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Bibel og Missionscantret

Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2019 for Bibel og Missionscentret.

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens akliver, passiver og
finansielle stilling pr. 31 . december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
2419,

Thisted, den 12. juni2020

Bestyrelse

W Wq*r
Jill Weichert Torp
næstformand

Louise Alimasi

Å*'?* fr,{u*y
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Bibel og Missionscentret

Den uafhængige revisors revisions påtegning

Til bes§relsen i Bibel og Missionscentret

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Bibel og Missionscenleret for regnskabsåret 1. januar * 31. decem-
ber 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance os noter, harunder anvendt regnskabopraksis. Års-
regnskabet udarbejdes efrer almindelig anerkendt regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

Det er vores opfatlelse, at årsregnskahet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 3"1 , december 2019, samt af resultatet af foreningens aktiviteier for regnskabsåret
1. januar 2019 * 31. december 2019 ioverenssternmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis
og foreningens vediaegter.

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 nærm€re
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit'Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabef . Vi er uaf-
hængige af foreningen i overensstemmelse med inlernationale etiske regler lor revisorer (IESBA's
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmsrk, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav" Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag lor vores konklusion.

Ledelsens aRsvar for årsregnskahet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efler god regnskabsskik i overensstern-
melse med foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-
delsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejtinformalion, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til al fort-
sætte 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 foreningen, indstille driflen eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre det.
te.

Revisors ansvar for revisionen af åreregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denns skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspålegning med an
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemrnelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin-
formåtioner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betrastas som væsentlige, hvis d6t
med rimelighed kan foryentes, at de enkeltvis eller samlet har indflydetse på de økonomiske beslut-
ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabel.

$om led i en revision, der udføres i overensstemrnelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vifaglige vurderinger og opretholder profes-
sionel skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig §linformation i årsregnskabet, uanset orn denno
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaklion på disse risici
samt opnår reviEionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikks at opdage væsenllig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte såmmensværgelser, do-
kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for reviEionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektivitetan af foreningens interne kontrol.
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Bibel og Missionscentret

Den uafhængige revisors revlsionspåtegning

. 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 udårbejdei, er 6melige.

. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fofisat drift er passende, §amt om der på grundlag af det opnåede revisionibevis ei væsenlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forenin-
gens evne til at fortsætle driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsenilig uilkt<erhed, skal vi i
vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom [ årsregnskabet eller, hvis så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Voås konklusioner er base-
ret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere tan få*såtte driften,

" faggr vi.stilling til den samtede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejlår Oe undertiggende trans-aktioner og begivenhe-
der i overensstemmelse med god regnskabsskik og den Uesfrlvne regnskabsprakså.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet dei plånlåste omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationår, herund--er åventuelle betydå-
lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under rivisionen.

Slruer, den 12. juni 2020

REVI§ION LIMFJORD
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Bibel og Missionscentret
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§ibel og Missionecentret

Anvendt regnskabs praksis

Årsrapporten for Bibel og Missionscentret for 2019 er aflagt i overensstemmelse med almindeligt
anerkendte regnskabsprincipper og foreningens vedtægter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændrat i forhold til sidste år,

Årsrapporten for 2019 er aftagt i kr.

Resultatopgørelsen

lndtægter
lndtægter indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergång, nornalt ved levering til køber, har fundet
sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forvenGs modtaget.

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

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

Personaleom kostni n ger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvr§e lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpen-
ge til virksomhedens ansaile med fradrag af lønrefusioner fra det offenilige.

$algsfremmendo omkoetn lnger
Salgsfremmende omkoslninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og
markedsføringsomkostninger, autodrift m.v,

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

Lokaleomkostn lnger
LokaleomkoEtninger omfatter omkostninger lokaler.

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

Finansiells poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsiåret' Finansielle poster omfatter renteindtægter og -oå[ostninger, reatiserede'og ureaiisårece
kursgevinster og -tab vedrørende veerdipapirer.

f;: nrvlslolt LtMFJoRD



Bibel og Missionseentret

Anvendt regns kabspraks is

Balancen

Materi*lle anlmgsaktiver
Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af ak-
kumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet re$tværdi efter afsluttet brugstid. Der afskri-
ves 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:

Bygninger
Andre anlæ9, driftsmateriel og inventar

Brugstid Restværdi
20-50 år 2,500.000 kr.
5-10 år 0 kr.

Aktiver rned en kostpris på under kr" 13,800 omkostningsføres i anskaffelsesaret,

Brugstiden og restværdien revurderes årligt. En ændring behandles som et regnskabsmæssigt skøn, og
indvirkningen på afekrivninger indregnes fremadrettet.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre
driftsindtægter henhold*vis afskrivninger,

Finansielle anlægsaktiver
Andre finansielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsessummer eller en lavsre skønnet værdi.

Værd iforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssigo værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdifor-
ringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.

Varobeholdn inger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFo-metoden. Hr nettorealisationsværdien lavere end kostpri-
sen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hj emta gelsesom kostni nger.

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

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

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter likvide beholdninger.

§2 nrvrsrox LtMFJoR§



Bibel og Missionscentret

Anvendt reg ns ka bspraks i§

Gældsforpligtelser
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. §fterfølgen-
de opgøres de til kursværdi på balancedagen, hvilket Ior korte og uforrentedå gældsforpligtelser samt fsr
variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den notiineile værdi.

Eventualaktiv6r og -forpl igtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

§3 nrvtsroru LIMFJoRD
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Bibel og MisslonscEntret

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

lndtægtør

Omkostninger hovedaktiviteter
Aktiviteter
Person aleom kostninger
§algsfremmende omkostninger
Adm inistrationsomkostninger
Lokaleomkostninger

Resultat før afskrivninger

Afskrivninger

Resultat før finansielle postor

Finansietle omkostninger

ÅRET§ RESULTAT

Hote 201 I
kr,

2.226.812

-891.020

-89.302

-952.5§8

-5,422
-90.343

28,650

2018
kr

2.048.M3

-794.004

41.304
-916.274

-11.376

-58.388

-11.564

2

?

1

4
Å

b
a

226.807

45.863

2S8.241

251.628

-99.121

180.944

-87.295

93.649

-

't52.§07
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Bibel og Missionscsntret

Balance 31. december 2019

AKTIVER

Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Materislle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Finansielle an lægsaktiver

Anlægsaktiver i alt

Varebehold ninger

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

Tilgodehavender

Likvide boholdninger

Omsatningsaktiver

Aktiver i alt

Noto 2019
Itr.

4 391,492

0

201 I
k,

4.437.355

0

10 4.391.492 4.437"355

78.691 78 087

78.691 78.087

4.470.183 4.515.44?

14.367 20.966

11

16.288

145.307

§0.972 r61.59§

17.376 20,024

122.?r 5 202.§BS

4.592.898 4.718.027

0

90.972

S nxvrsraru LIMFJc§D
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Bibel og Missionscentret

Balance 31. december Z01g

pAsstvER

Egenkapital

EGENKAPITAL

Gæld til realkreditinstitutter

Lan gfristede g ældsfo rpl igtetser

Prioritetsgæld afdrag indenfor 1 år
Kreditinstitutter

Leverandør af varer og tjenesteydelser
Anden geeld

Periodeafg rænsni ngsposter

Kortf rlsted e g ældsforp I i gtelser

Gældsforpligtolser

Passiver i att

Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Donationer der samlet overstiger kr. 20.000

Nota

15
'1§

17

20't9
kr.

. 2.681.872

2.681.872

2.588.224

2.588.224

1,229,602 1.449.279

1.229.6§2 1.M9.279

201 I
kr

12

13

4aIJ

14

21S.677

165.419

20.000
239.581

36.747

21'1.§65

279,988

0
188.871

0

§81.424 680.524

1.91 I .026

4.592.898æ

2.129.803

4.718.027
k

fp nevrsrou LTMFJoRD
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Bibel og Missionscentrat

Noter

Aktiviteter

Cafedrift
Varesatg

Vareforbrug

Varelagerregulering

Bogsalg

Varesalg
Vareforbrug m.v.
Varelagerregulering

0onnection.dk
Resultatandel

lndtægter

Kazakstan

Connection Mission (LL §12 o9 §8A)
Bibel & Missionscenteret
Juelsminde
Kontante gavef
Øvrige indtægter og bidrag
Tips og lottomidler
Momskompensation
Andre bidrag

§? nrvrsrox LIHFJoRD

201 g

kr.

50.442

-90.767

1.673

201 I
kr

38.73?

44.307
4.S69

-38,652 -10.?44

45.202
-88.1 84

-4.272

1 20,1 S§

-39.411

-12,979

67,775-51.254

6M -16.227

604 -16.227

-89.302 r11.304

3§.940

s4.511

1.157.371

1$0.977

255.671

289,56S

72.375

17.498

" l,i§:90?
?.s26.§12

å8.00§
s3,s83

1.11S.714

147.S§0

162.60S

?05.683

68.40§
22.8åS

180.000

2.048.ffi3
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Bibel og Missionscentret

Noter

Omkastnin ger hovedaktiviteter
Connection Mission

Kirkedrift

Juelsminde
Lerpytter Friskole & Børnehave
Kazakstan

Andre gaver

Persona leornkostn lnger
Lønninger og pensioner

Lønrefusioner

Regulering feriepengeforpligtetse
Lønaf hængige omkostninger
Kørselsgodtgørelse
Øv rige personal eom kostninger

§algsfremmende omkostninger

Sal gsframmende omkostn in gor
Annoncer og rektame

Repræsentation
tslomster og gaver

201 9
kr,

291.947
295"407

150.977

67,548
37.1 30

48.011

891.020

201 I
kr

208.420
2S1.§98

147 650
119.606

56.730
n

794.§§4

904.965
-35.918

42.000
25.766
52.?14

47.041

938.772
-102.581

-19.000

2§.351

53.S73

1S 659

ssz,5§8 916.274

8.336

8,33S

5.42? 3^040

5.422 3.CI40

§,422 11.376

$ nrvtsto* LtMFJsR§
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Bibel og Misslonscsntret

Noter

Admin istrationsomkostninger

Kontorartikler
Telefon og internet
Edb-omkostninger
Porto og gebyrer

Forsikringer
Kontingenter
Revision og regnskabsmæssig assistance
Kassedifferoncer
Lønbehandling

Lokaleonrkostninger

Udlejning af lokaler
Varme, el og vand
Ejendomsskat og forsikringer
Renholdelse og vask
Vedligeholdelse

Husleje

Afskrivninger
Afskrivninger materielle anleegsaktiver

der fordeler sig således.
Bygninger
$måanskaffelser

Finansielle omkostninser
Renteudgifter pengei nstitutter
Renteudgifter realkreditinstitutter

2019
kr.

87S

18.809

0

166

16,396

26.784

21.162
23

6.1 24

2018
kr.

747

1§.547

6,163

3.1 39

-1.051

19.518

4.685
130

5.550

90.343 58.388

-181.100

73.694

1§.201

12.947

34.608

22.000

-13S,084

73.349
1 8.1 50

24.S03

12,246

22.000

-28.650 11.§Bit

45.8S3

45.8S3 46.613

4§.S13

45.8§3
750

45.863

0

45.8§3 46.6J 3

9.24S

78.046
s.493

8S.628

(rl nrvrsrottl Ll rq FJ oRD
-'15"
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Bibel ag Missionecentrat

Noter

10 Materielle anlægsaktiver

12 Egenkapital

Saldo primo

Arets resultat

1 3 Gæld til realkreditinstitutter
Nykredit

lnden for 1 år

Kostpris 1. januar 2019

Kostpris 31. deeember 2019

Opskrivninger 1. januar 2019

Opskrivninger 31. december 2019

Ned- og afskrivninger 1. januar 2019
Arets afskrivninger

Ned- og afskrivninger 31. decamber 2019

Rognskabsmæssig værdi 31. december 2019

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender
Tilgodehavende tiender
Durup Bageri

Tilgodehavende moms m.v.
AB lån

Andre anlæ9,
Grunde og byg- driftsmateriel

ninger og inventar
kr. kr

4,700.1 33 s54,060

4,700.133 ,, ._ ryJ 060

0

262.778

4$,863

§54.060

0

30$.f41

4.391.492

554.060

11

2019
kr.

20.563

0

0

18.40S

52.000

201 I
hr.

36.§41

16.366

40.000
0

52.00CI

90.972 14§"307

2.588.223

93.649

2.43§.717

152.507

2.§81.872 2.§88.224

1.449.27S 1.660.S44

-219.67? -21 1.S$S

$r1 nzursroN LTMFJoRD
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Bibel og Missionscentret

Noter

14 Anden gæld

§kyldig rnoms m.v.
,A-skat, ATP m.v.
Feriepengeforpl i gtelse

Feriepenge

Venner af kirken

Hensat revisorhonorar
Connection

201 I
kr.

-1

23.332

0

14.250

122.000

5.000

75.000

201 I
kr.

15.268

?6 790
42.000

9.813

90.000

5,000

0

1§

16

17

239.§81 1s8.871

Eventua lforpl iEtelser

§elskabet har lndgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb

Restløbetid i 19 mdr med en gennemsniitig ydelse på t.kr, 1, i att t kr. 29.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 1.449, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis
regnskabsmæssige værdi pr.31t12 2019 udgør t.kr. 4.3§1.

Foreningen har udstedt ejerpantebreve for i alt t.kr, 2.100 i ovenstående grunde og bygninger. Heraf
er deponeret ejerpantebreve for t,kr, 2.100 til sikkerhed for bankgæld.

Donationer der samlet overstiger kr. 20.000
Jubilæumsfonden af 12" august 1973
Odensevej 12

6000 Kotding

BorgFonden
Skovløbervej4

8600 §ilkcborg

Jo$va * vuggestua og børnehave
Hasselvaj 8

7700 Thisted

kr.35.000

kr.21O.24?

kr.178.S00
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