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Bestyrelsens påtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for Bibel og Missions
centret. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med almindelige anerkendte regnskabsprincipper. Vi 
anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af institutionens aktivite
ter for regnskabsåret 2018. 

Thisted, den 8. marts 2019 

Bestyrelse . 
/) • ' 

Æ,/;;/;, J/4z,U-
Kim Torp / " Debby Larsen 
Formand 

a,øfr� 
Claus Bavnbæk 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til  i Bibel og Missionscentret

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Bibel og Missionscentret for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udar-
bejdes efter årsregnskabsloven.

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

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-
skrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“. Vi er uafhæng-
ige 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 for-
pligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-
strækkeligt 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 overensstem-
melse 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 virksomhedens evne til at fort-
sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt 
at likvidere virksomheden, 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 fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en kon-
klusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er 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 regnskabs-
brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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:

• 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. Ri-
sikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-
falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af virksomhedens 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.
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• 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 usikker-
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ik-
ke 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 virksomheden 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.

Struer, den 8. marts 2019

REVISION LIMFJORD
Registreret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 28 83 92 00

Klaus Viborg Pedersen
Registreret revisor
MNE-nr. mne34271
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Bibel og Missionscentret for 2017 er aflagt i overensstemmelse med almindeligt 
anerkendte regnskabsprincipper og foreningens vedtægter. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Årsrapporten for 2018 er aflagt i kr. 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet 
sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 

Omkostninger hovedaktiviteter 
Omkostninger til hovedaktiviteter indeholder de omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtægter. 

Aktiviteter 
Aktiviteter indeholder indtægter og omkostninger til de aktiviteter, som ikke hører under hovedaktiviteter. 

Salgsfremmende omkostninger 
Salgsfremmende omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og 
markedsføringsomkostninger, autodrift m.v. 

Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v. 

Lokaleomkostninger 
Lokaleomkostninger omfatter omkostninger lokaler. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpen
ge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejds
beklædning og øvrige personaleomkostninger bortset fra produktionslønninger. 

Af- og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver. 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kurs
gevinster og -tab vedrørende værdipapirer. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles 
til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugslid. Der afskrives 
ikke på grunde. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og 
restværdier: 

[;) REVISION LIM FJORD 
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Anvendt regnskabspraksis 

Bygninger 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

Brugstid 
20-50 år
5-10 år

Restværdi 
2.500.000 kr. 
0 kr. 

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

Finansielle anlægsaktiver 
Øvrige finansielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessummer eller en lavere skønnet værdi. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirk
somheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det 
som udtrykkes ved afskrivning. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostpri
sen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjem
tagelsesomkostninger. 

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesom
kostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen 
til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risi
ko for værdiændringer. 

Gældsforpllgtelser 
Gældsforpligtelser, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes til nominel værdi på balance
dagen. 

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende 
opgøres de til kursværdi på balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for va
riabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. 

Eventualaktiver og •forpligtelser 
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne. 

C) REVISION LIMFJORD
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

Note 2018 2017 
kr kr. 

Indtægter 1 2.048.543 1.992.815 

Omkostninger hovedaktiviteter 2 -794.004 -896.025

Aktiviteter 3 41.304 -11.541

Personaleomkostninger 4 -916.274 -693.027

Salgsfremmende omkostninger 5 -11.376 -9.871

Administrationsomkostninger 6 -58.388 -81.688

Lokaleomkostninger 7 -11.564 -25.521

Resultat før afskrivninger 298.241 275.142

Afskrivninger 8 -46.613 -45.863

Resultat før finansielle poster 251.628 229.279

Finansielle omkostninger 9 -99.121 -111.184

ÅRETS RESULTAT 152.507 118.095

C) REVISION LIMFJORD
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Balance 31. december 2018 

Note 2018 2017 
kr. kr 

AKTIVER 

Grunde og bygninger 4.437.355 4.483.218 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 
Materielle anlægsaktiver 10 4.437.355 4.483.218 

Andre værdipapirer og kapitalandele 78.087 94.314 
Finansielle anlægsaktiver 78.087 94.314 

Anlægsaktiver i alt 4.515.442 4.577.532 

Varebeholdninger 20.966 38.614 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 16.288 71.040 
Andre tilgodehavender 11 145.307 183.211 
Tilgodehavender 161.595 254.251 

Likvide beholdninger 20.024 13.013 

Omsætnlngsaktiver 202.585 305.878 

Aktiver i alt 4.718.027 4.883.410 

C') REVISION LIMFJORD 
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Balance 31. december 2018 

Note 2018 2017 
kr. kr. 

PASSIVER 

Egenkapital 2.588.224 2.435.717 
EGENKAPITAL 12 2.588.224 2.435.717 

Gæld til realkreditinstitutter 13 1.660.944 1.660.936 
Langfristede gældsforpligtelser 1.660.944 1.660.936 

Gæld til realkreditinstitutter 13 0 203.954 
Kreditinstitutter 279.988 218.493 
Anden gæld 14 178.196 364.310 
Kortfristede gældsforpligtelser 458.184 786.757 

Gældsforpligtelser 2.119.128 2.447.693 

Passiver i alt 4.707.352 4.883.410 

Eventualposter m.v. 15 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 16 

(i> REVISION LIMFJORD 
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Noter 

2018 2017 
kr kr. 

1 Indtægter 

Kazakstan 58.009 65.360 

Connection Mission 83.683 179.572 

Bibel & Missionscenteret 1.119.714 1.159.033 

Juelsminde 147.550 143.350 

Kontante gaver 162.609 50.831 

Øvrige indtægter og bidrag 205.683 93.131 

Tips og lottomidler 68.406 70.323 

Momskompensation 22.889 31.215 

Andre bidrag 180.000 200.000 

2.048.543 1.992.815 

2 Omkostninger hovedaktiviteter 

Connection Mission 208.420 170.146 

Kirkedrift 261.598 374.775 

Juelsminde 147.650 143.350 

Lerpytter Friskole & Børnehave 119.606 142.944 

Kazakstan 56.730 64.810 

794.004 896.025 

V REVISION LIMFJORD
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Noter 

2018 2017 
kr. kr. 

3 Aktiviteter 

Cafedrift 

Varesalg 38.732 51.004 

Vareforbrug -44.307 -43.596

Varelagerregulering -4.669 1.041

-10.244 8.449 

Bogsalg 

Varesalg 120.165 49.693 

Vareforbrug m.v. -39.411 -59.885

Varelagerregulering -12.979 -14.249

67.775 -24.441

Connection.dk 

Resultatandel -16.227 4.451 

-16.227 4.451 

41.304 -11.541

4 Personaleomkostninger 

Lønninger og pensioner 938.772 695.333 

Lønrefusioner -102.581 -55.043

Lønandel Juelsminde 0 -30.000

Regulering feriepengeforpligtelse -19.000 -19.125

Lønafhængige omkostninger 26.351 30.507

Kørselsgodtgørelse 53.073 63.597

Øvrige personaleomkostninger 19.659 7.758 

916.274 693.027 

5 Salgsfremmende omkostninger 

Salgsfremmende omkostninger 

Annoncer og reklame 8.336 0 

8.336 0 

Cl REVISION LIMFJORD
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Noter 

2018 2017 
kr. kr. 

5 Salgsfremmende omkostninger (fortsat) 

Repræsentation 

Blomster og gaver 3.040 9.871 

3.040 9.871 

11.376 9.871 

2018 2017 
kr. kr. 

6 Administrationsomkostninger 

Diverse administrationsomkostninger 

Kontorartikler 707 8.209 

Telefon og internet 19.547 23.243 

Edb-omkostninger 6.163 399 

Porto og gebyrer 3.139 8.929 

Forsikringer -1.051 10.153 

Kontingenter 19.518 12.156 

Revision og regnskabsmæssig assistance 4.685 11.400 

Kassedifferencer 130 90 

Øvrige administrationsomkostninger 0 2.878 

Lønbehandling 5.550 4.231 

58.388 81.688 

7 Lokaleomkostninger 

Udlejning ar lokaler -139.084 -109.900

Varme, el og vand 73.349 73.963

Ejendomsskat og forsikringer 18.150 17.034

Renholdelse og vask 24.903 18.840

Vedligeholdelse 12.246 11.584

Husleje 22.000 14.000

11.564 25.521

C) REVISION LIMFJORD
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Noter 

8 Afskrivninger 

Afskrivninger materielle anlægsaktiver 

der fordeler sig således: 
Bygninger 
Småanskaffelser 

9 Finansielle omkostninger 

Renteudgifter pengeinstitutter 
Øvrige renter 

Renteudgifter realkreditinstitutter 

1 O Materielle anlægsaktiver 

Kostpris 1. januar 2018 

Kostpris 31. december 2018 

Opskrivninger 1. januar 2018 

Opskrivninger 31. december 2018 

Ned- og afskrivninger 1. januar 2018 
Årets afskrivninger 

Ned- og afskrivninger 31. december 2018 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 

D REVISION LIMFJORD

46.613 45.863 

46.613 45.863 

45.863 45.863 
750 0 

46.613 45.863 

9.493 8.372 
0 1.752 

89.628 101.060 

99.121 111.184 

Grunde og bygn Andre anlæg, dr 
kr. kr 

4.700.133 554.060 

4.700.133 554.060 

0 0 

0 0 

216.915 554.060 
45.863 0 

262.778 554.060 

4.437.355 0 
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Noter 

2018 2017 
kr. kr 

11 Andre tilgodehavender 

Andre tilgodehavender 36.941 0 
Tilgodehavende tiender 16.366 34.998 

Dyrups Bageri 40.000 25.000 
Lerpytter Friskole 0 35.000 
AB lån 52.000 52.000 
Løn refusion 0 36.213 

145.307 183.211 

12 Egenkapital 

Saldo primo 2.435.717 2.317.622 

Årets resultat 152.507 118.095 

2.588.224 2.435.717 

13 Gæld til realkreditinstitutter 

Nykredit 1.660.944 1.864.890 
Inden for 1 år 0 -203.954

1.660.944 1.660.936 

14 Anden gæld 

Merværdiafgift m.v. 4.593 3.400 
A-skat, ATP m.v. 26.790 20.148 
Feriepengeforpligtelse 42.000 61.000 
Feriepenge 9.813 2.762 

Venner af kirken 90.000 272.000 
Hensat revisorhonorar 5.000 5.000 

178.196 364.310 

15 Eventualposter m.v. 

Foreningen har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb 

Restløbetid i 31 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på t.kr. 1, i alt t.kr46. 

D REVISION LIMFJORD 
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Noter 

16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 1.661, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis 
regnskabsmæssige værdi pr. 31/12 2018 udgør t.kr. 4.437. 

Foreningen har udstedt ejerpantebreve for i alt kr. 2.100.000 i ovenstående grunde og bygninger. 
Heraf er deponeret ejerpantebreve for kr. 2.100.000 til sikkerhed for bankgæld. 

D REVISION UMFJORD
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