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Hovedaktiviteter
Bibelselskabet er en almennyttig, kirkelig organisation, der har til formål at udgive, oversætte og
udbrede Bibelen og bibelske materialer samt støtte det internationale bibelarbejde fortrinsvis gennem
De forenede Bibelselskaber (UBS)
Bibelselskabet opfylder dette formål ved:
•
Forlagsvirksomhed med afsætning gennem boghandlere og direkte salg til større
institutioner, kirker og skoler.
•
Netboghandel med forhandling af Bibelselskabets udgivelser samt anden relevant litteratur.
Indsamlingsvirksomhed med direkte kontakt til medlemmer og bidragsydere over hele landet.
•
•
Bibeloplysning med bl.a. hjemmeside, nyhedsbreve, offentlige aktiviteter, udgivelse af
kvartalsmagasinet Bibelen og Verden og en årlig bibellæseplan. Bibeloplysningen understøttes af
ambassadører og frivillige i Bibelselskabets 10 stiftsudvalg.

Årets resultat
Nettoresultatet for 2018 er et overskud på 872.287 kr. Overskuddet indgår i egenkapitalen.

Forlaget har en solid backliste, og salget af backlistetitlerne har været stabilt i forhold til tidligere år. Et
par af de nye titler har dog ligget under forventning, ligesom der ikke som i 2017 har været en større
produktionsopgave for Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, som har påvirket omsætningen positivt. Det
betyder, at den samlede omsætning for forlag og bogcenter lander under 2017-omsætningen.
Salgsudviklingen har endvidere været vanskeliggjort af, at Bibelselskabets nye webshop først kom i
drift pr. 30.6.2018.
Også omsætningen for indsamlingsaktiviteter ligger under niveauet for 2017. Det skal dog bemærkes,
at Bibelselskabet i 2018 har brugt ressourcer på ansøgning om DMRU-midler til tv-stationen Sat-7.
Denne indsats har givet 2 mio.kr. direkte til tv-kanalens arbejde for kvinder og flygtninge i Mellemøsten og
Nordafrika. På denne måde har Bibelselskabet aktivt bidraget til, at der er formidlet flere penge til Sat7’s arbejde, som Bibelselskabet har været engageret i igennem mange år. Det har også været prioriteret
højt i indsamlingsarbejdet i 2018.
Der er foretaget afskrivning på varelageret på 478.465 kr. med henblik på en realistisk ansættelse af
salgspotentialet. Der er endvidere afskrivninger på 866.647 kr. vedr. it-investeringen i nyt
administrativt system, som blev taget i brug pr. 1.1.2017, samt ny hjemmeside. Investeringerne
afskrives over 3 år.
Som det fremgår af årsrapporten er der fra 2018 indført en ændring i regnskabspraksis, således at
indkommet arv henlægges på en arvekonto under egenkapitalen og indtægtsføres løbende over 5 år.
Ændringen er foretaget ud fra et ønske om en mere jævn indtægtsføring af arv.
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Resultatet skyldes en kombination af flere forhold.

LEDELSESBERETNING 2018, FORTSAT
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Årets aktiviteter og den forventede udvikling
Bibelselskabets opgave er at udbrede kendskabet til Bibelen. Det sker på mange måder, men helt
central er Bibelselskabets hjemmeside, hvor enhver kan søge i Bibelen i den autoriserede oversættelse
og finde sober og tilgængelig oplysning om kristendom og bibel. I 2018 var der mere end 1.6 millioner
besøg på hjemmesiden.

Centralt i 2018 har været arbejdet med den nudanske oversættelse af Bibelen. Oversættelsen har haft
planmæssig fremdrift, og der har været mange mennesker involveret i arbejdet, både som direkte
oversættere og konsulenter; mere end 500 læsere i omkring 70 læsegrupper har desuden givet vigtige
bidrag til oversætterarbejdet, som forventes afsluttet i foråret 2019. Planen er, at hele Bibelen på
nudansk udgives i 2020, og her forventes udgivelsen og opmærksomheden omkring Bibelen at bidrage
positivt både i forhold til øget salg, men også i forhold til indsamlingsaktiviteter. Bibelselskabet
arbejder på, at der i den forbindelse bliver et bredt engagement i bibeloplysningen, hvor både
frivillige, lokale kirker og skoler og institutioner bidrager, så 2020 bliver et landsdækkende bibelår
med en bred vifte af aktiviteter og arrangementer.
Bibelselskabet mærker en øget interesse for bibelarbejde i Danmark, og det resulterede i 2018 i et
samarbejde med Frelsens Hær, hvor uddeling af Nye Testamenter og en bibelgenfortælling blev et
tilbud til modtagere af Frelsens Hærs julehjælp. Samarbejdet fortsætter i 2019.
Udvikling af bibelsk sjælesorg i en dansk sammenhæng er et andet indsatsområde, som har vakt stor
interesse både i folkekirken og andre kirkesamfund. Det er fortsat et udviklingsområde og tillige et
indsatsområde for arbejdet ude i verden. I 2018 udkom Synne Garffs bog ”Når Gud bøjer sig”, som
fortæller om arbejdet med bibelsk sjælesorg.
Også på andre måder bidrager Bibelselskabets udgivelser til bibeloplysning. I 2018 udkom de første
tre titler i Bibelselskabets Håndbibliotek om centrale bibelske emner, og i 2019 vil flere titler komme
til. Også udgivelser for børn prioriteres højt. I 2018 blev udgivet tre billedbøger med moderne
genfortællinger af nytestamentlige lignelser af forfatteren Kim Fupz Aakeson, og også i 2019 er
planlagt markante titler for børn.
Bibelselskabet har også i 2018 deltaget i en række oplysende aktiviteter over hele landet, mange
steder båret af frivillige kræfter, blandt andet i Bibelselskabets stiftsudvalg.
Med de seneste års investeringer i nyt it-system og ny hjemmeside er fokus de kommende år på salgsog indsamlingsudvikling. Bibelselskabet er afhængig af en tæt kontakt til og samarbejde med alle, der
er interesserede i at udbrede kendskabet til Bibelen, og indsatsen for salg og indsamling skal gå hånd i
hånd med arbejde med medlemsarbejde og samarbejde med særlige målgrupper.
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Med lanceringen af Bibelselskabets ny hjemmeside pr. 30.6.2018 er der nu endnu bedre søgefaciliteter
og større brugervenlighed på hjemmesiden, såvel for den, der vil læse i Bibelen Online som den, der vil
købe en bog eller give en donation til Bibelselskabets arbejde i Danmark eller ude i verden. Brugerne
har taget godt imod den nye hjemmeside, og den vil fremover være omdrejningspunkt også for
udvikling af salg og donationer – sammen med fuld udnyttelse af CRM-gevinster i it-system, digitale
nyhedsbreve og sociale medier. Værd at bemærke er det, at der i 2018 er sket en markant øgning af
indsamling via digitale medier – på trods af at hjemmesiden med en mere givervenlig brugerflade først
blev taget i brug midt på året. Det vurderes, at der er et potentiale her.

LEDELSESPÅTEGNING
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Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2018 for
Bibelselskabet.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.
København, den 21. marts 2019

Peter Skov-Jakobsen
præsident

Peder Ø. Andreasen
formand

Leise Christensen
næstformand

Jørgen Demant

Ivar Brændgaard

Klaus Kerrn-Jespersen

Tom Lund Pihlmann Christensen

Sverri Hammer

Niels Preisler

Marianne Christiansen

Morten Suhr Hansen

Joachim Malling

Gitte Buch Hansen

Penneo dokumentnøgle: KGFGE-M2U1L-UULAT-TMHT1-0F6EE-IJKTG

I bestyrelsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
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Til bestyrelsen i Det Danske Bibelselskab

<ŽŶŬůƵƐŝŽŶ
Vi har revideret årsregnskabet for Bibelselskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer
kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed
kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Penneo dokumentnøgle: KGFGE-M2U1L-UULAT-TMHT1-0F6EE-IJKTG

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
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*

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag
for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser
kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.

*

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

*

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.

*

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig
tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i
årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

*

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.

Søborg, den 21. marts 2019
inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Lars Christian Aaskov
statsautoriseret revisor
mne2275

Jesper Tranegaard Berril Andersen
statsautoriseret revisor
mne35841
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt
anerkendt regnskabspraksis og med de fravigelser og tilpasninger, der følger af Bibelselskabets
særlige forhold.
Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.
Anvendt regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år.
ÆNDRING AF ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Ledelsen i Bibelselskabet har valgt at ændre anvendt regnskabspraksis, således at modtaget arv i året
henlægges på en arvekonto under egenkapitalen og indtægtsføres løbende over 5 år. Ændringen skyldes
ønsket om en mere jævn fordeling af arveindtægter over regnskabsårene. Sammenligningstal er ændret
og har medført et forbedret resultat i 2017 med kr. 381.455 og en uændret egenkapital (fri kapital t.kr. 4.995
mindre, men arvekonto tilsvarende t.kr. 4.995 større).

Nettoomsætningen
Nettoomsætningen indregnes i årsrapporten, når levering har fundet sted. Modtagne tilbud og gaver samt
indsamlinger indtægtsføres på det tidspunkt de modtages. Formålsbestemte gaver og tilskud med
direkte dispositionsanvisning hensættes til anvendelse i overensstemmelse med formålet eller
giverens ønske.
Modtaget arv henlægges i en arvekonto, hvorfra der årligt sker indtægtsførsel over resultatopgørelsen
med 20%.

Ydede bidrag
Ydede bidrag er indregnet i årsrapporten, når beslutning herom er truffet.

Afskrivninger
Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid.
Bygninger (excl. grund) afskrives over 50 år til scrapværdi, og inventar afskrives over 3-5 år.
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RESULTATOPGØRELSE
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BALANCE
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den forventede restværdi.
Scrapværdi på ejendommen er opgjort til 9 mio kr.

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver indregnes til balancedagens dagsværdi.

Igangværende produktion
Igangværende produktion indregnes til direkte afholdte omkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes til nominel værdi med fradrag af skønnede tabsrisici efter en
individuel vurdering.

Egenkapital
Egenkapitalen består af henholdsvis bunden egenkapital, arvekonto, disponeret egenkapital og fri
egenkapital. Bunden egenkapital vedrører gaver i form af kapital, hvor renten af kapitalen skal anvendes
til forudbestemte formål. Disponeret egenkapital vedrører den del af kapitalen, hvor ledelsen har truffet
beslutning om anvendelse af kapitalen til fremtidige specifikke formål, mens den frie egenkapital udgør
den resterende ikke disponerede egenkapital.
Har ledelsen truffet beslutning om anvendelse af årets resultat til nye projekter eller eksisterende
projekter, vil dette således ske i forbindelse med disponering af årets resultat.
Arvekonto består af modtaget arv, som indtægtsføres løbende over de kommende 5 år.

Gæld
Gæld indregnes i balancen til nominel værdi.

Forudbetalte tilskud
Tilskud, der er modtaget under forudsætning af anvendelse til specifikke formål, indregnes i balancen
under "Forudbetalte tilskud" for den dels vedkommende, der ikke er anvendt inden for regnskabsåret.
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Varebeholdninger
Varebeholdninger indregnes til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.
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1. januar - 31. december
Note

2018

2017

1

Nettoomsætning

17.493.247

18.084.446

2

Indsamlingsafdeling

9.712.382

9.985.397

3

Udlejning, arv, tilskud mv.

3.856.398

3.466.133

31.062.027

31.535.976

7.292.760

7.040.972

23.769.267

24.495.004

Indtægter i alt
4

Vareforbrug
Dækningsbidrag I

Personaleomkostninger

7.956.749

8.365.907

6

Andre eksterne omkostninger

6.982.613

7.033.622

14.939.362

15.399.529

8.829.905

9.095.475

Bibelfremme ind- og udland

7.018.927

7.492.003

Formålsbestemte bidrag i alt

7.018.927

7.492.003

Resultat før afskrivninger

1.810.978

1.603.472

Afskrivninger på inventar og IT-udvikling

866.647

625.920

Resultat før finansielle poster

944.331

977.552

0
72.044

43.862
34.430

872.287

986.984

Omkostninger i alt
Resultat før formålsbestemte bidrag
Formålsbestemte bidrag
7

8

9
10

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat

Resultatdisponering
13

Overført fra bunden egenkapital

-5.320

-6.950

13

Overført til/fra fri egenkapital

877.608

993.934

I alt

872.287

986.984
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Omkostninger
5

BALANCE PR. 31. december 2018
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Note

11 / 16 Grunde og bygninger
11 Inventar, IT-udvikling mv.

Materielle anlægsaktiver

Deposita

31.12.2018

31.12.2017

8.827.329

8.827.329

2.104.523

2.213.684

10.931.852

11.041.013

5.870

5.870

236.117

241.437

241.987

247.307

11.173.839

11.288.320

111.215

502.275

Indbundne bøger

3.068.670

3.759.826

Varebeholdninger i alt

3.179.885

4.262.101

Tilgodehavender fra salg

12 Værdipapirer og bankindeståender, bundne

Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt

Varer under fremstilling

2.672.816

3.527.117

Andre tilgodehavender

491.626

157.184

Periodeafgrænsningsposter

231.727

312.267

Tilgodehavender i alt

3.396.168

3.996.568

Likvide beholdninger

7.393.803

2.694.686

Omsætningsaktiver i alt

13.969.857

10.953.355

Aktiver i alt

25.143.696

22.241.675
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Aktiver

BALANCE PR. 31. december 2018

11

Note

31.12.2018

31.12.2017

13 Bunden kapital

236.117

241.437

11 Opskrivningshenlæggelser

398.000

398.000

13 Arvekonto

6.437.895

4.995.966

13 Fri kapital

6.444.730

5.567.122

13.516.741

11.202.525

1.210.516

1.308.709

1.210.516

1.308.709

Egenkapital i alt

14,16 Prioritetsgæld

Langfristet gæld i alt

Prioritetsgæld

100.943

102.286

Leverandører af varer og tjenesteydelser

1.612.539

2.240.586

Anden gæld

5.814.406

5.171.351

2.888.551

2.216.217

Kortfristet gæld i alt

10.416.438

9.730.440

Gæld i alt

11.626.954

11.039.149

Passiver i alt

25.143.696

22.241.675

15 Forudbetalte tilskud og egne projekter

16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Passiver

NOTER

12

Indtjeningsbidrag
Finansielle indtægter

2018

2017

944.331

977.553

0

43.862

Finansielle omkostninger

-72.044

-34.430

Afskrivninger på bygninger og inventar

866.647

625.920

Driftsresultat korrigeret for ikke likviditetskrævende poster

1.738.934

1.612.905

Forskydning i varebeholdninger

1.082.216

799.767

449.477

-716.782

Forskydning i tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender
Forskydning i periodeafgrænsningsposter

80.540

-51.006

Forskydning i mellemregning, UBS

70.382

109.806

Forskydning i leverandører af varer og tjenesteydelser og anden gæld

116.922

-2.335.433

1.441.929

-381.455

570.423

95.926

3.811.890

-2.479.176

Køb af anlægsaktiver

-757.486

-814.234

Salg af anlægsaktiver

0

0

5.320

6.950

-752.166

-807.284

Betaling af gæld til realkreditinstitut

-99.541

-98.800

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-99.541

-98.800

Årets ændring i likvider

4.699.117

-1.772.356

Likvider primo

2.694.686

4.467.042

Likvider ultimo

7.393.803

2.694.686

7.393.803

2.694.686

0

0

7.393.803

2.694.686

Forskydning i arvekonto
Forskydning i pledge, UBS

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Forskydning i værdipapirer/depositum

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Der opdeles således:
Likvide beholdninger
Gæld til pengeinstitutter
I ALT
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Pengestrømsopgørelse

NOTER

1 Nettoomsætning

2018

2017

Forlag/boghandel

17.304.945

17.864.088

188.302

220.358

17.493.247

18.084.446

2018

2017

8.383.658

8.672.138

353.974

406.534

Bibeloplysning
I alt

2 Indsamlingsafdeling

Gaver og bidrag
Gavebreve
Fondsstøtte
Nytårskollekt
Den grønlandske bibelsag

0

0

378.484

405.146

20.252

17.924

Medlemskontingent

402.800

411.350

Digital fundraising

173.214

72.305

9.712.382

9.985.397

2018

2017

I alt

3 Udlejning, arv, tilskud mv.

Udlejningsvirksomhed
Arv (se note 13 - arvekonto)
Tips- og lottomidler og momskompensation

611.619

602.625

2.896.488

2.630.607

348.291

232.901

Øvrige tilskud

1.000.000

335.000

I alt

4.856.398

3.801.133

-1.000.000

-335.000

3.856.398

3.466.133

2018

2017

6.741.511

6.613.169

Heraf overført til forudbetalt tilskud
I alt

4 Vareforbrug

Forlag/boghandel
Bibeloplysning
Afskrivning på lager, forlag, pr. 31.12.2018
I alt

72.784

79.256

478.465

348.547

7.292.760

7.040.972
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13

NOTER
5 Personaleomkostninger

Gager
Pensioner
Sociale omkostninger m.m.
Lønrefusion
I alt

14

2018

2017

7.295.142

7.672.879

678.553

701.972

316.475

180.319

-333.422

-189.263

7.956.749

8.365.907

2018

2017

2.231.977

2.236.894

Der har i gennemsnit været beskæftiget 18 heltidsmedarbejdere mod 19 sidste år.

6 Andre eksterne omkostninger

Forlag
Bogcenter

230.563

42.593

Indsamlingsafdeling

1.505.093

1.575.309

Administration

3.014.980

3.178.826

Bibeloplysning

1.070.914

1.088.470

-1.070.914

-1.088.470

6.982.613

7.033.622

2018

2017

4.847.320

5.242.686

900.000

850.000

UBS kontingent/omkostninger

86.136

157.434

SAT-7

90.241

99.648

1.070.914

1.088.470

24.316

53.765

7.018.927

7.492.003

Heraf overført til note 7
I alt

7 Bibelfremme ind- og udland

UBS tilskud og andre bidrag
Afsat projektstøtte bibelfremme indland, overført note 15

Bibeloplysning
Stiftsudvalg, materialer
I alt
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Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsen.

NOTER

2018

2017

0

0

Inventar og IT-udvikling

866.647

625.920

I alt

866.647

625.920

2018

2017

Bygninger

9 Renteindtægter m.m.

Likvide beholdninger m.m.

0

81

Obligationer

0

243

Kursgevinst, valuta

0

43.538

I alt

0

43.862

2018

2017

10 Renteomkostninger m.m.

Prioritetsrenter

18.145

21.213

Andre renter

9.698

5.491

Kurstab, obligationer, bundne

5.320

6.950

Kurstab, vatuta

38.881

776

I alt

72.044

34.430
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8 Afskrivninger på bygninger og inventar/IT-udvikling

15

NOTER

11 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

16

Grunde og

Inventar, IT-

bygninger

udvikling mv.

Anskaffelsessum

Anskaffelsessum 01.01.2018

11.359.115

3.898.061

Årets tilgang

0

757.486

Årets afgang

0

0

11.359.115

4.655.547

Opskrivninger 01.01.2018

0

398.000

Årets opskrivninger

0

0

Årets opskrivninger, afgang i året

0

0

Opskrivninger 31.12.2018

0

398.000

2.531.786

2.082.377

Årets afskrivninger

0

866.647

Årets nedskrivninger

0

0

Af- og nedskrivninger, afgang i året

0

0

Af- og nedskrivninger 31.12.2018

2.531.786

2.949.024

Balanceværdi 31.12.2018

8.827.329

2.104.523

Anskaffelsessum 31.12.2018

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger 01.01.2018

Ejendomsværdi
01.10.2012

14.350.000
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Opskrivninger

NOTER

17

12 Værdipapirer og bankindeståender, bundne

Obligationer

2018

2017

168.636

173.956

67.481

67.481

236.117

241.437

Bankbeholdninger
Saldo 31.12

13 Egenkapital

Bunden kapital
Primo 2018

Værdiregu-

Overført til

lering/tilgang

fri egenkapital

Ultimo 2018

Bunden kapital

241.437

-5.320

0

236.117

I alt

241.437

-5.320

0

236.117

gået aftale om, at kapitalen skal bindes i obligationer eller på bankkonto, og at renten af kapitalen
skal anvendes til forudbestemte formål.

Opskrivningshenlæggelser
Primo 2018

Tilgang

Afgang

Ultimo 2018

Opskrivningshenlæggelser

398.000

0

0

398.000

I alt

398.000

0

0

398.000

Arvekonto

Primo 2018

Modtaget arv

Overført til drift 20%

i året

jf. regnskabspraksis

Ultimo 2018

Arvekonto

4.995.966

4.338.417

-2.896.488

6.437.895

I alt

4.995.966

4.338.417

-2.896.488

6.437.895

Fri kapital

Bevægelser
Primo 2018

Regulering

i året

Ultimo 2018

Fri kapital

5.567.122

0

877.608

6.444.730

I alt

5.567.122

0

877.608

6.444.730

11.202.525

4.333.097

-2.018.880

13.516.741

Egenkapital i alt

Penneo dokumentnøgle: KGFGE-M2U1L-UULAT-TMHT1-0F6EE-IJKTG

Den bundne kapital udgør modtagne gaver, hvor Bibelselskabet med gavegiver har ind-

NOTER

18

14 Prioritetsgæld
Prioritetsgælden 5 år fra balancetidspunktet kr. 808.634. (2017: t.kr. 901)

15 Forudbetalte tilskud og egne projekter

Afholdte

Tilskud og afsat

Primo 2018

omkostninger

egne projekter

og egne projekter

2.216.218

-1.227.666

1.900.000

2.888.551

I alt

2.216.218

-1.227.666

1.900.000

2.888.551

Ultimo 2018

Forudbetalte tilskud

16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Pantebrev, nom. DKK 1.938.000, i selskabets grunde og bygninger, der er opført med en balanceværdi på DKK 8.827.329 er stillet til sikkerhed for prioritetsgæld. Restgælden udgør på balancedagen

Ejerpantebreve, nom. DKK 70.000, ligeledes i grunde og bygninger, er stillet til sikkerhed for
fællesomkostninger.

Ejerpantebrev nom. 2.000.000 i selskabets grunde og bygninger er stillet til sikkerhed for kassekredit i Danske Bank.
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Joachim Stoltze Malling

Klaus Kerrn-Jespersen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
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Sverri Hammer úr Skúoy

Niels Preisler
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Birgitte Stoklund Larsen

Ivar Lyhne Brændgaard

Daglig leder
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Morten Suhr Hansen
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Marianne Christiansen

Gitte Buch-Hansen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-211194254661
IP: 176.21.xxx.xxx
2019-03-27 10:53:58Z

Serienummer: PID:9208-2002-2-147608618677
IP: 130.226.xxx.xxx
2019-03-27 12:40:42Z

Tom Lund Pihlmann Christensen

Peder Østermark Andreasen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-859648707220
IP: 87.49.xxx.xxx
2019-03-27 14:23:48Z

Serienummer: PID:9208-2002-2-690844755192
IP: 188.180.xxx.xxx
2019-03-28 09:58:56Z

Jørgen Theodor Demant

Leise Christensen

Bestyrelsesmedlem

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-646547853378
IP: 91.195.xxx.xxx
2019-04-03 13:02:40Z

Serienummer: PID:9208-2002-2-013833405456
IP: 91.195.xxx.xxx
2019-04-03 20:00:59Z

Jesper Andersen

Lars Chr. Aaskov

Statsautoriseret revisor

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1291195949573
IP: 85.235.xxx.xxx
2019-04-04 06:51:30Z
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