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KALLELSE
Genom denna årsredovisning bjuder vi in till
församlingens årsmöte måndagen den 22
mars kl. 19.00. Detta speciella år kommer årsmötet att ske digitalt via Zoom. Mer info och
länk till detta hittar du på vår hemsida.

PANDEMIN OCH
GUDS TROFASTHET
Vi summerar år 2020 i denna årsredogörelse. Församlingen firade ett ljuvt hundraårsjubileum år 2019
och steg in i det nya året med tillförsikt. Vi hade stora
planer för att ge ”Mer Jesus till folket”. Vi drömde och
visionerade om många satsningar utanför våra kyrkobyggnader. Tidigt på året fick vi dock signaler om
ett smittsamt virus och sedan mars har vi levt med
pandemins begränsningar. Det kommer finnas ett
före och ett efter coronapandemin för hela världen,
så också för vår församling. Mitt i detta har vi ställt
om och försökt ställa upp. Framförallt har vi kunnat
notera att församlingen har liv av Gud om hon kan
samlas eller får leva i förskingring. Pandemin är verklig, det är också Guds trofasthet emot vår församling.
Framtidsbild
Hösten 2019 satte vi igång en framtidsprocess av
bön, samtal och beslut om de kommande fem åren
för Pingst Västerås. Med en fastlagd vision om en öppen kyrka med hjärta för människor arbetade vi tillsammans fram en riktning vi beslutade om vid vårt
årsmöte. Framtidsbilden visar tre fokusområden:
Karismatik - hoppet i funktion
Socialt engagemang - kärleken i funktion
Volontärsglädje - tron i funktion
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Förhoppningen är att Gud ska använda vår församling de kommande åren för sina syften. Vi försöker
lyssna in vad Anden säger och agera utifrån det.
Ingen person kan göra allt, inte heller en enskild
församling men samtidigt finns det något vackert i
att göra det vi faktiskt kan göra och lita på Gud för
det som är omöjligt för oss. Förhoppningen är fem
år med många goda kreativa uttryck för det liv Gud
gett oss genom Andens gåva och att detta får komma ut i goda gärningar för utsatta människor. Vi tror
också att många ska få uppmuntran och inspiration
att vara engagerade genom församlingen.

Daniel Alm
Föreståndare, ordförande
Niclas Collén

Engagemang för andras bästa i Andens kraft, det är
vår längtan. Vi avslutade året 2020 med ett viktigt
beslut i linje med framtidsbilden: Att starta en second hand-butik i samarbete med PMU.
Medlemmarna
Vi vill att vår församling ska vara en sund och växande
gemenskap med andlighet och folklighet, tydlighet
och generositet. Under det gångna året har vi gjort
särskilda satsningar för att hålla kontakt när vi inte
kunnat ha särskilt mycket samlingar. Stora insatser
har gjorts i det fördolda med medmänskliga telefonsamtal, ekonomiskt stöd för utsatta och själavårdssamtal. Aldrig tidigare har vi haft ett sådant tryck på
våra sociala verksamheter. Tack vare församlingens
trogna givande och medlemmars engagemang har
vi gjort vad vi kunnat för att lindra nöd. Nog ser vi
problem att ta emot nya människor och vårda oss
om befintliga medlemmar, ändå kan vi se att vi fått
döpa ett antal till Kristus, samtidigt har många av
våra medlemmar fått flytta hem till Herren, av dessa
har en del avlidit till följd av pandemin.
Förvaltning
Årsredovisningen pekar på en fortsatt stabil situation för församlingens förvaltning. Församlingen
har kunnat betala alla sina åtaganden, byggnaderna
är i gott skick och församlingen är fortsatt skuldfri.
Förändringen av Oxbackenområdet innebär stora
extrautgifter för oss. Vi har kunnat ta en del av de totalkostnaderna, vår del av exploateringskostnaderna
under 2020 och räknar med att övriga kostnader ska
betalas 2021 och 2022.
Tack kära församling för allt engagemang under det
år som ligger bakom. Nu hoppas vi kunna se ett år
där mycket får öppna upp sig. Oavsett omständigheter och utveckling litar vi till Guds nåd också för
församlingens framtid.

Anna-Lena Bergroth
Vice ordförande

Magdalena Forsberg

Johan Lindberg

Wivecka Ljungh
Vice ordförande
Ida Salomonsson
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INTEGRATION

PINGST SOS

I början av året när allt fungerade normalt tolkades
söndagens gudstjänst till engelska, dari/farsi, samt
tigrinska. Varje vecka hölls det gudstjänster och bönesamlingar på finska, spanska och amhariska/tigrinska. Var tredje vecka anordnades ett internationellt
café som samlade många. Läxhjälp och språkträning
för flyktingungdomar bedrevs varje vecka med 25–
30 ungdomar som kom varje gång.

Tolkning av söndagens gudstjänst har inte kunnat genomföras och finska gruppen har endast haft ett par
gudstjänster. Spanska gruppen har haft regelbundna gudstjänster och bönesamlingar men med antal
besökare anpassat till restriktioner. Etiopiska/eritreanska gruppen har haft gudstjänster och samlingar
live via Facebook. Internationellt café och läxhjälpen
har inte kunnat genomföras, medan ”Mötesplatsen”
har bedrivits i mycket begränsad omfattning.

Under 2020 har Pingst SOS fortsatt visa Jesu kärlek i
handling genom att hjälpa vanliga människor i Västerås, Surahammar, Skultuna och Norberg som haft
akuta behov av olika slag. Under pandemins år har vi
mött många nya människor som hamnat i arbetslöshet och andra svåra situationer. Genom samarbete
med Stadsmissionen har vi fått mycket hjälp till matkassar under året. Det har gjort att vi haft mer pengar till att stötta olika personer med hyran.

I Norberg har gudstjänster, bönesamlingar och bibelstudier kunnat hållas som har varit anpassade
till gällande restriktioner. Som en följd av vårt arbete
inom integration har vi även under detta år fått döpa
ett antal personer med internationell bakgrund.

Totalt har vi haft drygt 300 fall under året, alltså ca
ett fall om dagen (vi har stängt under sommarperioden). De flesta av dessa har varit nya kontakter. Vi
har också agerat medmänniska till ett antal personer
och hjälpt till med praktisk hjälp som exempelvis vid
ett tiotal flyttar. Till jul växlade vi upp verksamheten
ytterligare och i år körde vi ut matkassar till 210
familjer.

Verksamheten ”Mötesplatsen” för flyktingungdomar
bedrevs i samarbete med kommunen och ett par frivilligorganisationer med syfte att möta flyktingungdomar, hjälpa dem med läxor, språkträning och samhällsinformation.
Sedan restriktioner infördes har verksamheten fått
ställa om.

I samarbete med Lokala Hjälpen så kunde vi också
dela ut presentkort på 250 kr styck till över 300 barn.
ICA skänkte extra matkassar till familjerna och Ekeby
kött skänkte korv som vi kunde skicka med till en del
familjer. Vi har även haft ett samarbete med Art of
Dance Sweden och via dem bjudit barnen i familjerna till julgransplundring.
Vi vill gärna att ni är med och tackar Gud för alla fantastiska volontärer som gjort hjälteinsatser detta år,
samt tacka för de många fina samarbeten vi har i
staden med andra organisationer.
Slutligen ber vi tillsammans
för ett bättre år för många
utsatta i Västerås, Surahammar, Skultuna och
fall om dagen
Norberg.

300
210

julmatkassar

VÄRDAR
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! 2020 har varit
ett annorlunda år och i pandemins fotspår har vi fått
anpassa och förändra vårt verksamhetsområde efter
rådande restriktioner.
Vi har tidvis varit flera värdlag på söndagar då vi hade
upp till fem samlingar med tre entréer/utgångar och
anmälningslistor, till endast en värd vid Youtubeinspelningar.
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SERVICEGRUPPER
Glädjande har Connectbönen varit det oföränderliga
och stabila inslaget under veckorna under hela detta
turbulenta år.
I övrigt har värdlagen utöver själva välkomnandet flera viktiga uppgifter, såsom att upprätthålla goda rutiner för säkerhet och utrymning, förbereda dopgraven i samband med dop, genomföra och säkerställa
att det rådande maxantalet besökare inte överskrids.
Vi strävar efter att besökarna ska känna sig trygga
och kunna vända sig till värdarna med frågor och
funderingar. Vi har tillfälligt reducerat antal värdlag
från sju till sex team.

Servicegrupperna bidrar varje vecka till församlingens vision om en öppen kyrka med hjärta för
människor genom gott fika, ren kyrka och god gemenskap. Kyrkans servicegrupper består av över 200
härliga och engagerade människor fördelat på 14
grupper. Till detta kommer ansvariga för kök, inköp
och städutrustning. De olika grupperna är i tjänst
alla årets veckor.
Även om aktiviteterna i kyrkan var betydligt färre
under 2020 på grund av de begränsningar som följde med pandemin, så behövde kyrkan städas varje
vecka.

Fikaserveringen ställdes in de flesta söndagar under
året för att minimera risken för smittspridning,
men servicegrupperna fixade ändå fika till alla tappra volontärer som var engagerade i gudstjänsterna
varje söndag. På grund av nya restriktioner förändrades förutsättningarna för servicegruppernas arbete
flera gånger under 2020, ofta med kort varsel.
Ett särskilt tack till alla servicegruppsmedlemmar,
ledare och funktionsansvariga för er förmåga till anpassning och ert stora engagemang. Är du inte med
i någon servicegrupp, tveka inte att dela vår gemenskap och göra skillnad under kommande år, för du
behövs!
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SENIORER
IT & MEDIA
Under året har IT och media försett församlingen
med funktionellt ljud, ljus, bild, allmänna IT-funktioner samt ljud, bild och video på webben.
Under mars gick vi från att i efterhand lägga ut
söndagens predikan på nätet till att direktsända hela gudstjänsten på kyrkans Youtube-kanal
med tre bemannade kameror på tre veckor.
Efter sommaren var det med vår egen utrustning som vi direktsände gudstjänsterna.
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Några soppluncher och dagträffar hann vi med i början av året innan coronapandemin kom. Dagträffarna har ofta samlat ett sextiotal deltagare och sopplunchen något färre, då inte bara våra medlemmar
utan en del andra lunchgäster också kommit.
Många volontärer var under veckorna i början på året
engagerade med att göra iordning sopplunchen och
även kaffet vid dagträffarna. Någon bussutflykt blev
det inte under våren. Sy och sticka-gruppen har träffats vid några tillfällen och producerat många fina
arbeten.
I slutet av sensommaren samlades vi ute på Lövudden några onsdagseftermiddagar då vi ”satte oss i
ringen”, men höll inte varandra i hand. Efter ett halvårs uppehåll var det med stor glädje som vi återsågs.
På programmet fanns bland annat musikquiz, bibelbingo, bönestationer och allsång. Här fick daglediga
umgås, skratta och fika tillsammans. Vid ett av tillfällena medverkade Daniel Alm tillsammans med Miriam Ruth som ledde samlingarna.

UNGDOM
Året 2020 startade med härlig energi och ungdomarna samlades på fredagarna i en växande skara.
Vi åkte på läger till Trysil vecka 9 där Gud verkade
mitt ibland oss. Vi gjorde en enormt stor utåtriktad
satsning för ungdomar där vi abonnerade badhuset Kokpunkten. Ungdomarna bjöd in vänner från
Västerås i ett antal av ca 500. Under kvällen hade vi
även ett poolmöte där vi berättade om Jesus.
Sedan kom covid-19 som kom att förändra vårt arbete under året. Vi har haft många olika former av
samlingar, dels utomhus, uppdelat i mindre grupper och många digitala samlingar under året. En
stor eloge till alla ungdomsledare som har ställt om
verksamheten ett flertal gånger under året.

KOKPUNKTEN
Samlade 500 ungdomar
UNITE@Home
En nationell digital satsning
Digital julfest
80 julpåsar m. fika, aktivitetsmaterial
kopplade till en zoomträff.
Summer Bible Challenge
10 veckors bibeltävling
under sommarlovet

Under vår kickoff-weekend för hösten så delade vi
upp högstadiet och gymnasiet. Vi åkte till Västmannagården och Näset för gemenskapsdagar och undervisning. Under året har flera ungdomar hittat en
tro och vuxit i uppgifter och sina gåvor.
En stor glädje är att flera ungdomar har låtit döpa
sig. Vi avslutade året med UNITE@Home, en
onlinefestival där man kunde ta del av gudstjänster, seminarium, få nätverka med andra ungdomar
och få samtal och förbön av pastorer och ledare.
Unga vuxna har under året bjudit in till kvällar med
gemenskap och lovsång, och arrangerat digitala
samlingar där man mött varandra för tävlingar och
andakter tillsammans. Tillväxtgrupperna fortsätter
att vara en viktig del för gemenskapen.
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MISSION

Församlingens internationella verksamhet har ett
huvudsakligt fokus på att nå de minst nådda med
evangeliet. Centrum för det har under året fortsatt
vara Marco Polo Network som syftar till att nå persisk- och turkisktalande folk.
En del av vårt stöd har gått till pastor Artavazd och
Pingstförsamlingen i Jerevan, Armenien. De har
haft ett mycket prövande år med både pandemin och krig i Nagorno-Karabach. Trots detta har
många blivit frälsta och döpta och en ny kyrka har
etablerats i centrala Jerevan.

Reza och hans team har fortsatt utveckla träningscentret utanför Tbilisi i Georgien för att träna iranska ledare. Inom Marco Polo har vi också stöttat
IBRA:s arbete att nå pashtunerna, bibelöversättning för balucherna i Iran och Pakistan, samt Niclas
Collén som arbetar med IBRA. Församlingen har
även fortsatt sitt stöd till Daniel och Paulina Brolin
och deras arbete i Bangkok och Siem Reap.
De resor som var planerade var tyvärr tvungna att
ställas in. Istället genomfördes två digitala
missionskvällar som var mycket uppskattade.

UTPOSTER
Året började med regelbundna gudstjänster; en
gång i månaden i Skultuna och Surahammar, och
varannan vecka i Norberg. I Norberg möttes gruppen till bön varannan tisdag.
På grund av pandemin fick samlingar ställas in och
fick mötas via livesänd gudstjänst på Youtube från
Västerås.
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FASTIGHET
Att förvalta församlingens fastigheter i Västerås, Skultuna, Surahammar och Norberg innebär en ständig översyn av våra lokaler då våra
aktiviteter utvecklas och förnyas.

utrymningsplaner, släckutrustning och nödutrymningsskyltar. Vår reparationsgrupp gör löpande underhåll och reparationer av våra fastigheter, ett ovärderligt arbete.

I Västerås har vi arbetat med yttre underhåll då
vi har putsat om källarsockeln runt hela huset.
Det slutliga färdigställandet beräknas ske under maj 2021. I Surahammar har arbetet med
en ny handikaphiss färdigställts under början
av året. Vi har gjort en brandöversyn av våra lokaler på fyra orter under året och uppdaterat

Under året har arbetet för utformning av ett
nytt Oxbacken Centrum fortsatt. Den nya detaljplanen för Oxbacken har fastställts och
godkänts. Byggnationen av ett nytt P-hus beräknas starta under första halvåret 2021.

BARN

Hösten började med möjlighet till att samlas till
gudstjänst igen. Skultuna öppnade upp till Öppet
Hus varje tisdag och torsdag med bön, fika och gemenskap. Mot senhösten fick samlingar och gudstjänster ställas in igen.

Vi har genom olika barngrupper och familjeträffar
2020 riktat oss utåt för att nå nya människor, och
inåt för alla som kommer vecka efter vecka till vår
kyrka.

Under hösten tillsattes ledningsgrupper i Surahammar, Norberg och Skultuna. Vi tror att ett stärkt
lokalt ledarskap kommer bli till stor nytta för våra
grupper och ser fram emot 2021.

Vi har skapat tillfällen som Söndagskul, Bara Vara,
Pinglan, Kompiskören och dansgrupp, där barnen
får möjlighet att ta egna personliga beslut och få
möta Gud och varandra. En ny grupp startades
upp under året för mellanstadiebarn som heter
Youngsters.

Efter årets sportlovsläger till Borlänge och årets
första Fest för alla fick vi ändra upplägget pga.
Covid-19. Verksamheter sattes på paus eller ändrades till digitalt format. Vi sände en digital söndagsskola på Youtube och Öppna Kanalen med
som mest 550 visningar på ett program. Under
sommaren gjordes sommarprogram. I samarbete med Pingst Ung gjordes en adventskalender,
”Mimmis bageri”, med 24 avsnitt i december. Vi är
mycket tacksamma till alla barnledare, barn och
familjer som haft kontakt med oss under 2020.
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DIAKONI
Normalt ansvarar verksamhetsområdet diakoni för
själavård, sjukbesök, hembesök till äldre, uppvaktningar och LP-kontakten. Året startade som vanligt
med bland annat LP-möte på trettondag jul. Under
hösten kunde gruppen ha två möten i september
och november med 30–40 deltagare. Kvällarna
innehöll starka personliga vittnesbörd, sång och
god gemenskap. Själavården fick också ställa om
genom att genomföra många samtal via nätet och
telefon samt möten utomhus.
I år var den årliga julfesten inställd, sjuk- och hembesöksgruppen organiserade då personlig utdelning av julblommor och kalendrar till alla 80+ samt
vissa yngre medlemmar och vänner som drabbats
av sjukdomar eller prövningar. Totalt delades 133
julblommor ut. Alla över 70 år fick också en kalender.

Fler än vanligt har förlorat anhöriga under året och
för fjorton av dessa anordnades tre parentationsgudstjänster den 31 oktober. Det blev fina stämningsfulla samlingar med sång, musik och minnestal kring dessa fina trossyskon.
Miriam Ruth har lagt extra av sin tid under året på
daglediga och medlemmar över 80 år. Till påsken
delade hon ut små gåvor till våra äldre och hon har
också ringt upp åldersgruppen för att visa omsorg,
prata lite och be tillsammans med dem.
Denna del av församlingen, som så många andra,
ser fram emot att få mötas på riktigt. Att få sprida Guds kärlek till de som behöver själavård, stöd i
missbruk och de som hamnat på sjukhus samt ensamma äldre.

GUDSTJÄNST
I Framtidsbild 2025 skriver vi att vi vill bli en alltmer karismatisk och kreativ församling, där vi uttrycker vår längtan och tillbedjan på många sätt: sång, musik, dans, konst och dikt med fokus på
bön och Bibeln. Det är verksamhetsområdet gudstjänsts fokus och strävan.
Under 2020 har många planer ändrats och vi har snabbt fått lära oss att fira gudstjänst med deltagare som inte finns i kyrkan utan via nätet. Tillsammans med IT- och mediagruppen har vi jobbat med att streama gudstjänster från både kyrksalen och Lövudden. Under våren sändes även
våra gudstjänster i Kanal 10 och TBN Nordic. De veckor vi har haft möjlighet att träffas i kyrkan har
antalet samlingar varierat mellan en och fem varje söndag.
Den 5 april sändes gudstjänsten i Sveriges Radio från vår församling, och nådde ut till mer än en
kvarts miljon lyssnare! Under året har vi fått nya ledare för våra kyrkor i Norberg, Surahammar och
Skultuna, och gudstjänst har firats regelbundet på dessa platser. Vi har också haft gudstjänster
på spanska och finska, samt streamade gudstjänster på amhariska/tigrinska som har nått långt
utanför Sveriges gränser.
Ett stort tack till alla som lägger engagemang och tid för att göra detta möjligt, och till alla som
aktivt deltar i gudstjänsterna hemifrån varje söndag! Vi ber att vi snart ska kunna träffas och fira
gudstjänst tillsammans igen – vi längtar!

SIDA verksamhetsområden
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EKONOMI
Församlingens bokföring sköts i huvudsak av en extern redovisningsbyrå som gör det på ett utmärkt
sätt. Christina Helin och Erling Engström ansvarar
för att våra leverantörs- och kundfakturor blir konterade och distribuerade till respektive verksamhetsledare för attest innan de går till betalning.
Under året har vi börjat ett arbete med att med våra
leverantörsfakturor succesivt gå över till e-faktura
eller inskannade fakturor vilket skulle underlätta
arbetet för våra ideella medarbetare. Arbetet med
den implementeringen kommer att fortgå under
2021.

Ekonomirapporter för våra verksamhetsledare och
församlingsledningen skickas ut runt den 15:e varje
månad.
Ekonomirådet har haft tre möten under året. På
grund av Covid-19 har var och en arbetat med sina
egna arbetsuppgifter under året i större omfattning. Vi hoppas kunna träffas lite mer under 2021
för att fortsätta vårt arbete med att utveckla församlingens ekonomiarbete. Under hösten gjordes
en budget tillsammans med verksamhetsledarna
som godkändes av församlingen i december 2020.
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EN ÖPPEN

KYRKA MED
HJÄRTA FÖR
MÄNNISKOR
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ÅRSREDOVISNING

STATISTIK

BALANSRÄKNING (SEK)

ÅR

MEDLEMSANTAL

DÖPTA

2020
2019
2018

1339
1317
1296

24
37
38

INFLYTTADE

UTFLYTTADE

18
20
18

10
21
13

AVFÖRDA
PÅ EGEN BEGÄRAN

AVLIDNA

MEDLEMSANTAL

FÖRÄNDRING

20
12
16

1338
1339
1317

-1
+22
+21
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31/12

13
2
6

15
verksamhetsområdenSIDA/15

RESULTATRÄKNING (SEK)

NYCKELTAL 2020 TKR (SEK)

INSAMLADE MEDEL (SEK)

SIDA årsredovisning
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NOTER

REVISIONSBERÄTTELSE

Not 1 Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har en nettoförändring på -388 Tkr. Förändringen beror på avskrivningar av inventarier.

PINGSTFÖRSAMLINGEN VÄSTERÅS

Not 2 Likvida medel
Vid ingången av 2020 hade vi en kassa på 2 002 Tkr som vid årets slut har ökat med 833 Tkr till
2 835 Tkr. Vi har under året ökat våra insamlingar med 40 Tkr per månad jämfört med 2019. Till
större delen beror det på att vi har samlat in 475 Tkr till projekt Oxbacken. Summan av övriga
insamlingar har en ökning på 179 Tkr jämfört med 2019.
Not 3 Årets resultat
Vi har ett positivt resultat på 881 Tkr under 2020 vilket är en stor förbättring mot föregående
år. Resultatet är 1 774 Tkr bättre än föregående år. Att differensen är så stor mot 2019 beror till
största delen på att vi har haft låga kostnader på grund av Covid 19. Vi har dessutom fått ett arv
på 243 Tkr.
Not 4 Kortfristiga skulder
En minskning på 318 Tkr mot föregående år. Det beror på att vi förra året hade Unite och hade
då i samband med det en hel del leverantörsskulder över årsskiftet.
Not 5 Insamlade medel
Vi kommer att under 2021 förändra hur vi redovisar insamlade medel. Under tidigare år har vi
på vissa ansvarsområden netto redovisat resultatet vilket inneburit att deras insamlingar inte
varit synliga under rubriken insamlade medel i resultaträkningen. Vi kommer också att summera med kyrkoavgiften i insamlade medel då den ökar och får en större andel av våra insamlingar än tidigare. Det gör att vi i jämförelsen i årsredovisningen även ändrat 2019, 2020 och
BU 2020 för att få en korrekt jämförelse. Under året har vi då med det nya synsättet samlat in
6 551 Tkr till församlingens olika verksamheter vilket är en ökning med 7,9 % mot föregående
år. Ökningen beror till största delen på ökade intäkter från kyrkoavgiften och insamlingen till
Oxbacken. Däremot nådde vi inte riktigt upp till vår budget. Vi har under året samlat in 546 Tkr
per månad jämfört med vår budget på 577 Tkr.

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR PINGSTFÖRSAMLINGEN I VÄSTERÅS
med organisationsnummer 878000-0413
Undertecknade, av Pingstförsamlingen i Västerås utsedda revisorer, avger efter fullgjort
uppdrag följande revisionsberättelse avseende granskning av räkenskaper och förvaltning gällande verksamhetsåret 2020.
Revisionen har utförts enligt god redovisningssed i Sverige. Det innebär att revisionen har
planerats och genomförts för att i rimlig grad försäkra oss om att den ekonomiska redovisningen inte innehåller väsentliga fel. Vi har funnit räkenskaperna i god ordning med tillfredsställande verifikationsunderlag. Handkassa, bankkonton samt övriga tillgångar och
skulder har kontrollerats mot uppvisade underlag.
Revisionen har även omfattat granskning av förvaltningen i form av genomgång av protokoll samt kontroll av rutiner.
Resultat- och balansräkning överensstämmer med granskad bokföring. I granskningen
har det inte framkommit någon anledning till anmärkning, vare sig mot förvaltningen eller
föreningen verksamhet i övrigt.
Vi föreslår, utifrån vår granskning, att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning
samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
Västerås 2021-02-16

Not 6 Summa kostnader
Personalkostnader: Vi har under året haft något mindre personal jämfört med 2019 vilket gjort
att vi haft en lägre personalkostnad än föregående år.
Missionskostnader: I år har de ökat med ca 3 % jämfört med 2019.
Pingst SOS: Vi har haft möjlighet att med hjälp av ökade intäkter öka givandet under 2020
med 22 % till behövande i vår stad.
Övriga verksamheter: På grund av Covid 19 har de flesta verksamheterna minskat sina kostnader under 2020 jämfört med 2019. Minskningen ligger på 33 % jämfört med 2019 och beror på
ingen eller mycket liten verksamhet.
Not 7 Avskrivningar
Avskrivningar är oförändrade jämfört med föregående år
Not 8 Finansiella kostnader och intäkter
De finansiella kostnaderna är i det närmaste 0 tack vare att vi sedan 6 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

