIDNINGSBILAGA

I samband med mors dag bjöd vi Västeråsarna
på tårta och berättade om vår verksamhet.
Ett program med sång, musik, hoppborgar
och glassmaskin hölls på Stora Torget. Alltihop
påminde om gamla tiders torgmöten där vi
sjöng och evangeliserade på Sigmatorget
nästan varje lördag. Det blev ett mycket lyckat
utåtriktat evenemang där vi fick både fira och
evangelisera. Tacksamheten över församlingen
kändes stor.

12/ vi
verksamhetsområden
firar 100 år

En tidningsbilaga till alla hushåll i Västmanland
blev ett sätt att nå den breda allmänheten och
berätta vad kyrkan står för idag. Där lyftes bland
annat vårt arbete inom SOS och integration fram.
Det blev i ord och bild tydligt att vi kan känna
stolthet över kyrkan och verksamheten.

En tacksägelsegudstjänst under allhelgonahelgen
avslutade 100-årsfirandet, där de personer som startat
och byggt upp församlingen, och som inte längre
finns bland oss, lyftes fram. Det blev en högtid fylld av
tacksamhet med stilla musik och kontemplation över
vad Gud gjort och gör genom människor. Med historien
som grund tar vi nu avstamp mot framtiden.

1919-2019

TÅRTKALAS
PÅ STAN

Daniel Alm berättade om pingsts historia,
utveckling och dagsläge och gav en tydlig bild
över vad pingströrelsen står för idag, vilket blev en
vändpunkt för många som lämnat kyrkan stukade
och lite bittra – kanske det viktigaste resultatet
av hela helgen. ”Jag har fått en annan bild av
kyrkan”, ”Mycket jag glömt när jag inte varit i
kyrkan på 30 år”, ”Härliga möten mellan deltagare
men också med Gud” skrev några. Det blev en
helg av upprättelse vad gäller kyrka, tro och
relationer.

Ett hundraårsfirande är en stor portion nostalgi
med minnen och härliga återträffar men det har
också bidragit till att stärka den personliga tron,
kyrkan och församlingen samt ge en förnyad
stolthet över att få vara en del av en viktig rörelse
i Sveriges kristenhet.
verksamhetsområden
vi firar 100 år /13

STATISTIK

ÅRSREDOVISNING

Medlemsantal
1/1

Döpta

1317
1296
1257

37
38
44

Inflyttade

Utflyttade

20
18
26

21
13
11

Avförda på
egen begäran

Avlidna

Medlemsantal
31/12

År

2019
2018
2017

12
16
16
14/ statistik

1339
1317
1296

BALANSRÄKNING (SEK)

2
6
4

Förändring

+22
+21
+39
årsredovisning /15

RESULTATRÄKNING

NYCKELTAL 2019 TKR (SEK)
2019

INTÄKTER

Ack.

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

Not 5

Övriga intäkter
Summa Intäkter

2018
Ack.

1 008 902
4 222 423
454 366
244 451
0
5 930 142

979 944
4 486 903
555 351
451 637
0

2 106 212

1 855 749

8 243 767

8 329 584

-2 384 089
-1 578 561
-817 059
-305 487
-3 663 265

-2 402 701
-1 523 150
-700 160
-250 537
-2 821 932

-8 748 461

-7 698 480

-504 694

631 104

-388 344

-1 095 456

-893 038

-464 352

-130

-73

-893 168

-464 425

6 473 835

Insamlat och resultat

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Insamlade medel
Summa intäkter
Resultat före avskrivningar
Resultat

5 930
8 244
-388
-893

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

2 530
165
2 002

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

4 697

5 521

6 581

7 525

8 343

9 798

9 262

9 562

9 056

9 056

Eget kapital
Lån
Kortfristiga skulder

3 582
0
1 115

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

4 697

5 521

6 581

7 525

8 343

9 798

9 262

9 562

9 056

9 056

Tillgångar

Eget kapital och skulder

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

Not 6

Not 7

Resultat före finansiella poster
Finansiella intäkter och kostnader

RESULTAT

16/ årsredovisning

Not 8

INSAMLADE MEDEL (SEK)
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NOTER

REVISIONSBERÄTTELSE

Not 1 Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har en nettoförändring på - 417 Tkr. Förändringen beror på avskrivningar
av inventarier.

PINGSTFÖRSAMLINGEN VÄSTERÅS

Not 2 Likvida medel
Vid ingången av 2019 hade vi en kassa på 2 467 Tkr som vid årets slut har minskat med 465 Tkr till 2
002 Tkr. Vi har under året inte nått upp till det insamlingsmål vi haft i budgeten som var på 550 Tkr/
månad. Under året har vi haft en del aktiviteter som vi satsat på. De har gett oss en lite lägre kassa
behållning på grund av ökade kostnader. 2018 hade vi dessutom riktade insamlingsaktiviteter till
Lilla Salen vilket vi inte haft under 2019.
Not 3 Årets resultat
Vi har ett negativt resultat på - 893 Tkr under 2019 vilket är en försämring mot föregående år med
429 Tkr. Resultatet beror på flera saker, lägre insamlingar än vi budgeterat, högre kostnader på
grund av stora aktiviteter under 2019. Men resultat förbättras av att vi har lägre avskrivningar jämfört med 2018.
Not 4 Kortfristiga skulder
En ökning på 37 Tkr mot föregående år. Till största delen beror det på kundfordringar
Not 5 Insamlade medel
Under året har vi samlat in 5 930 Tkr till församlingens olika verksamheter vilket är en minskning med
8,4 % mot föregående år. Vi har under året samlat in 494 Tkr per månad, det ger 56 Tkr mindre per
månad jämfört med vår budget på 550 Tkr. Jämfört med föregående år så kan det till viss del beror på vår riktade insamlingsaktivitet till Lilla Salen på 375 Tkr under 2018. Någon sådan har vi inte
haft i år.
Not 6 Summa kostnader
Personalkostnader: Under första halvan av 2018 hade vi 2 deltidare som skötte ekonomin innan vi
flyttade arbetsuppgifterna till en bokföringsbyrå. Detta gör att netto kostnaden för löner är lägre
än 2019 även om lönerna stigit i nivå med avtalet.
Fastighet har under året renoverat, expeditionen och fikarum i Norberg, Mixerplats i Västerås. ommålning fönster utvändigt i Västerås o Skultuna samt omläggning av plattor vid entrén.
Pingst SOS har haft möjlighet, med hjälp av ökade intäkter, kunnat öka givandet till behövande i
vår stad.
Övriga verksamheter har ökat kostnaderna med 23 % varav ungdom är där vi gjort de största
satsningarna. Förutom det har vi haft ett antal aktiviteter kopplat till vårt 100 års jubileum som till
viss del täcks av ökade intäkter men inte fullt ut. Här redovisas också arvodet till redovisningsbyrån
som tidigare redovisats som personalkostnader då vi hade egen personal.
Not 7 Avskrivningar
Avskrivningar har minskat med 707 Tkr jämfört med föregående år då en hel del avskrivningar
kopplat till KFC nu är klara och helt avskrivna.
Not 8 Finansiella kostnader och intäkter
De finansiella kostnaderna är i det närmaste 0 tack vare att vi sedan 5 år tillbaka är skuldfria.
Några ränteintäkter finns inte heller då bankerna för närvarande inte ger någon ränta på insatta
medel.
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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, 724 60 Västerås
TELEFON 021-17 19 00
E-POST kontakt@vasteras.pingst.se
HEMSIDA vasteras.pingst.se
ORGANISATIONSNUMMER 878000-0413
BANKGIRO 790-0442
PLUSGIRO 44 88 89-6
SWISH 123 304 52 34

