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FFöörrvvaallttnniinnggssbbeerräätttteellssee  
 

för verksamhetsåret 2019-06-01 - 2020-05-31 
 
 
 
Förord  
Året inleddes med årskonferens och årsmöte i Sollentuna 27 – 30 juni 2019. 
Konferensen präglades av att föreningen firade en historisk tidpunkt, 100 år av 
bibelutdelning i Sverige. Årsmötet var också den officiella tidpunkten för föreningens byte 
av namn från Gideoniterna till Goda Nyheter – för livet. Detta som en följd av beslutet att 
lämna The Gideons international vid årsmötet 29 juni 2018. 
En jubileumsinsamling för att bekosta 60 000 biblar till Indien startades och har pågått 
under hela året.  
 

Verksamhetsåret har på många sätt präglats av att göra föreningens nya namn känt bland 
medlemmar, församlingar och utdelningsplatser. Arbetet tar tid och det kommer att 
fortsätta framöver. Mycket av förarbetet för namnbytet; ny logga, ny layout, tryckning av 
nya biblar mm, gjordes under förra verksamhetsåret. I år har de lokala grupperna kunnat 
fortsätta som tidigare år med utdelningsarbete, men med helt nytt fräscht material. Ett 
nytt bibelmagasin och en ny bibelapp har också tagits fram. 
 

Nationellt har stort fokus legat på att uppmuntra grupperna att kontakta församlingar, 
bjuda in församlingsledare till informationsfrukostar, hålla inbjudningsmöten för att nå ut 
till nya medlemmar och vara kreativa i att nå ut till människor. 
 

I början av mars stannade aktiviteterna i föreningen bryskt upp då Coronapandemin 
drabbade Sverige. Många av Goda Nyheters medlemmar befinner sig i riskgrupp och har 
varit isolerade i sina hem. Då våren är den tid på året som flest församlingsbesök äger rum 
och kyrkorna nu har hållit stängt, har det medfört att många kollekter och gåvor uteblivit. 
Många människor i samhället lever med oro i dessa tider, så trots de restriktioner som 
råder, har medlemmar lokalt kunnat betjäna människor i sitt närområde med personlig 
utdelning, kontakter med sjukhuskyrkor, hotell och skolor. 
 
 
Information om verksamheten  
Organisationens syfte och ändamål 
”Goda Nyheter – för livet” är en ideell förening med medlemmar från alla evangeliska 
kyrkor och samfund. Föreningens främsta uppgift är att dela ut Guds Ord och vinna 
människor för Kristus. Det gör man genom: 

• egna arbetsinsatser och ekonomiskt stöd. 
• personligt vittnande 
• att dela ut och/eller placera Guds ord på hotell, sjukhus, fängelser, vårdhem, skolor 

m.m.  
 
Främjande av ändamål 
Nya testamenten delas ut helt utan kostnad för mottagaren och allt arbete sker ideellt i 
lokala grupper i landet. Utgifterna för bibelutdelningen täcks av frivilliga gåvor, dels från 
lokala kyrkor och församlingar, dels från medlemmarna själva, understödjare m fl.  
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Utöver arbetet i Sverige engagerar sig Goda Nyheter i internationell bibelutdelning. Sedan 
föreningen lämnade The Gideons International (TGI) 2018, sker detta genom den 
kanadensiska organisationen ShareWord Global (SWG) som byggts upp av The Gideons in 
Canada efter att de lämnat TGI för nio år sedan. Även GideonsUK har gjort samma 
förändring i sin organisation. SWG har idag arbete i ett 30-tal länder.  
 

Engagemanget i ShareWord Global innebär att den svenska föreningen bidrar ekonomiskt 
till specifika bibelutdelningsprojekt. Överenskommelsen innebär inga garanterade 
åtaganden och innebär heller inget hinder för möjligheten att bidra till annan 
bibelutdelning utanför Sverige. 
 
Viktiga beslut 
Styrelsen har under året beslutat: 

• att Christina Johansson efterträder Olle Nordahl som direktor 5 oktober 2019. 
• att volontärer får delta vid bibelutdelningar enligt antagna riktlinjer. 
• att anta riktlinjer för kommande internationella bidrag. 
• att en ny ledningsstruktur för den lokala gruppen prövas i ett pilotprojekt i område 

8 under kommande verksamhetsår. 
• att på grund av Coronapandemin ställa in årskonferensen i Karlstad och hålla ett 

digitalt årsmöte 5 september i Örebro, med max 50 deltagare på plats. 
• Att marknadsföra Goda Nyheters namn genom deltagande i kristna 

sommarkonferenser.  
 
Bibelutdelning 
Utdelningsarbetet under året har genomförts lokalt av föreningens grupper, på samma sätt som 
tidigare år.  
 

En heltäckande nationell utdelningssatsning på Gotland genomfördes 9 - 16 september. Ett team 
från olika platser i landet sammanstrålade på Gotland och täckte öns olika utdelningsplatser. 
Totalt besöktes 118 utdelningsplatser och 1 320 biblar delades ut. 
 

Flyktingsatsningen som pågått i tre år i samverkan med församlingar är avslutad, men så länge 
det finns utländska biblar kvar i lager finns fortfarande möjligheten att rekvirera exemplar från 
kansliet. 
 

Genom föreningens strävan att utvecklas och förnyas, lanserades ett nytt Bibelmagasin Hope 
och bibelappen NewLife vid årskonferensen i Sollentuna. Magasinet finns i storlek A4 för 
utplacering i väntrum och storlek A5 för personlig evangelisation. Magasinet har fina 
fyrfärgsbilder med utdrag ur psaltaren och hela Johannesevangeliet. Magasinet har tagits emot 
väl och många medlemmar har vittnat om att det ofta är en lägre tröskel för människor att ta 
emot ett magasin i stället för en bibel. Under året har 2 721 Hopemagasin av storlek A4 och 3 
423 Hopemagasin av storlek A5 rekvirerats från kansliet.  Bibelappen New Life, där man kan läsa 
bibeln på mer än 1 000 språk, har laddats ner 724 ggr under året. 
 

Att mäta Goda Nyheters mål ”att vinna människor för Kristus” i siffror är egentligen inte möjligt. 
Det vi kan mäta är hur många Nya testamenten som beställs från kansliet. Uttaget av Nya 
testamenten från föreningens bibellager under året är 90 236 exemplar, vilket är en fördubbling 
från föregående verksamhetsår.  
 

Ökningen beror till stor del på att gruppernas lager av Nya testamenten med Gideoniternas 
logga har sänts tillbaka till kansliet och man lokalt börjat bygga upp nya lager. De biblar som 
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sänts tillbaka används inte i ordinarie utdelningsarbete men kan efter neutralisering, 
kostnadsfritt beställas av t.ex. församlingar.  
 

Faktaunderlaget i det webbaserade utdelningsregistret visar fortfarande inte den verkliga 
omfattningen på utdelningsarbetet i och med att alla grupper inte använder registret. 
 

Konferens  
Föreningen höll sitt 100 års-jubileum och årskonferens i Sollentuna 27 - 30 juni 2019 med 
238 deltagare. 
 
 
Finansiella instrument 
Goda Nyheter har som policy att sälja aktier och fondandelar som erhållits som gåva 
omedelbart och därmed inte bedriva placeringsverksamhet. 
 
 
Resultat och ställning 
Verksamhetsintäkter 
Föreningens totala verksamhetsintäkter är 6 582 280 kronor. Motsvarande belopp 
föregående år var 7 726 795 kr. Föreningen arbetar efter den sedan många år använda 
principen att insamlingar till bibelkassan oavkortat går till bibeldistribution och att 
verksamheten bekostas av medlemsavgifter, riktade gåvor och insamlingar. 
 

Bibelmission 
Intäkterna till bibelmissionen är totalt 3 235 814 kronor. Av bibelmissionens insamlingar 
avser 2 190 083 kronor överföring till ShareWord Global för att bekosta 60 000 helbiblar 
för utdelning i Indien. Den sista utbetalningen gällande 20 000 exemplar, som skulle ha 
genomförts i maj 2020, har fått skjutas upp pga coronapandemin. Utbetalningen (677 750 
kr) kommer att ske hösten 2020, men är kostnadsförd på räkenskapsåret 19/20 (se not 9).  
 

Utöver satsningen i Indien har Goda Nyheter bekostat tryckning av 12 500 Nya 
testamenten för WordSpread Foundation i Sydafrika. De tränar studenter till 
evangelisation genom bibelutdelning. Kostnaden för tryckningen uppgick till  
240 703 kronor. 
 
Årets resultat  
Efter fördelning uppgår årets resultat till -4 108 923 kronor. Det budgeterade underskottet 
för året uppgår till -3 590 000 kronor. Det högre underskottet förklaras av direktorsbyte, 
ökade kostnader för 100-årsjubileum, ny hemsida och medlemssidor, tryckning av nytt 
material samt en minskning av medlemsavgifter och gåvogivande. De extra satsningarna 
som gjorts under verksamhetsåret har bekostats med hjälp av testamenterade gåvor som 
föreningen tagit emot. 
 
Finansiering 
Bibelutdelningen och övriga verksamhetskostnader finansieras av församlingskollekter, 
enskilda personers gåvor, medlemmarnas avgifter samt understödjarnas årliga gåvor. 
Under räkenskapsåret har 108 understödjare värvats. Antalet understödjare var vid årets 
slut 8 556. 
 
 
 

 

Insamling 
Insamlingarna till bibelmissionen har inte nått budgetmålet som syftar till en långsiktig och 
uthållig ökning av insamlingarna. Resultatet var 80% mot budget. En låg aktivitet i 
grupperna p.g.a. Coronapandemin under sista kvartalet är en av orsakerna till detta.  
 

Föreningen innehar så kallat 90-konto för insamlingar. Inga avvikelser har rapporterats in 
mot gällande regler för redovisning.  
 
 

Flerårsjämförelse      
      
 2020 2019 2018 2017 2016 

Totala intäkter *) 6 582 280 7 726 795 8 408 089 16 490 925 9 499 809 
Resultat efter finansiella poster -4 108 923 -2 882 287 -1 316 199 -111 276 38 568 
Balansomslutning 22 989 998 30 638 390 29 972 535 31 537 512 25 687 087 
Soliditet 95% 86% 97% 96% 94% 
Antal anställda 4 4 4 4 4 

 
*) Under 2017 mottog förbundet större testamenterade gåvor.  
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

• Vid årskonferensen, 27 - 30 juni 2019 i Sollentuna, firade föreningen 100 år. Konferensen 
var förlängd en dag och innehöll både historiska tillbakablickar och ett avstamp in i 
framtiden.  

• Under verksamhetsåret 18/19 pågick förberedelser för namnbyte från Gideoniterna till 
Goda Nyheter – för livet. Vid årsmötet 28 juni 2019, togs det nya namnet i bruk. 

• I och med namnbytet, byttes den gamla Gideonitlogotypen ut och ersattes med den nya 
på alla trycksaker.  

• 5 oktober efterträdde Christina Johansson Olle Nordahl som direktor för Goda Nyheter. 
• I början av 2020 lamslogs Sverige och hela världen av Coronapandemin. De lokala 

gruppernas verksamhet har sedan dess varit sparsam och på många håll legat nere. 
Våren är i vanliga fall den tid på året då vi gör flest församlingsbesök. I år har det inte 
blivit så, eftersom de flesta kyrkor i landet inte hållit fysiska gudstjänster. Kollekterna till 
Goda Nyheter har därför blivit lägre än budgeterat. 
Generellt kan dock sägas att förtroendet och troheten bland givarna är stort.  

• Årskonferensen i Karlstad 26-28 juni 2020 var p.g.a. Coronapandemin tvungen att 
ställas in. En endagskonferens med digitalt årsmöte planeras i stället i Örebro 5 
september 2020. 

• I syfte att nå ut till en ung generation och inspirera till bibelutdelning har Goda 
Nyheter under året samarbetat med festivalen Unite (Pingst Ung) och Ny 
Generation. Goda Nyheter har stått för halva kostnaden för Nya testamenten som 
ungdomarna fått, för att ge vidare till sina vänner. 
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Coronapandemin påverkar fortsatt Goda Nyheters arbete efter räkenskapsårets utgång. 
Folkhälsomyndighetens restriktioner är oförändrade med isolering för åldersgruppen 70+, 
begränsade möjligheter till resande och förbud mot folksamlingar med fler än 50 personer. 
I dagsläget finns det inga tecken på att restriktionerna ska hävas och därför är 
bibelutdelningsarbetets omfattning i höst oviss. Med anledning av detta kan gåvor, 
kollekter och utdelning komma att påverkas under kommande år. 
 
 
Medlemmar 
Föreningen hade 1 889 medlemmar den 31 maj 2020.  
 

Föreningen har under verksamhetsåret mottagit 45 nya medlemmar, vilket är en viss 
ökning från föregående år. Vi ser det som ett trendbrott och långsiktigt tror vi att 
förändringarna av medlemskriterierna ska ha en positiv effekt på medlemsrekryteringen. 
177 personer har lämnat sitt medlemskap under verksamhetsåret, därav 61 på grund av 
dödsfall.  
 
I Sverige arbetar Goda Nyheter i 103 grupper fördelade på tolv områden.  
 
 
Förvaltning 
Beskrivning av styrelsen 
Goda Nyheter leds av en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. Styrelsen har bestått av 
elva ledamöter och har under året utgjorts av följande personer: 
Ordförande: Thomas Claesson. Vice ordförande: Hans Wibeck, Regionledare 1: Karl-Johan 
Beckstrand, Regionledare 2: Leif Backman, Regionledare 3: Arne Brännström, Kassör: 
Johnny Albenius, Kaplan: Tina Lyxell, Programsamordnare församlingskontakter: Kristina 
Sundler, Programsamordnare insamling: Anders Hallberg, Programsamordnare 
medlemsrekrytering: Mariann Olofsson samt Programsamordnare utdelning: Jack Pencz.  
Sekreterare: Direktor Olle Nordahl (t.o.m. 5 oktober), Direktor Christina Johansson (fr.o.m. 
5 oktober), som ingått i styrelsen med yttranderätt, men utan rösträtt.  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden. 
 

Kommittéer inom föreningen 
Verkställande Utskottet (VU):  Sammansättningen av VU har varit följande: 
Ordförande: Thomas Claesson, Vice Ordförande: Hans Wibeck, Kassör: Johnny Albenius 
samt Direktor: Christina Johansson 
Verkställande Utskottet har haft åtta protokollförda sammanträden under 
verksamhetsåret. 
Övriga Kommittéer: Ekonomikommittén, Konferenskommittén samt Stadgekommittén.  
Medlemskommittén har utgjorts av Verkställande utskottet. 
 
Arbetet på områdesnivå leds av Områdesledare.  

Kansli 
Föreningen har haft följande personal anställd under året: Olle Nordahl (t.o.m. 31 mars 
2020), Christina Johansson (fr.o.m. 2 september 2019), Susanne Eriksson, Anders 
Johansson samt Ronny Leijon. Kansliet är beläget i Örebro. 
 

 

Framtida utveckling 
Föreningens styrelse har fokus på föreningens långsiktiga verksamhet.  
Ledningsarbetet har under året varit inriktat på att utveckla arbetet utifrån de nya 
förutsättningar och möjligheter som finns.  Extra fokus har lagts på programområdena där 
fyra träffar per programområde har genomförts. Konkreta förslag på hur vi ska kunna öka 
insamling, medlemsrekrytering, församlingskontakter och utdelning på kort och på längre 
sikt har tagits fram. 
 

För att underlätta arbetet i de lokala grupperna har en arbetsgrupp tagit fram en modell 
för flexibel ledningsstruktur som område 8 ska testa som ett pilotprojekt under 
verksamhetsåret 20 - 21. 
 

Att göra Goda Nyheters namn känt är viktigt för framtiden. Vi arbetar därför på olika sätt 
för att gå från att arbeta i det tysta till att bli mer synliga.  
 
 
Utländska filialer/regionkontor 
Goda Nyheter bedriver ingen egen verksamhet utomlands. Bibelutdelning i andra länder 
stöds ekonomiskt huvudsakligen via ShareWord Global.  
 
 
Slutord 
Ett år med nytt namn, nytt material och nya möjligheter att bredda och utöka 
utdelningsarbetet är genomfört. Ett spännande förnyelsearbete har påbörjats under året 
och kommer att fortsätta under lång tid. Medlemmarnas positiva inställning och nya 
energi ger tro på att bibelutdelningen kommer att ta fart och utvecklas framöver. 
 

Mitt i det pågående arbetet drabbades landet av Coronapandemin och många funktioner i 
samhället stannade av, så också våra gruppers aktiviteter. Trots det så slutar inte Gud söka 
människors hjärtan och Bibeln behövs kanske mer nu än på mycket länge. Därför fortsätter 
Goda Nyheter med sitt viktiga arbete för Guds rike. Vi har nu påbörjat våra nästa 100 år av 
bibelutdelning i Sverige.  
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Mitt i det pågående arbetet drabbades landet av Coronapandemin och många funktioner i 
samhället stannade av, så också våra gruppers aktiviteter. Trots det så slutar inte Gud söka 
människors hjärtan och Bibeln behövs kanske mer nu än på mycket länge. Därför fortsätter 
Goda Nyheter med sitt viktiga arbete för Guds rike. Vi har nu påbörjat våra nästa 100 år av 
bibelutdelning i Sverige.  
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Resultaträkning

2019-06-01 2018-06-01
2020-05-31 2019-05-31

Not
Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 864 460 937 855
Gåvor 2 4 721 376 5 901 541
Nettoomsättning 984 566 887 399
Övriga intäkter 11 878 0

6 582 280 7 726 795

Verksamhetskostnader 3,4,5
Ändamålskostnader 3 -8 208 055 -7 869 098
Insamlingskostnader -2 040 014 -1 935 070
Administrationskostnader -706 396 -746 503

-10 954 465 -10 550 671

Verksamhetsresultat -4 372 185 -2 823 876

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 87 617 101 753

Årets resultat -4 284 568 -2 722 123

   Fördelning av årets resultat
   Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) -4 284 568 -2 722 123
   Utnyttj av ändamålsbestämda medel (NT) från tidigare år 1 156 318 2 366 143
   Reservering av ändamålsbest medel (NT) som inte utnyttjats -980 673 -2 526 307

Årets resultat efter fördelning -4 108 923 -2 882 287
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Balansräkning
2020-05-31 2019-05-31

Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Byggnad och mark 6 0 0
Maskiner och inventarier 7 60 079 218 607

60 079 218 607

Omsättningstillgångar
Varulager 8 877 296 845 882
Kundfordringar 10 600 25 973
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 151 239 162 312
Kassa och bank 21 890 784 29 385 616

22 929 919 30 419 783

Kronor 22 989 998 30 638 390

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbest medel, bibelmission Sverige 10 1 491 023 1 666 668
Ändamålsbest medel för långsiktigt anv 10 922 629 1 000 000
Balanserat resultat 23 583 261 26 465 548
Årets resultat -4 108 923 -2 882 287

21 887 990 26 249 929

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 57 892 2 498 390
Övriga skulder 43 468 58 659
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 9 1 000 648 1 831 412

1 102 008 4 388 461

Kronor 22 989 998 30 638 390
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Förändring av eget kapital    
    

  

Ändamåls-
bestämda 

medel  
Balanserat 

kapital 
Totalt eget 

kapital 

Ingående balans 2 666 668 23 583 261 26 249 929 

Varav ändamålsbestämt av givaren 1 000 000     

Varav ändamålsbestämt av styrelsen 1 666 668     

Utnyttjande -1 233 689   -1 233 689 

Reservering 980 673   980 673 

Årets resultat   -4 108 923 -4 108 923 

Utgående balans 
2 413 652 

(not 10) 19 474 338 21 887 990 

 
NOTER 
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) samt i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och 
anvisningar.  
 
Resultaträkningen 
 
Verksamhetsintäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Goda Nyheter erhållit eller kommer att erhålla för 
egen räkning redovisas som intäkt.  
 
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer 
att erhållas.  
 
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.  
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Goda Nyheter. Medlemsavgifter redovisas 
vid inbetalning från medlemmen.  
 
Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att 
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller 
tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt vissa villkor och om organisationen har en 
skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det 
inget bidrag är det en gåva.  
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Gåvor 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.  
 
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan 
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten 
redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.  
 
Nettoomsättning 
Intäkt vid försäljning av material redovisas normalt vid försäljningstillfället. I denna post ingår även 
annonser och årskonferensen.  
 
Verksamhetskostnader 
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och 
administrationskostnader.  
 
Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader består av sådana kostnader som kan hänföras till Goda Nyheters uppdrag enligt 
stadgarna. Detta innefattar direkta kostnader för bibelmissionen samt övriga kostnader som har 
samband med genomförandet av Goda Nyheters uppdrag.   
 
Insamlingskostnader 
Insamlingskostnader utgörs av kostnader för tidning, trycksaker, försäljning och årskonferens. 
 
Administrationskostnader 
Administrationskostnader utgörs av kostnader för telefon, porto, kontorsmaterial, styrelse, revision, 
medlemsrekrytering samt personalkostnader för ekonomihantering.  
 
Leasing 
Alla Goda Nyheters leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första 
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.  
 
Ersättningar till anställda 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt 
med att de anställda utför tjänster. 
 
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år 
pensionen tjänas in.  
 
 
Balansräkningen 
 
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.  
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt 
plan.  
 
Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång har minskat anskaffningsvärdet.  
 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningstiden för inventarier 
är 5 år.  
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Finansiella tillgångar 
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.  
 
Varulager 
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Nya testamenten för utdelning är 
gratis för mottagarna och har inget kommersiellt värde. Därför är dessa inte upptagna med något 
värde i balansräkningen, till skillnad från försäljningsexemplar. 
 
Ändamålsbestämda medel 
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel. Se även rapporten "Förändring av eget kapital" efter balansräkningen. 
 
 
Not 2 Gåvor 
 
Gåvor som redovisats i resultaträkningen 
 
Bibelmissionen 

   2019-20 2018-19 

     
Internationell bibelutdelning 772 092 562 321 
Församlingskollekter 863 160 1 049 133 
Månadsgåvor/troslöften 675 749 780 661 
Gåvokort   173 505 275 549 
Understödjaravgifter 751 308 915 735 
Summa   3 235 814 3 583 399 

 
 
Verksamheten 

   2019-20 2018-19 
Gåvor till verksamheten 629 922 639 074 
Understödjaravgifter 750 544 914 928 
Summa   1 380 466 1 554 002 

 
Testamenterade medel 

   2019-20 2018-19 
Testamenterade medel 105 096 764 140 
Summa   105 096 764 140 

 
 

   2019-20 2018-19 
Summa insamlade medel 4 721 376 5 901 541 
Summa   4 721 376 5 901 541 
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Not 3 Ändamålskostnader 
 
Bibelmissionen 

   2019-20 2018-19 
Internationell bibelutdelning -2 430 786 -1 057 092 
Bibelutdelning i Sverige, faktiska kostnader -980 673 -2 366 143 
Delsumma bibelmissionens kostnader -3 411 459 -3 423 235 
(Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 1 156 318 2 366 143) 
(Reservering av ändamålsbestämda medel -980 673 -2 526 307) 
Summa   -3 235 814 -3 583 399 

 
Övriga ändamålskostnader 

   2019-20 2018-19 
Övriga ändamålskostnader -4 796 596 -4 445 863 
Summa   -4 796 596 -4 445 863 

 
 

   2019-20 2018-19 
Summa ändamålskostnader -8 208 055 -7 869 098 
Summa   -8 208 055 -7 869 098 

 
 
 
Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till 

styrelsen 
 

   2020-05-31 2019-05-31 
Medelantal anställda 4,5 4 

 

  
 

 
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
Anställda  2 544 988 1 969 235 

     
Sociala kostnader enligt lag och avtal 1 690 386 1 497 215 
(varav pensionskostnader) (776 587) (706 970) 

     
Summa löner och sociala kostnader 4 235 374 3 466 450 

 
Inga styrelsearvoden utgår.  
 
 
 
Ideellt arbete 
Under året har föreningens medlemmar arbetat ideellt för Goda Nyheter, framför allt med 
bibelutdelning och församlingsbesök. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i 
resultaträkningen.  
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Not 5 Leasing 
 
Goda Nyheter leasar viss kontorsutrustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 24 037 kr  
(83 049).  
 
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:  

   2019-20 2018-19 
Inom 1 år   18 604 13 716 
1-5 år   46 510 0 
Senare än 5 år 0 0 
Summa   65 114 13 716 

 

 
Not 6  Byggnader och mark 
 

     2020-05-31 2019-05-31    
Ingående anskaffningsvärde  991 389 991 389    
Utgående anskaffningsvärde  991 389 991 389    
          
Ingående avskrivningar   -991 389 -991 389    
Årets avskrivningar   - -    
Utgående ackumulerade avskrivningar -991 389 -991 389    
          
Utgående redovisat värde  0 0    

 
Föreningens kanslifastighet i Örebro saknar taxeringsvärde, då Goda Nyheter är en inskränkt 
skattskyldig förening.  
 
 

Not 7 Maskiner och inventarier 
      2020-05-31 2019-05-31 
Ingående anskaffningsvärde  963 269 828 116 
Inköp     0 135 153 
Försäljningar och utrangeringar  -135 153 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 828 116 963 269 

       
Ingående avskrivningar   -744 662 -659 575 
Försäljningar och utrangeringar  27 031 0 
Årets avskrivningar   -50 406 -85 087 
 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

 
-768 037 

 
-744 662 

Utgående redovisat värde  60 079 218 607 
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Not 8 Varulager 
Varulager bestående av Nya testamenten och övrigt material för försäljning uppgår till 877 296 kr 
(845 882). Utöver varulagret för försäljning finns i centrallager i Örebro Nya testamenten för 
utdelning med ett anskaffningsvärde av 1 801 195 kr (3 124 787) som ej finns upptaget i 
balansräkningen.  

 
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 
   2020-05-31 2019-05-31 
Sociala avgifter  130 111 201 860 
Löneskatt*)   -224 101 -114 751 
Semesterlöneskuld 324 489 460 348 
Förutbetalda konferensavgifter erhållna i maj månad 0 112 370 
Tidningen Goda Nyheter 57 000 0 
Annonsintäkter konferensbok avseende årskonferens 35 400 36 700 
Moms på tryckning av NT, faktura kostnadsförd i maj 0 139 585 
Utbetalning till bibelutdelning Indien genom   
ShareWord Global, uppskjuten till hösten 2020 677 749  
Utbetalning till bibelutdelning Indien genom   
ShareWord Global, genomförd 19-06-05  995 300 
Summa   1 000 648 1 831 412 

 
*) Preliminärinbetalningar för löneskatt har varit högre än de verkliga kostnaderna.  
 
 

Not 10 Ändamålsbestämda medel 
 
 

  
Bibelmission 

Sverige  
Medlems-
rekrytering 

Totalt ändamåls-
bestämt 

Ingående balans 1 666 668 1 000 000 2 666 668 
Varav ändamålsbestämt av 
givaren   1 000 000   
Varav ändamålsbestämt av 
styrelsen 1 666 668     
Utnyttjande -1 156 318 -77 371 -1 233 689 
Reservering 980 673 0 980 673 
Utgående balans 1 491 023 922 629 2 413 652 
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