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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2017 for Bibellæser-Ringen i Danmark.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.
Fredericia, den 23. maj

Bestyrelsen

Kåre Brosbøl
formand

Jacob Hjort Clausen
næstformand

Hans Benny Rom
bestyrelsesmedlem

Mads Vestergaard Jensen
bestyrelsesmedlem

Nicklas Lautrup-Meiner
bestyrelsesmedlem

Stine Bendix Vase
bestyrelsesmedlem

Susanne Hülke Mortensen
bestyrelsesmedlem

Lasse Holmgaard Iversen
landsleder

Cecilie Thams Nord Hansen
børnesekretær
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Bibellæser-Ringen i Danmark

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Bibellæser-Ringen i Danmark for regnskabsåret 01.01.2017 31.12.2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med 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 foreningen 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 foreningens 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 foreningen, 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 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. Fejlinformation 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.
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. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
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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 omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af foreningens 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
foreningens 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 foreningen 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 bl.a. 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.

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 væsentligt 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.

Side 3

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.
Aarhus, den 23.05.2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Jakob Boutrup Ditlevsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne27725
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Foreningsoplysninger
Navn

Bibellæser-Ringen i Danmark
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Tlf.: 82 27 13 37
Fax: 75 92 07 02
E-mail: info@blr.dk
Hjemmeside: www.blr.dk

Hjemsted

Fredericia

Regnskabsår

1. januar - 31. december

Landsleder

Lasse Holmgaard Iversen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
City Tower, Værkmestergade 2
8000 Århus C

Bank

Jyske Bank
Vestergade 8 - 10
8600 Silkeborg
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Ledelsesberetning
Resultatet af Bibellæser-Ringens regnskab for 2016 blev et overskud på kr. 26.838, som er
overført til kapitalkontoen. Bibellæser-Ringens egenkapital udgør herefter pr. 31. december
2016 kr. 415.773.
Fra Kulturstyrelsen har vi i Tips- og Lottomidler modtaget kr. 67.638.
Beløbet har bidraget til dækning af udgifter til deltidsansættelse af redaktør for U13 på kr.
203.225.
U13 er en bibellæseplan for 9-13 årige børn, som siden 2001 er udkommet som kvartalshæfte (relanceret i 2013).
Læseplanen har fortsat været udgiftskrævende i 2017.
Målet for indsamling til app’en BibelTid er ikke nået, men hele indsamlingsområdet har fået
øget opmærksomhed i 2017, hvilket vil fortsætte i 2018.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for regnskabsklasse A, med de tilpasninger der følger af Bibellæser-Ringens særlige
forhold.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Regnskabspraksis på de væsentligste områder er følgende:
Alle væsentlige indtægter og udgifter periodiseres, således at regnskabsposterne henføres
til det regnskabsår de vedrører, uanset betalingstidspunkt.
Arveindtægter og gaveindtægter indtægtsføres ved modtagelsen.
Indsamlinger og tilskud til projekter indtægtsføres ved modtagelsen. Indsamlinger og modtagne tilskud der ikke er forbrugt, afsættes i balancen under passiver og indtægtsføres i
forbindelse med anvendelsen.
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Resultatopgørelse for 2017
Note

2017
kr.

2016
t.kr.

1.103.161
261.684

0
21.322
1.728
67.638
20.790
152.500
12.510

1.089
253
6
0
-6
22
1
73
29
92
16

1.641.333

1.575

-510.197
-142.443
25.042
-609.006
-133.632
-31.498
-157.548
-39.996
-6.016

-540
-164
153
-628
-132
-31
-158
-42
6
0

-1.605.294

-1.536

36.039

39

INDTÆGTER
1
2

Medlemsbidrag, blade
Gaver til Bibellæser-Ringen
Gaver til projekt/kontingent Baltikum
Tilskud til BLR's internationale arbejde
Overført til kontingent
Kirkekollekt
Annonceindtægter og salg af rettigheder
Tips og Lotto
Momskompensation
Tilskud fra fonde og kirkelige organisationer
Renter

6.300
0
-6.300

INDTÆGTER I ALT

OMKOSTNINGER
1

3

Fremstillingsudgifter, blade
Distributionsomkostninger
Distributionstilskud
Lønninger, pensioner, ATP m.m.
Ekspeditionsgebyr
Leje af kontorlokaler
Administrationsomkostninger
Scripture Union, kontingent
Anvendt af projektindsamling
Internationale stævner

-46.296
6.300

OMKOSTNINGER I ALT

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat overføres til egenkapitalen
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Balance pr. 31.12.2017
2017
kr.

2016
t.kr.

510.933

468

Debitorer

0

0

Forudbetalte omkostninger

0

9

79.281

77

590.214

554

AKTIVER
Mellemregning med Indre Mission

Likvid beholdning

AKTIVER I ALT

PASSIVER
Egenkapital:
Egenkapital pr. 01.01.2017

388.935

Overført fra resultatopgørelse

36.039

350
424.974

39

424.974

389

34.818

15

0

0

108.516

109

21.906

41

165.240

165

590.214

554

Gældsforpligtelser:
Kreditorer
Skyldig ATP
Feriepengeforpligtelse
Periodiserede abonnementsbetalinger

PASSIVER I ALT
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Noter

1

Indtægter

Udgifter

934.318
78.185
9.157
19.884
24.323
3.500
14.433
15.196
0
4.165

-198.720
-269.056
0
-17.690
-13.469
-1.498
0
0
-9.764
0

735.598
-190.871
9.157
2.194
10.854
2.002
14.433
15.196
-9.764
4.165

726
-200
10
0
7
0
-8
21
-17
1

1.103.161

-510.197

592.964

549

197.507
49.845
0
1.300
13.032

158
38
37
2
18

261.684

253

-57.751
-4.623
-16.546
-16.833
-18.500
-6.294
-24.621
-11.485
-895

-46
-3
-35
-31
-1
-10
-24
-6
-2

-157.548

-158

Gaver til Bibellæser-Ringen
Gaver
Gavebreve
Jubilæumsindsamling
Gaver til El Camino
Gaver til app- og teenapp-projekt

3

2016
t.kr.

Bladudgivelser

Bibelnøglen
U13
Broen
De ni
E100
Ord bliver til liv
Bibelens fortælling
Markusevangeliet
App-projekt
Øvrigt salg

2

2017
kr.

Administrationsomkostninger
Rejseudgifter og fortæring
Kurser, udstillinger og messer
Reklamer, tryksager og annoncer
Hjemmeside
Fundraising, kontorhold og porto
IT og telefoni
Forsikringer og kontingenter
Revision og konsulentassistance
Diverse
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