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Förvaltningsberättelse	
	

för	verksamhetsåret	2017-06-01	-	2018-05-31	
 
 
 
 
Förord  
Verksamheten under året har fortsatt enligt förbundets fastställda ordning. 
En viss minskning kan noteras i gruppernas aktiviteter. Orsaken till 
förändringen inom vissa områden kan möjligen vara en konsekvens av att 
medlemmar vill avvakta utgången av ställningstagandet till det 
konstitutionsförslag som kommer att ske i årsmötet 2018. 
 
Några förhållanden, specifikt för året, som kan noteras: 

• En informationssatsning har genomförts i flera steg för att ge 
förbundets medlemmar aktuell information om konsekvenserna av 
alternativen vid ett ställningstagande till det tidigare presenterade 
konstitutionsförslaget. 

• Färdigställande av förslag till nya stadgar som kan bli aktuellt att ta 
ställning till vid en konstitutionsförändring. 

• En policy för hantering av personuppgifter har färdigställts med 
anledning av en ny personuppgiftsförordning, GDPR. 

• En nationell utdelningssatsning har genomförts i Dalarna för att 
besöka dess hotell och andra övernattningsställen. 

• Satsningen för att nå fler äldreboenden har fortsatt under året.  
• Den tillfälliga satsningen att hjälpa församlingar med Nya 

testamenten till flyktingar har förlängts.  
• Under året har styrelsens mer strikta begrepp ”ändamålsbestämda 

medel” korrigerats efter synpunkter från revisorerna. 
 

Information om verksamheten  
Organisationens syfte och ändamål 
Gideoniterna – ideell förening - är en del i The Gideons International, en 
internationell kristen organisation med medlemmar från alla evangeliska 
kyrkor och samfund, med uppgift att vinna människor för Kristus, bland 
annat genom att placera Biblar och Nya testamenten på hotell, sjukhus, 
fängelser, vårdhem m.m. Gideoniternas medlemmar överlämnar 
ficktestamenten till skolungdomar, militärer och sjukvårdspersonal m fl. 
Avsikten är att varje utdelat exemplar ska överlämnas individuellt. Arbetet 
sker helt ideellt i de lokala grupperna. Nya testamenten delas ut helt utan 
kostnad för mottagaren. Utgifterna för bibelutdelningen täcks av frivilliga 
gåvor, dels från de lokala kyrkorna och församlingarna, dels från 
medlemmarna själva, understödjare m fl. Gideoniternas syfte och ändamål, 
att dela ut Guds ord, har främjats i motsvarande grad som tidigare. 
Insamlade medel har använts för utdelning av Nya testamenten i Sverige 
och internationellt.  
 

	

	

Viktiga beslut 
Förbundsstyrelsen har under året beslutat: 

- att inte göra ytterligare investeringar i förbundets kanslifastighet om 
det skulle uppstå behov av ombyggnation eller renoveringar. 

- att förlänga det tillfälliga utdelningsprogrammet riktat till flyktingar, 
inom ramen för det internationella ”Disaster and tragedy scripture 
program” till och med 2019-05-31. 

- att för årsmötet presentera ett förslag till nya stadgar, som det kan 
bli aktuellt att ta ställning till vid beslut om ändring av förbundets 
konstitution.  

 
Gideoniterna Sverige är en del av en internationell organisation 
Gideoniterna i Sverige har under det gångna verksamhetsåret fortsatt varit 
en del av The Gideons International. Verksamhet finns i 201 länder och 
totalt delas cirka 83 miljoner Biblar och Nya testamenten ut varje år. 
Gideoniterna i Sverige är ett nationsförbund vilket innebär att 
verksamheten är en självständig juridisk enhet som sökt och beviljats 
medlemskap i The Gideons International. Tillhörigheten till The Gideons 
International är formaliserad genom att det svenska förbundet sedan 1974 
är medlemsland och accepterat som självförsörjande nationsförbund. 
Individernas medlemskap gäller i den svenska ideella föreningen, 
Gideoniterna, med organisationsnummer 80 20 02-7762. 
 
Bibelutdelning  
Utdelningsarbetet under året har på lokal nivå genomförts på samma sätt som 
tidigare år. På nationell nivå har utdelningssatsningen riktad till immigranter 
fortsatt. Detta arbete sker i direkt samverkan med församlingar med syfte att 
underlätta deras arbetsbörda. 
 
Lagersituationen var vid verksamhetsårets slut: Fick-NT 54 119, svensk-
engelska NT 6 447, storstils-NT 3 359 samt universitets-NT 13 662. Lagret 
representerar ett inköpsvärde av 1 111 585 kronor.  
 
Effekten av Gideoniternas arbete kan närmast mätas i antal utdelade och 
utplacerade exemplar av Nya testamenten.  
 
Uttaget av Nya testamenten under året från förbundets bibellager är  
28 575 exemplar. Siffran är något lägre jämfört med föregående år. Under 
året har damgrupperna beställt 2 761 Nya testamenten. 
 
Konferenser. Förbundet höll sin årskonferens i Karlstad, 30 juni till 2 juli 
2017 med 211 deltagare. Vid den internationella konferensen i Kansas 
City, USA, deltog i juli 2017 enbart Sveriges internationella förtroendeman. 
  
Finansiella instrument 
Gideoniterna har som policy att sälja aktier och fondandelar som erhållits 
som gåva omedelbart och därmed inte bedriva placeringsverksamhet. 
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Resultat och ställning 
Förbundets totala verksamhetsintäkter är 8 408 089 kronor. Motsvarande 
belopp föregående år var 16 490 925. Förändringen mot föregående år 
förklaras av att förbundet under 2016/17 mottog större testamenterade 
gåvor. Förbundet 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. 
 
Intäkterna till bibelmissionen är totalt 3 943 275 kronor. Därav uppgår 
kvinnornas insamlingar till 199 401 kronor. Av bibelmissionens 
insamlingar har 3 652 806 kronor överförts till The Gideons Internationals 
bibelkassa IOF för internationell bibelutdelning. Insamlingarna till 
verksamheten i övrigt är totalt 1 241 531 kronor.  
 
Årets resultat efter fördelning uppgår till -1 316 199 kronor. Det 
budgeterade underskottet för året uppgår till -2 075 000 kronor. 
 
Även detta verksamhetsår har satsningar genomförts vilka möjliggjorts 
tack vare de större testamenterade gåvor som förbundet tagit emot. 
 
Bibelutdelningen och övriga verksamhetskostnader finansieras av 
församlingskollekter, enskilda personers gåvor, medlemmarnas avgifter 
samt understödjarnas årliga gåvor. Under räkenskapsåret har 131 
understödjare värvats. Antalet understödjare var vid årets slut 9 653. 
 
Insamlingarna till bibelmissionen har inte nått budgetmålet som syftar till 
en långsiktig och uthållig ökning av insamlingarna. Resultatet var 83 
procent mot budget.  
 
Efter påpekande från förbundets revisorer har styrelsens mer strikta 
kategorisering av testamenterade medel justerats. 

Förbundet har, i samband med erhållande av två större testamenterade gåvor 
under de senaste åren, självt satt en snävare ram för användande av medlen än 
vad begreppet "ändamålsbestämda medel" formellt egentligen innebär. 
Ändamålsbestämda medel ska vara avsedda för ett avgränsat och tydligt 
utpekat användningsområde. Givarnas önskan anses inte vara tillräckligt 
specifika för att klassificeras som ändamålsbestämt.  

Beloppen från de berörda två testamentena har därför flyttats i bokföringen och 
årsredovisningens not om eget kapital, från ändamålsbestämda medel till 
balanserat kapital. Två poster, som även fortsättningsvis kan klassas som 
ändamålsbestämda medel, kommer att kvarstå under den rubriken.  
 
Förbundet innehar så kallat 90-konto för insamlingar. Inga avvikelser har 
rapporterats in mot gällande regler för redovisning.  
 
 
 
 
 

	

	

Flerårsjämförelse	
	     

      		 2018	 2017	 2016	 2015	 2014	

Totala	intäkter	*)	 8	408	089	 16	490	925	 9	499	809	 14	936	886	 29	822	217	

Resultat	efter	finansiella	poster	 -1	316	199	 -111	276	 38	568	 54	340	 663	465	

Balansomslutning	 29	972	535	 31	537	512	 25	687	087	 26	430	967	 23	169	481	

Soliditet	 97%	 96%	 94%	 96%	 90%	

Antal	anställda	 4	 4	 4	 3	 3	
 
*) Under åren 2014, 2015 och 2017 mottog förbundet större testamenterade 
gåvor.  
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Årets kollektintäkter är något lägre jämfört med föregående år, 1 178 985 
kronor, varav via Swish 219 879 kronor. Kollekterna har samlats in vid 687 
församlingsbesök. Det kontantfria givandet via Swish har fortsatt öka och blir 
en allt viktigare del av kollektgivandet. 
 
Generellt kan sägas att förtroendet och troheten bland givarna är stort.  
 
Under räkenskapsåret har fyra planerade utbetalningar gjorts till IOF med 
totalt 3 652 806 kronor. 
 
Utbetalningar till IOF har gjorts följande datum 2017-09-04, 2017-12-04, 
2018-03-05 och 2018-05-24.  
 
I anslutning till förbundsstyrelsens sammanträde i april 2018 
arrangerades ett Ledningsmöte, då samtliga Områdesledare och 
Områdesledare Auxiliary var inbjudna.  
 
Förbundet har under verksamhetsåret arbetat fram en policy i enlighet 
med den personuppgiftsförordning, GDPR, som har trätt i kraft och 
ersätter PUL. Förbundets hantering av personuppgifter har preciserats och 
ytterligare anpassningar kommer att bli nödvändiga för att efterfölja 
regelverket.  
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Inga väsentliga händelser har inträffat i verksamheten efter 
räkenskapsårets utgång.  
 
Medlemmar 
I Sverige arbetar Gideoniterna i 104 grupper fördelade på tolv områden. 
Förbundet har under verksamhetsåret mottagit 9 nya gideoniter och 4 nya 
auxiliarymedlemmar. 121 gideoniter har lämnat vår gemenskap under 
verksamhetsåret, därav 44 på grund av dödsfall. 71 auxiliarymedlemmar 
har lämnat vår gemenskap under verksamhetsåret, därav 16 på grund av 



6 7

	

	

Resultat och ställning 
Förbundets totala verksamhetsintäkter är 8 408 089 kronor. Motsvarande 
belopp föregående år var 16 490 925. Förändringen mot föregående år 
förklaras av att förbundet under 2016/17 mottog större testamenterade 
gåvor. Förbundet 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. 
 
Intäkterna till bibelmissionen är totalt 3 943 275 kronor. Därav uppgår 
kvinnornas insamlingar till 199 401 kronor. Av bibelmissionens 
insamlingar har 3 652 806 kronor överförts till The Gideons Internationals 
bibelkassa IOF för internationell bibelutdelning. Insamlingarna till 
verksamheten i övrigt är totalt 1 241 531 kronor.  
 
Årets resultat efter fördelning uppgår till -1 316 199 kronor. Det 
budgeterade underskottet för året uppgår till -2 075 000 kronor. 
 
Även detta verksamhetsår har satsningar genomförts vilka möjliggjorts 
tack vare de större testamenterade gåvor som förbundet tagit emot. 
 
Bibelutdelningen och övriga verksamhetskostnader finansieras av 
församlingskollekter, enskilda personers gåvor, medlemmarnas avgifter 
samt understödjarnas årliga gåvor. Under räkenskapsåret har 131 
understödjare värvats. Antalet understödjare var vid årets slut 9 653. 
 
Insamlingarna till bibelmissionen har inte nått budgetmålet som syftar till 
en långsiktig och uthållig ökning av insamlingarna. Resultatet var 83 
procent mot budget.  
 
Efter påpekande från förbundets revisorer har styrelsens mer strikta 
kategorisering av testamenterade medel justerats. 

Förbundet har, i samband med erhållande av två större testamenterade gåvor 
under de senaste åren, självt satt en snävare ram för användande av medlen än 
vad begreppet "ändamålsbestämda medel" formellt egentligen innebär. 
Ändamålsbestämda medel ska vara avsedda för ett avgränsat och tydligt 
utpekat användningsområde. Givarnas önskan anses inte vara tillräckligt 
specifika för att klassificeras som ändamålsbestämt.  

Beloppen från de berörda två testamentena har därför flyttats i bokföringen och 
årsredovisningens not om eget kapital, från ändamålsbestämda medel till 
balanserat kapital. Två poster, som även fortsättningsvis kan klassas som 
ändamålsbestämda medel, kommer att kvarstå under den rubriken.  
 
Förbundet innehar så kallat 90-konto för insamlingar. Inga avvikelser har 
rapporterats in mot gällande regler för redovisning.  
 
 
 
 
 

	

	

Flerårsjämförelse	
	     

      		 2018	 2017	 2016	 2015	 2014	

Totala	intäkter	*)	 8	408	089	 16	490	925	 9	499	809	 14	936	886	 29	822	217	

Resultat	efter	finansiella	poster	 -1	316	199	 -111	276	 38	568	 54	340	 663	465	

Balansomslutning	 29	972	535	 31	537	512	 25	687	087	 26	430	967	 23	169	481	

Soliditet	 97%	 96%	 94%	 96%	 90%	

Antal	anställda	 4	 4	 4	 3	 3	
 
*) Under åren 2014, 2015 och 2017 mottog förbundet större testamenterade 
gåvor.  
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Årets kollektintäkter är något lägre jämfört med föregående år, 1 178 985 
kronor, varav via Swish 219 879 kronor. Kollekterna har samlats in vid 687 
församlingsbesök. Det kontantfria givandet via Swish har fortsatt öka och blir 
en allt viktigare del av kollektgivandet. 
 
Generellt kan sägas att förtroendet och troheten bland givarna är stort.  
 
Under räkenskapsåret har fyra planerade utbetalningar gjorts till IOF med 
totalt 3 652 806 kronor. 
 
Utbetalningar till IOF har gjorts följande datum 2017-09-04, 2017-12-04, 
2018-03-05 och 2018-05-24.  
 
I anslutning till förbundsstyrelsens sammanträde i april 2018 
arrangerades ett Ledningsmöte, då samtliga Områdesledare och 
Områdesledare Auxiliary var inbjudna.  
 
Förbundet har under verksamhetsåret arbetat fram en policy i enlighet 
med den personuppgiftsförordning, GDPR, som har trätt i kraft och 
ersätter PUL. Förbundets hantering av personuppgifter har preciserats och 
ytterligare anpassningar kommer att bli nödvändiga för att efterfölja 
regelverket.  
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Inga väsentliga händelser har inträffat i verksamheten efter 
räkenskapsårets utgång.  
 
Medlemmar 
I Sverige arbetar Gideoniterna i 104 grupper fördelade på tolv områden. 
Förbundet har under verksamhetsåret mottagit 9 nya gideoniter och 4 nya 
auxiliarymedlemmar. 121 gideoniter har lämnat vår gemenskap under 
verksamhetsåret, därav 44 på grund av dödsfall. 71 auxiliarymedlemmar 
har lämnat vår gemenskap under verksamhetsåret, därav 16 på grund av 



8 9

	

	

dödsfall. Medlemsantal den 31 maj var 1 433 gideoniter och 821 
auxiliarymedlemmar.  
 
Förvaltning 
Beskrivning av styrelsen 
Gideoniterna leds av en förbundsstyrelse som väljs vid förbundets årsmöte. 
Styrelsen har bestått av tio ledamöter och har under året utgjorts av följande 
personer: 
Ordförande: Leif Backman. Vice ordförande: Thomas Claesson, 
Regionledare 1: Hans-Åke Björklund, Regionledare 2: Hans Wibeck, 
Regionledare 3: vakant, Kassör: Karl-Johan Beckstrand, Kaplan: Staffan 
Lindvall, Programsamordnare församlingskontakter: Jack Pencz, 
Programsamordnare insamling: Anders Hallberg, Programsamordnare 
medlemsrekrytering: Kjell Lyxell samt Programsamordnare utdelning: 
Johnny Albenius.  
Internationell förtroendeman: Arne Brännström samt sekreterare: Direktor 
Olle Nordahl, som båda ingår i styrelsen med yttranderätt, men utan 
rösträtt.  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden. 
 
Följande kommittéer finns inom förbundet: 
Verkställande Utskottet (VU): har haft följande sammansättning: 
Ordförande: Leif Backman, Sekreterare: Olle Nordahl, och Thomas 
Claesson, Karl-Johan Beckstrand samt Arne Brännström, adjungerad. 
Verkställande Utskottet har haft åtta protokollförda sammanträden under 
verksamhetsåret. 
Ekonomikommittén, Konferenskommittén, Stadgekommittén, 
Medlemskommittén, samt Samordningskommittén gemensamt för 
Gideoniterna och Auxiliary.  
 
Auxiliarys styrelse har haft följande sammansättning: Ordförande: Mariann 
Olofsson, Vice ordförande: Vakant, Regionledare1: Birgitta Liljenström, 
Regionledare 2: Monika Nordling, Regionledare 3: Gittan Wäfors, 
Sekr/kassör: Tina Lyxell, Kaplan: Helena Saal. Programsamordnare 
insamling: Gunilla Berntsson, Programsamordnare medlemsrekrytering: 
vakant, samt Programsamordnare utdelning: Kristina Sundler. Auxiliarys 
styrelse har under verksamhetsåret haft fyra sammanträden. 
 
Arbetet på Områdesnivå leds av Områdesledare och Områdesledare Auxiliary.  

Kansli 
Förbundet har haft följande personal anställd under året: Olle Nordahl, 
Susanne Eriksson, Anders Johansson samt Ronny Leijon. Städpersonal är 
timanställd. Det svenska kansliet är beläget i Örebro. 
 
Framtida utveckling 
Förbundets styrelse har fortsatt haft fokus på förbundets långsiktiga 
verksamhet. Ledningsarbetet under året har inriktats på att hitta en 
långsiktig lösning på det behov årsmötet uttryckte 2016 – att skapa lika 
medlemskap för män och kvinnor där arbetet kan utföras på lika villkor. 

	

	

 
Ett omfattande arbete har lagts ned för att hålla medlemmarna 
informerade om händelseutvecklingen i dialogen med The Gideons 
International. Det har samtidigt varit viktigt att försöka ge medlemmarna 
korrekt information om konsekvenserna av de två alternativa 
ställningstagandena till konstitutionsförslaget. Informations- och 
samtalsmöten genomfördes lokalt i 99 av förbundets 104 grupper under 
hösten 2017. Information gavs vid områdesdagarna i september, och brev 
med aktuell information har skickats till alla medlemmar i mars månad. 
 
Det planerade ställningstagandet till det presenterade 
konstitutionsförslaget kommer att påverka förbundets fortsatta 
bibelutdelningsarbete.  
 
Utländska filialer/regionkontor 
Gideoniterna i Sverige bedriver ingen verksamhet utomlands. 
Bibelutdelning i andra länder stöds ekonomiskt via The Gideons 
International. 
 
 
Slutord 
Det finns ett tydligt fokus att utveckla förbundets arbete med utdelning 
och placering av Nya testamenten. Erfarenheten är att det finns ett stort 
behov av utdelningsarbetet, samtidigt som det finns en ökande 
medvetenhet om att tillvägagångssätten för utdelningsarbetet behöver ses 
över. 
 
Förbundet befinner sig vid ett vägskäl med anledning av att kommande 
årsmöte kommer att ta ställning till förslaget till ny konstitution, vilket kan 
påverka förbundets internationella relationer. 
 
Det finns en stor ambition och positiv inställning till att både utveckla och 
säkerställa den framtida utdelningen, även om det kan innebära 
förändringar.  
 
Arbetet byggs upp av ett stort antal uthålliga medlemmar och gåvogivare. 
Vi är övertygade om att arbetet skapar resultat bortom det mätbara. Det är 
en förmån att förvalta och utveckla bibelutdelningen i Sverige.  
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Förändring	av	eget	kapital	
	 	 	

	 	 	 	

		

Ändamåls-
bestämda	

medel		
Balanserat	

kapital	
Totalt	eget	

kapital	

Ingående	balans	 30	328	357	 -18	111	 30	310	246	

Varav	ändamålsbestämt	av	givaren	 28	799	858	 		 		

Varav	ändamålsbestämt	av	styrelsen	 1	528	499	 		 		

Utnyttjande	 -312	464	 		 -312	464	

Reservering	 290	469	 		 290	469	

Ändrad	rubricering	av	del	av	
ändamålsbestämda	medel	till	eget	kapital	
(beslut	av	förbundsstyrelsen)	 -27	799	858	 	27	799	858	 		

Årets	resultat	 		 -1	316	199	 -1	316	199	

Utgående	balans	
2	506	504		

(not	10)	 26	465	548	 28	972	052	

	
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	Gideoniterna	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	Gideoniterna.	Medlemsavgifter	redovisas	
vid	inbetalning	från	medlemmen	och	intäktsredovisas	över	den	tidsperiod	som	avses.		
	
	
	
	

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.		
	
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.		
	
Nettooomsättning	
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	Gideoniternas	uppdrag	enligt	
stadgarna.	Detta	innefattar	direkta	kostnader	för	bibelmissionen	samt	övriga	kostnader	som	har	
samband	med	genomförandet	av	Gideoniternas	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	Gideoniternas	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.		
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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.		
	
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.	
	
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	

	 	 	
2017-18	 2016-17	

	 	 	 	 	Internationell	bibelspridning	 607	169	 673	443	
Församlingskollekter	 1	178	985	 1	496	722	
Månadsgåvor/troslöften	 717	302	 769	634	
Gåvokort	

	 	
259	933	 332	247	

Auxiliary	-	kollekter	 8	765	 8	595	
Auxiliary	-	mån	gåvor/troslöften	 190	636	 224	695	
Understödjaravgifter	 980	485	 1	019	360	
Summa	

	 	
3	943	275	 4	524	696	

	
	
Verksamheten	

	 	 	
2017-18	 2016-17	

Gåvor	till	verksamheten	 1	241	531	 643	276	
Understödjaravgifter	 979	747	 1	018	172	
Summa	

	 	
2	221	278	 1	661	448	

	

Testamenterade	medel	

	 	 	
2017-18	 2016-17	

Testamenterade	medel	 553	058	 8	415	725	
Summa	

	 	
553	058	 8	415	725	

	
	

	 	 	
2017-18	 2016-17	

Summa	insamlade	medel	 6	717	611	 14	601	869	
Summa	

	 	
6	717	611	 14	601	869	

	
	
Not	3	 Ändamålskostnader	
	
Bibelmissionen	

	 	 	
2017-18	 2016-17	

Internationell	bibelspridning	 -3	652	806	 -3	803	500	
Bibelspridning	i	Sverige,	faktiska	kostnader	 -312	464	 -622	469	
Delsumma	bibelmissionens	kostnader	 -3	965	270	 -4	425	969	
(Utnyttjande	av	ändamålsbestämda	medel	från	tidigare	år	 312	464	 622	469)	
(Reservering	av	ändamålsbestämda	medel	 -290	469	 -721	196)	
Summa	

	 	
-3	943	275	 -4	524	696	

	
Övriga	ändamålskostnader	

	 	 	
2017-18	 2016-17	

Övriga	ändamålskostnader	 -4	142	209	 -4	091	702	
Summa	

	 	
-4	142	209	 -4	091	702	

	
	

	 	 	
2017-18	 2016-17	

Summa	ändamålskostnader	 -8	096	479	 -8	517	671	
Summa	

	 	
-8	096	479	 -8	517	671	

	
	
	
Not	4	 Medelantal	anställda,	personalkostnader	och	arvoden	till	

styrelsen	
	

	 	 	
2018-05-31	 2017-05-31	

Medelantal	anställda	
	 	Män	

	 	
3	 3	

Kvinnor	
	 	

1	 1	

	 	 	
4	 4	
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2017-18	 2016-17	
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Summa	
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Testamenterade	medel	

	 	 	
2017-18	 2016-17	
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Summa	

	 	
553	058	 8	415	725	

	
	

	 	 	
2017-18	 2016-17	
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Summa	

	 	
6	717	611	 14	601	869	

	
	
Not	3	 Ändamålskostnader	
	
Bibelmissionen	

	 	 	
2017-18	 2016-17	

Internationell	bibelspridning	 -3	652	806	 -3	803	500	
Bibelspridning	i	Sverige,	faktiska	kostnader	 -312	464	 -622	469	
Delsumma	bibelmissionens	kostnader	 -3	965	270	 -4	425	969	
(Utnyttjande	av	ändamålsbestämda	medel	från	tidigare	år	 312	464	 622	469)	
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Summa	
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Övriga	ändamålskostnader	

	 	 	
2017-18	 2016-17	

Övriga	ändamålskostnader	 -4	142	209	 -4	091	702	
Summa	

	 	
-4	142	209	 -4	091	702	

	
	

	 	 	
2017-18	 2016-17	

Summa	ändamålskostnader	 -8	096	479	 -8	517	671	
Summa	

	 	
-8	096	479	 -8	517	671	

	
	
	
Not	4	 Medelantal	anställda,	personalkostnader	och	arvoden	till	

styrelsen	
	

	 	 	
2018-05-31	 2017-05-31	

Medelantal	anställda	
	 	Män	

	 	
3	 3	

Kvinnor	
	 	

1	 1	

	 	 	
4	 4	
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Löner,	andra	ersättningar	och	sociala	kostnader	
Anställda	

	
1	687	398	 1	646	126	

	 	 	 	 	Sociala	kostnader	enligt	lag	och	avtal	 1	746	891	 1	882	002	
(varav	pensionskostnader)	 (979	167)	 (1	098	333)	

	 	 	 	 	Summa	löner	och	sociala	kostnader	 3	434	289	 3	528	128	
	
Inga	styrelsearvoden	utgår.		
	
Ideellt	arbete	
Under	året	har	förbundets	medlemmar	arbetat	ideellt	för	Gideoniterna,	framför	allt	med	
bibelutdelning	och	församlingsbesök.	Värdet	av	dessa	ideella	insatser	har	inte	redovisats	i	
resultaträkningen.		
	

Not	5	 Leasing	
	
Gideoniterna	leasar	viss	kontorsutrustning	samt	tjänstebil.	Kostnadsförda	leasingavgifter	uppgår	till	
114	055	kr	(122	714).		
	
Framtida	leasingavgifter	förfaller	enligt	följande:		

	 	 	
2017-18	 2016-17	

Inom	1	år	
	 	

89	931	 116	728	
1-5	år	

	 	
13	671	 106	028	

Senare	än	5	år	 0	 0	
Summa	

	 	
103	602	 223	976	

	

	
Not	6		 Byggnader	och	mark	
	

	 	 	 	 	
2018-05-31	 2017-05-31	

Anskaffningsvärde	
	 	

991	389	 991	389	
Årets	anskaffning	genom	testamente	 0	 2	545	325	
Utgående	anskaffningsvärde	

	
991	389	 3	536	714	

	 	 	 	 	 	 	Årets	avskrivningar	
	 	

-	 -	
Ackumulerade	utgående	avskrivningar	 -991	389	 -991	389	

	 	 	 	 	 	 	Utgående	redovisat	värde	
	

0	 2	545	325	
	
Föreningens	kanslifastighet	i	Örebro	saknar	taxeringsvärde,	då	Gideoniterna	är	en	skattebefriad	
förening.		
	
	
	
	
	

Not	7	 Maskiner	och	inventarier	

	 	 	 	 	
2018-05-31	 2017-05-31	

Ingående	anskaffningsvärde	
	

701	547	 654	293	
Inköp	

	 	 	 	
126	569	 47	254	

Försäljningar	och	utrangeringar	
	

0	 0	
Utgående	ackumulerade	anskaffningsvärden	 828	116	 701	547	

	 	 	 	 	 	 	Ingående	avskrivningar	
	 	

-597	119	 -554	637	
Försäljningar	och	utrangeringar	

	
0	 0	

Årets	avskrivningar	
	 	

-62	456	 -42	482	

	 	 	 	 	 	 	Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 -659	575	 -597	119	

Utgående	redovisat	värde	
	

168	541	 104	428	
	
	

Not	8	 Varulager	
Varulager	bestående	av	Nya	testamenten	och	övrigt	material	för	försäljning	uppgår	till	820	507	kr.	
Utöver	varulagret	för	försäljning	finns	i	centrallager	i	Örebro	Nya	testamenten	för	utdelning	med	ett	
anskaffningsvärde	av	1	111	585	kr	(1	294	111)	som	ej	finns	upptaget	i	balansräkningen.	

	
Not	9	 Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	
	

	 	 	
2018-05-31	 2017-05-31	

Sociala	avgifter	 278	795	 345	730	
Semesterlöneskuld	 452	463	 442	485	
Förutbetalda	konferensavgifter	erhållna	i	maj	månad	 88	950	 35	955	
Tidningen	Gideoniterna	 57	000	 68	000	
Annonsintäkter	årsbok	avseende	2017	års	konferens	 33	800	 43	425	
Förskott	avseende	fastighetsförsäljning	 0	 160	325	
Summa	

	 	
911	008	 1	095	920	

	

Not	10	 Ändamålsbestämda	medel	
	

		

Bibelmission	
Sverige		

Medlems-
rekrytering	

Totalt	ändamåls-
bestämt	

Ingående	balans	 1	528	499	 1	000	000	 2	528	499	
Varav	ändamålsbestämt	av	
givaren	 		 1	000	000	 		
Varav	ändamålsbestämt	av	
styrelsen	 1	528	499	 		 		
Utnyttjande	 -312	464	 0	 -312	464	
Reservering	 290	469	 0	 290	469	
Utgående	balans	 1	506	504	 1	000	000	 2	506	504	
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Revisionsberättelse 
Till årsmötet i föreningen Gideoniterna, org.nr 802002-7762      

 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för föreningen Gideoniterna för räkenskapsår 2017-06-01 till 2018-05-
31. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 maj 2018 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i 
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda revisorernas ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och direktorns ansvar 

Det är styrelsen och direktorn som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och direktorn ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och direktorn för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och direktorn avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål 
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom: 

 Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
direktorns uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och direktorn använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 
en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå 
en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om 
årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 
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