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FFöörrvvaallttnniinnggssbbeerräätttteellssee  
 

för verksamhetsåret 2020-06-01 – 2021-05-31 
 
 
 
Förord  
 
Verksamhetsåret 2020-2021 har inte varit som något annat i föreningens historia. 
Coronapandemin har lamslagit inte bara Sverige utan hela världen och det arbete som 
påbörjades förra verksamhetsåret att göra föreningens nya namn, Goda Nyheter – för 
livet, känt kom av sig. Mycket av föreningens arbete har påverkats av pandemins framfart, 
men Gud är trofast och hans planer är inte beroende av omständigheter. Många 
människor är öppna för evangeliet i kristider och arbetet har pågått även om det skett i 
minskad skala.  
 
Årskonferensen som skulle ha hållits i Karlstad 26-28 juni ställdes in och i stället hölls en 
digital endagskonferens i Örebro den 5 september. På förmiddagen genomfördes ett 
öppet möte som sändes på YouTube och på eftermiddagen hölls årsmöte för medlemmar 
på Zoom. Dagen var välbesökt och många uppskattade möjligheten att kunna delta i 
konferensen trots pandemin. Föregående års jubileumsinsamling avslutades 30 juni och 
redovisades vid konferensen den 5 september. Insamlingen bekostade 60 000 biblar till 
Indien, till ett värde av 2 100 000 kr. När insamlingen summerades vid konferensen 
konstaterades att 2 107 958 kr hade samlats in. Största delen av de insamlade medlen och 
utbetalningar till ShareWord Global har bokförts på föregående år. 
 
Eftersom de lokala gruppernas aktivitet har varit betydligt lägre under året har också 
arbetsbelastningen på kansliet varit lägre; färre resor, färre beställningar mm. Under våren 
har fokus lagts på att söka Guds vägar för Goda Nyheters utveckling. Personalen på 
kansliet har avsatt fredagsförmiddagarna i bön, väl investerad tid då allt Gud gör börjar i 
bön. Under året har personalen också passat på att använda tid till nödvändig uppdatering 
av databasen, ekonomisystem, telefonväxeln, handbok mm, arbete som är svårt att hinna 
med ett ”vanligt” år. 
 
 
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.  
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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.  
 

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 The Gideons International för tio år sedan. SWG har idag 
arbete i ett 30-tal länder.  
 

 
Viktiga beslut 
Styrelsen har under året beslutat: 
 

• att trycka helbiblar som erbjuds landets skolor, i första hand högstadieskolor, i 
klassuppsättning. 
 

• att bygga nya verksamhetslokaler med kansli och lager. 
 

• att avyttra befintlig kanslifastighet. 

• att ingå ett samarbetsavtal gällande internationell bibelutdelning mellan Sverige, Kanada och 
Storbritannien. 

• att det pilotprojekt som startade i område 8 förra verksamhetsåret, gällande ny 
ledningsstruktur, förlängs och kommer att gälla även verksamhetsåret 21/22. 

• att årsmötet även 2021 blir digitalt p.g.a. rådande Coronapandemi och de restriktioner som 
gäller.  

 
Bibelutdelning 
Utdelningsarbetet under året har genomförts lokalt av föreningens grupper, på samma sätt som 
tidigare år. P.g.a. Coronapandemin har det inte varit möjligt att dela ut biblar i samma 
utsträckning som ett normalt år.  
 
En nationell utdelningssatsning gjordes vid Stockholms universitet i början av september. Ett 
team på nio personer deltog. Totalt delades 1 031 Nya testamenten ut. Satsningen följdes upp 
några veckor senare med en utdelning vid Södertörns högskola där 778 Nya testamenten 
delades ut. 
 
Under året har ett samarbete med Ny Generation påbörjats. 1 200 neutrala Nya testamenten 
har under året delats ut genom Ny Generations kristna skolgrupper. Kostnaden täcks gemensamt 
av Goda Nyheter och Ny Generation. 
 
En satsning på skolorna har gjorts genom att trycka helbiblar som erbjuds skolor i 
klassuppsättning. Under våren har 2 837 biblar delats ut. Satsningen fortsätter hösten 2021. 
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Att mäta Goda Nyheters mål ”att vinna människor för Kristus” i siffror är egentligen inte möjligt. 
Det vi kan mäta är hur många skrifter som beställs från kansliet. Uttaget under året är: Nya 
testamenten 17 976, helbiblar 2 837 samt bibelmagasin 4 199, totalt 25 012 exemplar. Summan 
är betydligt lägre än ett vanligt år, men med tanke på att många grupper beställde en stor 
mängd biblar föregående år, då samtliga lokala lager var tomma, och att pandemin har satt 
stopp för många utdelningar, är det ändå ett gott resultat. 
 
Konferens  
Den planerade årskonferensen i Karlstad 26-28 juni 2020 ställdes in p.g.a. Coronapandemin. I 
stället hölls en digital endagskonferens 5 september 2020. Förmiddagens konferensmöte sändes 
via Youtubekanalen ”GodaNyheter för livet” och hade 498 visningar. Eftermiddagens årsmöte 
sändes via Zoom och hade ett 80-tal uppkopplade enheter samt 26 personer fysiskt på plats. 
 
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 5 490 243 kronor. Motsvarande belopp 
föregående år var 6 582 280 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 2 685 794 kronor. Av bibelmissionens insamlingar, 
utöver kostnaden för bibelutdelningen i Sverige, avser 1 365 010 kronor överföring till 
ShareWord Global för att bekosta 20 000 helbiblar för utdelning i Indien och 20 000 
helbiblar till Kina. Av årets insamlingar har 650 377 kronor reserverats som 
ändamålsbestämda medel för internationell bibelutdelning (se not 11).  
 
Årets resultat  
Efter fördelning uppgår årets resultat till -1 297 509 kronor. Det budgeterade underskottet 
för året uppgår till -2 180 000 kronor. Det lägre underskottet beror huvudsakligen på 
minskade kostnader i samband med lägre aktivitet i verksamheten, t ex inställd 
årskonferens, färre resor för personal och styrelse, inga genomförda rekryteringsmöten, 
minskad produktion av trycksaker, etc.  
 
Finansiering 
Bibelutdelningen och övriga verksamhetskostnader finansieras av församlingskollekter, 
enskilda personers gåvor, medlemmarnas avgifter samt understödjarnas årliga gåvor. 
Under räkenskapsåret har 81 understödjare värvats. Antalet understödjare var vid årets 
slut 8 020. 
 
Insamling 
Insamlingarna till bibelmissionen har inte nått budgetmålet. Resultatet blev 68% mot 
budget, vilket till största delen kan förklaras av Coronapandemin som minskat 
möjligheterna till nödvändiga aktiviteter för insamling. Generellt kan dock sägas att 
förtroendet och troheten bland givarna är stort.  

 

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

Flerårsjämförelse      
      
 2021 2020 2019 2018 2017 

Totala intäkter *) 5 490 243 6 582 280 7 726 795 8 408 089 16 490 925 
Resultat efter finansiella poster -1 297 509 -4 108 923 -2 882 287 -1 316 199 -111 276 
Balansomslutning 21 793 539 22 989 998 30 638 390 29 972 535 31 537 512 
Soliditet 97% 95% 86% 97% 96% 
Antal anställda 4 4 4 4 4 

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

• Årets kollektintäkter har påverkats kraftigt av Coronapandemin. Församlingar har 
inte haft fysiska gudstjänster och även om vi till viss del kunnat delta i digitala 
möten så är det inte alls i den utsträckning vi brukat. 242 313 kr har samlats in vid 
176 församlingsbesök. Kollekterna har därmed minskat med 72% jämfört med 
förra året.  
 

• Under ett antal år har Goda Nyheters kansli och lager varit i behov av renovering 
och ombyggnation. Arbetet beräknades bli omfattande och nybyggnation 
bedömdes vara en bättre lösning och ett bra sätt att förvalta testamenterade 
medel. Goda Nyheter blev erbjuden en tomt i juni 2020 och planeringen 
påbörjades. Byggstart beräknas till hösten 2021. Budgetram är 20 mkr. 

 
• Efter ett uppehåll på 11 år genomförde Goda Nyheter återigen ett seminarium för nya 

medlemmar. Det hölls på Stora Hotellet i Örebro den 23-24 oktober. 17 medlemmar 
deltog. 

 
• 19 mars 2021 ingick Goda Nyheter ett samarbetsavtal med ShareWord Global (SWG). En 

internationell ledningsgrupp (Global Task Force) har bildats där för närvarande Kanada, 
Storbritannien och Sverige ingår. Gruppen kommer tillsammans att utveckla och leda det 
internationella arbetet. Utöver engagemanget i SWG har Goda Nyheter fortfarande 
möjlighet att stödja andra internationella bibelutdelningsprojekt.  

 
 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Coronapandemin påverkar fortsatt Goda Nyheters arbete efter räkenskapsårets utgång.  
Vissa lättnader i restriktionerna ser vi och förhoppningen är att samhället kommer att 
öppna sig alltmer i och med vaccineringen. Det återstår att se under hösten 2021.   
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Medlemmar 
Goda Nyheter hade 1 747 medlemmar den 31 maj 2021.  
 

Föreningen har under verksamhetsåret mottagit 16 nya medlemmar, betydligt färre än 
förra året. Även här är effekterna av Coronapandemin tydlig. 158 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 
nio ledamöter och har under året utgjorts av följande personer: 
Ordförande: Thomas Claesson. Vice ordförande: Hans Wibeck, Regionledare 1: Karl-Johan 
Beckstrand, Regionledare 2: Monika Nordling, Regionledare 3: Vakant, Kassör: Johnny 
Albenius, Kaplan: AnnaLena Skårsjö, Programsamordnare församlingskontakter: Kristina 
Sundler, Programsamordnare insamling: Vakant, Programsamordnare 
medlemsrekrytering: Mariann Olofsson samt Programsamordnare utdelning: Jack Pencz.  
Sekreterare: Direktor Christina Johansson, 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: Christina Johansson, Susanne 
Eriksson, Anders Johansson samt Ronny Leijon. Kansliet är beläget i Örebro. 
 
Framtida utveckling 
Goda Nyheters styrelse har fokus på föreningens långsiktiga verksamhet. Föreningen ser 
framåt med stor tilltro på Guds trofasthet och att han kommer fullborda det verk han 
påbörjade för drygt 100 år sedan.  
 
Med utgångspunkt i den förvissningen bygger vi verksamhetsåret 21/22 nya 
ändamålsenliga kansli- och lagerlokaler och söker nya utdelningsvägar genom 
samarbetspartners i Sverige och internationellt. 
 
Arbetet med att göra vårt nya namn känt kommer att återupplivas, när restriktionerna 
under Coronapandemin klingar av, med riktade satsningar såsom informationsträffar för 
församlingsledare, medverkan i kristna konferenser mm. 
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Inget av det arbete Goda Nyheter gör, eller kommer att göra i framtiden, är möjligt utan 
det stöd vi får. Gåvor kan vi aldrig ta för givet och vi är oerhört tacksamma för alla som 
generöst ger till bibelutdelningen. Genom information att volontärer kan delta i 
utdelningar och att vara synliga på sociala medier, hoppas vi nå fler som är villiga att ge av 
sina ekonomiska resurser till arbetet. 
 
 
Utländska filialer/regionkontor 
Goda Nyheter bedriver ingen egen verksamhet utomlands. Bibelutdelning i andra länder 
stöds ekonomiskt huvudsakligen via ShareWord Global.  
 
 
Slutord 
2020-2021 kommer gå till historien som året då Coronapandemin drabbade världen. Ingen 
kunde ana vilka konsekvenser den skulle föra med sig och ännu är vi mitt i pandemin och 
vet inte när livet ska återgå till det normala.  
 
Årets tema har varit ”Ha blicken fäst vid Jesus…” Hebr 12:2. Under det gångna året har det 
varit ett ord att ständigt återvända till. Det är bara hos honom vi kan hämta styrka, vishet 
och vägledning, men när vi gör det så har han också lovat att svara på våra rop. 
 
Nu blickar vi framåt och ser med förväntan fram emot vad Gud har förberett det 
kommande året. Bibeln är viktig i vårt samhälle idag och Goda Nyheter vill aldrig tröttas i 
arbetet att sprida Guds ord till människor. Vi sår Guds Ord och tror på en rik skörd. 
 
 
 



10

Resultaträkning

2020-06-01 2019-06-01
2021-05-31 2020-05-31

Not
Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 799 805 864 460
Gåvor 2 4 383 928 4 721 376
Nettoomsättning 306 510 984 566
Övriga intäkter 0 11 878

5 490 243 6 582 280

Verksamhetskostnader 3,4,5
Ändamålskostnader 3 -5 005 897 -8 208 055
Insamlingskostnader -603 016 -2 040 014
Administrationskostnader -602 574 -706 396

-6 211 487 -10 954 465

Verksamhetsresultat -721 244 -4 372 185

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 74 112 87 617

Årets resultat -647 132 -4 284 568

   Fördelning av årets resultat
   Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) -647 132 -4 284 568
   Utnyttj av ändamålsbestämda medel (NT) från tidigare år 3 670 407 1 156 318
   Reservering av ändamålsbest medel (NT) som inte utnyttjats 3 -1 320 784 -980 673

Årets resultat efter fördelning -1 297 509 -4 108 923
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Balansräkning
2021-05-31 2020-05-31

Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Byggnad och mark 6 0 0
Pågående nyanläggningar 7 280 064 0
Maskiner och inventarier 8 34 898 60 079

314 962 60 079

Omsättningstillgångar
Varulager 9 865 134 877 296
Kundfordringar 931 10 600
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 108 227 151 239
Kassa och bank 20 504 285 21 890 784

21 478 577 22 929 919

Kronor 21 793 539 22 989 998

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 11 3 031 589 2 413 652
Balanserat resultat 19 474 338 23 583 261
Årets resultat -1 297 509 -4 108 923

21 208 418 21 887 990

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 44 573 57 892
Övriga skulder 42 295 43 468
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 10 498 253 1 000 648

585 121 1 102 008

Kronor 21 793 539 22 989 998
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Förändring av eget kapital    
    

  

Ändamåls-
bestämda 

medel  
Balanserat 

kapital 
Totalt eget 

kapital 

Ingående balans 2 413 652 19 474 338 21 887 990 

Varav ändamålsbestämt av givaren 922 629     

Varav ändamålsbestämt av styrelsen 1 491 023     

Utnyttjande -702 847   -702 847 

Reservering 1 320 784   1 320 784 

Årets resultat   -1 297 509 -1 297 509 

Utgående balans 
3 031 589 

(not 11) 18 176 829 21 208 418 

 
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.  

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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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 

   2020-21 2019-20 

     
Internationell bibelutdelning 737 528 772 092 
Församlingskollekter 242 313 863 160 
Månadsgåvor/troslöften 628 490 675 749 
Gåvokort   176 344 173 505 
Understödjaravgifter 901 119 751 308 
Summa   2 685 794 3 235 814 

 
 
Verksamheten 

   2020-21 2019-20 
Gåvor till verksamheten 797 391 629 922 
Understödjaravgifter 900 743 750 544 
Summa   1 698 134 1 380 466 

 
Testamenterade medel 

   2020-21 2019-20 
Testamenterade medel 0 105 096 
Summa   0 105 096 

 
 

   2020-21 2019-20 
Summa insamlade medel 4 383 928 4 721 376 
Summa   4 383 928 4 721 376 
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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 

   2020-21 2019-20 

     
Internationell bibelutdelning 737 528 772 092 
Församlingskollekter 242 313 863 160 
Månadsgåvor/troslöften 628 490 675 749 
Gåvokort   176 344 173 505 
Understödjaravgifter 901 119 751 308 
Summa   2 685 794 3 235 814 

 
 
Verksamheten 

   2020-21 2019-20 
Gåvor till verksamheten 797 391 629 922 
Understödjaravgifter 900 743 750 544 
Summa   1 698 134 1 380 466 

 
Testamenterade medel 

   2020-21 2019-20 
Testamenterade medel 0 105 096 
Summa   0 105 096 

 
 

   2020-21 2019-20 
Summa insamlade medel 4 383 928 4 721 376 
Summa   4 383 928 4 721 376 

 
 

Not 3 Ändamålskostnader 
 
Bibelmissionen 

   2020-21 2019-20 
Internationell bibelutdelning -1 365 010 -2 430 786 
Bibelutdelning i Sverige, faktiska kostnader -670 407 -980 673 
Delsumma bibelmissionens kostnader -2 035 417 -3 411 459 
(Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 670 407 1 156 318) 
(Reservering av ändamålsbestämda medel -1 320 784 -980 673) 
(Summa   -2 685 794 -3 235 814) 

 
Övriga ändamålskostnader 

   2020-21 2019-20 
Övriga ändamålskostnader -2 970 480 -4 796 596 
Summa   -2 970 480 -4 796 596 

 
 

   2020-21 2019-20 
Summa ändamålskostnader -5 005 897 -8 208 055 
Summa   -5 005 897 -8 208 055 

 
 
 
Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till 

styrelsen 
 

   2021-05-31 2020-05-31 
Medelantal anställda 4 4,5 

 

    
   

 
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Anställda  1 921 021 2 544 988 

     
Sociala kostnader enligt lag och avtal 959 642 1 690 386 
(varav pensionskostnader) (303 611) (776 587) 

     
Summa löner och sociala kostnader 2 880 663 4 235 374 

 
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 18 572 kr  
(24 037).  
 
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:  

   2020-21 2019-20 
Inom 1 år   18 576 18 604 
1-5 år   27 864 46 510 
Senare än 5 år 0 0 
Summa   46 440 65 114 

 

 
Not 6  Byggnader och mark 
 

     2021-05-31 2020-05-31      
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  Pågående nyanläggningar 
 

     2021-05-31 2020-05-31 
Ingående anskaffningsvärde  0 0 
Under året nedlagda kostnader  280 064 0 
Utgående redovisat värde  280 064 0 

 
Förberedelserna för Goda Nyheters nya kansli- och lagerfastighet har påbörjats under våren 2021. 
Byggstart beräknas ske hösten 2021.  
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Not 5 Leasing 
 
Goda Nyheter leasar viss kontorsutrustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 18 572 kr  
(24 037).  
 
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:  

   2020-21 2019-20 
Inom 1 år   18 576 18 604 
1-5 år   27 864 46 510 
Senare än 5 år 0 0 
Summa   46 440 65 114 

 

 
Not 6  Byggnader och mark 
 

     2021-05-31 2020-05-31      
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  Pågående nyanläggningar 
 

     2021-05-31 2020-05-31 
Ingående anskaffningsvärde  0 0 
Under året nedlagda kostnader  280 064 0 
Utgående redovisat värde  280 064 0 

 
Förberedelserna för Goda Nyheters nya kansli- och lagerfastighet har påbörjats under våren 2021. 
Byggstart beräknas ske hösten 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not 8 Maskiner och inventarier 
     2021-05-31 2020-05-31 
Ingående anskaffningsvärde  828 116 963 269 
Inköp     11 979 0 
Försäljningar och utrangeringar  0 -135 153 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 840 095 828 116 

       
Ingående avskrivningar   -768 037 -744 662 
Försäljningar och utrangeringar  0 27 031 
Årets avskrivningar   -37 160 -50 406 

       
Utgående ackumulerade avskrivningar -805 197 -768 037 

Utgående redovisat värde  34 898 60 079 

 
 
Not 9 Varulager 
Varulager bestående av Nya testamenten och övrigt material för försäljning uppgår till 865 134 kr 
(877 296). Utöver varulagret för försäljning finns i centrallager i Örebro Nya testamenten för 
utdelning med ett anskaffningsvärde av 1 947 322 kr (1 801 195) som ej finns upptaget i 
balansräkningen.  

 
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

   2021-05-31 2020-05-31 
Sociala avgifter*) 52 448 -93 990 
Semesterlöneskuld 382 805 324 489 
Tidningen Goda Nyheter 63 000 57 000 
Annonsintäkter konferensbok avseende årskonferens 0 35 400 
Utbetalning till bibelutdelning Indien genom   
ShareWord Global, uppskjuten till hösten 2020 0 677 749 
Summa   498 253 1 000 648 

 
*) Preliminärinbetalningar för löneskatt 20/21 var högre än de verkliga kostnaderna.  
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Not 11 Ändamålsbestämda medel 
 
 

  
Bibelmission 

Sverige  
Bibelmission 

internationellt  
Medlems-
rekrytering 

Totalt ändamåls-
bestämt 

Ingående balans 1 491 023 0 922 629 2 413 652 
Varav ändamålsbestämt av 
givaren   

 
922 629   

Varav ändamålsbestämt av 
styrelsen 1 491 023 

 
    

Utnyttjande -670 407  -32 440 -702 847 
Reservering 670 407 650 377 0 1 320 784 
Utgående balans 1 491 023 650 377 890 189 3 031 589 
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Not 11 Ändamålsbestämda medel 
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