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Ledelsesberetning 

Generelt 

Ordet og Israels formål er, at Israel skal få Bibelens syn på Jesus som Messias, og at kristne skal få Bibelens 

syn på Israel. Dette søges fremmet blandt andet ved oplysnings- og mødevirksomhed i Danmark, ved udsen-

delse af medarbejdere til socialt/diakonalt hjælpe-, menigheds- og ungdomsarbejde i Israel og ved at støtte 

organisationer og projekter, som kan fremme formålet. 

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og god regnskabsskik. 

 

Årets resultat 

Årets regnskabsmæssige resultat er opgjort til et overskud på 164.833 kr. Resultatet betragtes som tilfredsstil-

lende. 

 

Bestyrelsen foreslår, at overskuddet fordeles med 64.833 til egenkapitalen og 100.000 til uddelinger. 

 

Forventninger til de kommende år 

I det kommende år forventes det, at såvel omkostninger som indtægter fastholdes på det nuværende niveau.  

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.  

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra at ledelsen i regnskabsåret har 

valgt at ændre regnskabspraksis for grunde og bygninger, hensatte forpligtelser og uddelinger foretaget efter 

balancedag.  

 

Grunde og bygninger, der er finansieret via gaver og indsamlinger, var tidligere indregnet i balancen til 0 kr. 

Byggeriets anskaffelsessum blev aktiveret, indtil byggeriet var endeligt afsluttet, og finansieringen var på 

plads. Herefter modregnedes finansieringen i anskaffelsessummen. Dette var gældende for Joffihuset i Jerusa-

lem og Det Danske Hus i Poriya. Disse to bygninger indgår nu til kostpris med fradrag af afskrivninger fra 

ibrugtagningstidspunktet. Gaver, der er indsamlet til byggerierne, indregnes som hensatte forpligtelser under 

passiverne og indtægtsføres i takt med at der afskrives på bygningerne. 

 

Uddelinger foretaget efter balancedag var tidligere indregnet i resultatopgørelsen, men er nu præsenteret som 

resultatdisponering og indregnet i balancen som skyldige uddelinger under gældsforpligtelser. 

 

Ændringen har påvirket balancen og resultatopgørelsen, herunder sammenligningstallene. Balancen er øget 

med ca. 1.000.000 kr., mens resultatet for sammenligningsåret er forbedret med 238.000 kr. Ændringerne i 

anvendt regnskabspraksis har ingen effekt på egenkapital. 

 

Ledelsen har valgt at ændre regnskabspraksis, da den nye praksis vurderes at give et mere retvisende billede af 

foreningens finansielle stilling. 

 

Årsregnskabet er består af Ordet og Israel i Danmark og organisationens udenlandske afdeling i Israel, Ordet 

og Israel, A Danish Foundation, Israel Branch. 

 

Årsregnskabet er i danske kroner. 

 

Lån, mellemregninger og interne overførsler mellem de to afdelinger er elimineret i årsregnskabet, mens kurs-

reguleringer på værdipapirer, lån og mellemregninger pr. ultimo året mellem de to afdelinger føres direkte på 

egenkapitalen på en særskilt kursreguleringskonto. 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fak-

tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens 

værdi kan måles pålideligt. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.   

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.   

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be-

løb, der vedrører regnskabsåret. 

 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Gavebrevsindtægter, gaver og kollekter medregnes i det år, hvor indbetalingen finder sted. Undtaget er dog 

gaver, der gives til byggefondene. Disse gaver indtægtsføres i takt med at der afskrives på de til byggefondene 

hørende bygninger. Ikke-indtægtsførte gaver til byggefondene passiveres på særskilt henlæggelse. 

 

Modtagen arv indtægtsføres med 20%, i det år den modtages, og med 20% i hvert af de efterfølgende fire år. 

Ikke-indtægtsført arv passiveres på særskilt henlæggelse. 

 

Abonnementsindtægter på bladet ”Ordet & Israel” periodiseres. 

 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens perso-

nale. 

 

Lønomkostninger for medarbejderne i Danmark er udgiftsført under posten ”sekretariat” med følgende undta-

gelser:  

 

 10% af generalsekretærens løn er udgiftsført under bladet ”Ordet & Israel”.  

 10% af forretningsførerens løn er udgiftsført under bladet ”Ordet & Israel”, 15% er udgiftsført under ”Jof-

fi” og 10% er udgiftsført under Forlaget. 

 

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt transaktioner i fremmed valuta. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger måles til kostpris og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og 

nedskrivninger. Bygningerne afskrives over 25 år. 

 

Biler afskrives med 15% årligt. Øvrige materielle anlægsaktiver afskrives over forventet brugstid. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar-

gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.  

 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi. 

 

Varebeholdninger 

Beholdning af bøger medtages til kostpris eller dagspris, hvor denne er lavere. Bøger ældre end tre år er ned-

skrevet til nul. Der foretages nedskrivning for ukurans. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-

skrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

 

Hensatte forpligtelser  

Hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på 

balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med en forventet forfaldstid, der ligger ud over 

et år fra balancedagen, måles til tilbagediskonteret værdi. 

 

Hensatte forpligtelser består herudover af modtagne gaver til byggefondene og arv. Gaver der er modtaget til 

byggefondene indtægtsføres i takt med at der afskrives på de til byggefondene hørende bygninger. Modtagen 

arv indtægtsføres med 20%, i det år den modtages, og med 20% i hvert af de efterfølgende fire år. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efter-

følgende regnskabsår og vedrører forudbetalinger til abonnement, medlemsskab og lignende. Periodeafgræns-

ningsposter måles til kostpris. 

 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, 

gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omreg-

nes til balancedagens valutakurs.  
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Resultatopgørelse for 2015 

  2015 2014 

 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Gavebrevskontrakter  786.474 791.762 

Almindelige gaver § 8  2.259.404 2.343.536 

Møde- og kirkekollekter  266.632 225.552 

Yad va Lev  332.699 349.056 

Yad va Lev, senior  40.600 57.965 

Cykelsponsorløb  184.153 160.700 

Cykelsponsorløb - overført til Yad va Lev  (184.153) (160.700) 

Arv efter udligning 8 87.660 87.592 

Tips- og lottoindtægter  125.121 134.210 

Momsrefusion  59.761 41.195 

Gaver til bestemte formål 1 626.744 860.351  ___________ ___________ 

Gaver i alt  4.585.095 4.891.219 

 

Donationer fra Ordet & Israel 2 0 (34.758) 

Gaver til bestemte formål overført  (626.744) (860.351) 

Anvendt fra byggefondene til dækning af afskrivninger  433.473 433.290   ___________ ___________ 

Indtægter i alt  4.391.824 4.429.400 

 

Jerusalem 3 (1.423.636) (1.331.694) 

Poriya 4 (412.915) (291.221) 

Udgifter til Joffi (driftstilskud i 2014)  (199.874) (267.265) 

Arbejde i Danmark 5 (1.670.462) (1.440.326) 

Sekretariat i Danmark 6 (520.000) (564.080)  ___________ ___________ 

Resultat af primær drift  164.937 534.814  ___________ ___________ 

 

Finansielle indtægter  5 11 

Finansielle omkostninger  (109) (15.990)  ___________ ___________ 

Resultat af finansielle poster  (104) (15.979)  ___________ ___________ 

 

Årets resultat  164.833 518.835  ___________ ___________  ___________ ___________ 

 

Forslag til resultatdisponering 

Overført til næste år  64.833 280.835 

Uddelinger 13 100.000 238.000  ___________ ___________ 

 164.833 518.835  ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2015 

  2015 2014 

 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Joffihuset i Jerusalem 7 1.445.159 1.550.298 

Det Danske Hus 7 10.622.238 10.922.114 

Driftsmateriel og istandsættelse i Jerusalem 7 64.808 83.797 

Biler 7 206.627 92.385   ___________ ___________ 

Materielle anlægsaktiver  12.338.831 12.648.594   ___________ ___________ 

 

Anlægsaktiver  12.338.831 12.648.594   ___________ ___________ 

 

Varelager  35.303 40.348 

Deponering / deposit  17.584 106.955 

Periodeafgrænsningsposter / Prepaid Expenses  25.107 28.245 

Debitorer  29.664 56.382 

Mellemregning Joffi  0 139.564   ___________ ___________ 

Tilgodehavender  107.658 371.494   ___________ ___________ 

 

Kasse- og bankbeholdning i Danmark  1.742.425 1.636.508 

Kasse- og bankbeholdning i Israel  769.805 607.697   ___________ ___________ 

Likvide beholdninger  2.512.230 2.244.205   ___________ ___________ 

 

Omsætningsaktiver  2.619.888 2.615.699   ___________ ___________ 

 

Aktiver  14.958.720 15.264.293   ___________ ___________   ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2015 

  2015 2014 

 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Egenkapital primo  960.708 610.085 

Kursregulering  12.375 69.788 

Overført over- og underskud  64.833 280.835  ___________ ___________ 

Egenkapital  1.037.916 960.708  ___________ ___________ 

 

Arveudligningskonto 8 169.475 206.797 

Hensættelse vedrørende personaleuddannelse, Israel 9 0 28.356 

Hensættelse vedrørende fratrædelsesløn, Israel  45.856 0 

Hensættelse til messianske jøder 10 0 32.544 

Byggefond vedrørende Poriya 11 8.820.332 8.639.266 

Byggefond vedrørende JoffiHuset 12 1.445.159 1.550.298  ___________ ___________ 

Hensatte forpligtelser  10.480.822 10.457.261  ___________ ___________ 

 

Lån fra Vennerne  1.746.500 2.020.000  ___________ ___________ 

Langfristede gældsforpligtelser  1.746.500 2.020.000  ___________ ___________ 

 

Forudbetalt abonnement  304.330 379.050 

Forudbetalt medlemskab  196.915 0 

Forudbetalt discipelskoleophold  542.216 627.269 

Kreditorer  64.614 31.286 

Periodiseringsposter  46.457 203.658 

Skyldig moms  13.450 17.556 

Skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP  118.872 46.156 

Skyldige feriepenge  175.630 170.349 

Anden gæld  131.000 113.000 

Skyldige uddelinger 13 100.000 238.000  ___________ ___________ 

Kortfristede gældsforpligtelser  1.693.482 1.826.324  ___________ ___________ 

 

Gældsforpligtelser  3.439.982 3.846.324  ___________ ___________ 

 

Passiver  14.958.720 15.264.293  ___________ ___________  ___________ ___________ 

 

Eventualforpligtelser mv. 14 
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Noter 

 2015 2014 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

1. Gaver til bestemte formål 

Shaare Zedek 21.135 5.656 

Exodus 7.000 8.000 

Tass Saada 7.954 0 

ICB 0 67.235 

Yuval - Messianic School of Music and Art 0 200 

Norsk O&I 0 500 

Ferie for holocaustoverlevere 0 132.029 

ICB 81.256 30.000 

Jerusalem Assembly  0 25.000 

Peniel 0 51.081 

Indsamlet til byggefonden 509.400 540.650  ___________ ___________ 

 626.744 860.351  ___________ ___________ 

 

2. Donationer fra Ordet og Israel 

Ferie for holocaustoverlevere 0 29.758 

Fælleskomiteen (demonstration) 0 5.000  ___________ ___________ 

 0 34.758  ___________ ___________ 
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Noter 

 2015 2014 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

3. Jerusalem 

Yad va Lev - egenbetaling 170.922 140.600 

Senior Yad va Lev - egenbetaling 306.000 304.388 

Udlejning seniorlejlighed 55.259 24.725 

Refusion fra ture, salg af cd'er mv. 0 (45.515)  ___________ ___________ 

 532.181 424.198  ___________ ___________ 

 

Løn og personaleomkostninger (814.620) (649.426) 

El, gas og forsikringer (29.096) (76.027) 

Husholdning, revision, Yad va Lev-projekt, afskrivninger mv. (1.112.101) (1.030.439)  ___________ ___________ 

 (1.955.817) (1.755.892)  ___________ ___________ 

 

 (1.423.636) (1.331.694)  ___________ ___________ 
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Noter 

 2015 2014 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

4. Poriya 

Kursistbetalinger 774.500 748.400 

Kost (160.865) (149.966) 

Entre og transport (158.668) (211.455) 

Rejseomkostninger til undervisere (104.098) (81.207) 

Øvrige undervisningsrelaterede omkostninger (36.050) (13.057) 

Øvrige omkostninger 0 (15.222)  ___________ ___________ 

 314.818 277.493 

 

Andre kurser 553.856 548.120 

Kost (86.080) (68.214) 

Øvrige omkostninger, transport mv.  (175.327) (179.130) 

Indtægter af Det Danske Hus  92.613 33.123  ___________ ___________ 

Subtotal 699.880 611.392  ___________ ___________ 

 

Løn og personaleomkostninger - Poriya (476.179) (338.519) 

Husleje, el, gas, vand, vedligehold og afskrivninger (544.804) (480.565) 

Administration (6.035) (13.840) 

Biludgifter mv. (85.777) (69.690)  ___________ ___________ 

 (1.112.795) (902.614)  ___________ ___________ 

 

 (412.915) (291.221)  ___________ ___________ 
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Noter 

 2015 2014 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

5. Arbejde i Danmark 

Lønomkostninger (1.476.948) (1.346.834)  ___________ ___________ 

 

Bladet Ordet & Israel 

Abonnementsindtægter 452.235 451.640 

Portostøtte 49.748 43.455 

Annonceindtægter 44.602 44.812  ___________ ___________ 

Indtægter i alt 546.585 539.907  ___________ ___________ 

 

Lønandel (101.295) (100.861) 

Trykning (160.399) (163.379) 

Bladforsendelse (244.036) (250.136) 

Layout (31.250) (31.250) 

Diverse (4.875) (9.894)  ___________ ___________ 

Udgifter i alt (542.455) (555.520)  ___________ ___________ 

 

Bladet Ordet & Israel, nettoresultat 4.130 (15.613)  ___________ ___________ 

 

Forlaget 

Salg 60.821 77.024 

Varekøb (28.183) (41.884) 

Regulering af varelager (2.354) (8.713)  ___________ ___________ 

Bruttoavance 30.284 26.427  ___________ ___________ 

 

Lønandel (28.877) (28.751) 

Annonce og emballage (2.134) 0 

Diverse, Forlaget (2.872) (1.784)  ___________ ___________ 

Udgifter i alt (33.883) (30.535)  ___________ ___________ 

 

Forlaget, nettoresultat (3.599) (4.108)  ___________ ___________ 

 

Omkostning ved mødeaktivitet mv. (194.045) (73.771)  ___________ ___________ 

 

 (1.670.462) (1.440.326)  ___________ ___________ 
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Noter 

 2015 2014 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

6. Sekretariat i Danmark 

Lønomkostninger - sekretariat 158.826 158.130 

Husleje 84.410 83.535 

Administrationsomkostninger 276.764 322.415  ___________ ___________ 

 520.000 564.080  ___________ ___________ 

 

 

 

 Joffihuset  Driftsmateriel 

 i Talpiot,  og istand-   

 Jerusalem  sættelse   

 inkl.  Det Danske i   

 renovering Hus Joffihuset Biler  

 kr. kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ ___________ 

7. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris 01.01.2015 3.309.671 11.576.812 276.431 304.720 

Tilgang 0 28.458 0 175.150 

Afgang 0 0 0 0  ___________ ___________ ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2015 3.309.671 11.605.271 276.431 479.870  ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

Af- og nedskrivninger 01.01.2015 (1.759.373) (654.698) (192.634) (212.335) 

Årets afskrivninger (105.139) (328.334) (18.989) (60.908) 

Tilbageførsel ved afgang 0 0 0 0  ___________ ___________ ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2015 (1.864.512) (983.033) (211.623) (273.243)  ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015 1.445.159 10.622.238 64.808 206.627  ___________ ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

 2015 2014 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

8. Arveudligningskonto 

Saldo primo 206.797 128.385 

Årets modtagne arv 50.338 166.004 

Overført til resultatopgørelse (87.660) (87.592)  ___________ ___________ 

 169.475 206.797  ___________ ___________  

 

9. Hensættelse vedrørende personaleuddannelse, Israel 

Saldo primo 28.356 28.356 

Anvendt i året (28.356) 0  ___________ ___________ 

 0 28.356  ___________ ___________ 

 

10. Hensættelse til messianske jøder 

Saldo primo 32.544 0 

Anvendt i året (32.544) 0 

Årets tilgang 0 270.544 

Ændring af regnskabspraksis 0 (238.000)  ___________ ___________ 

 0 32.544  ___________ ___________ 

 

11. Byggefond vedrørende Poriya 

Saldo primo 8.639.266 8.673.298 

Årets tilgang i form af gaver mv. 509.400 540.650 

Ændring af regnskabspraksis 0 (246.531) 

Indtægtsført i året til dækning af afskrivninger (328.334) (328.151)  ___________ ___________ 

 8.820.332 8.639.266  ___________ ___________ 

 

Andel af byggefond, der indtægtsføres inden for de næste 12 måneder 328.334 328.334  ___________ ___________ 

 

 

12. Byggefond vedrørende JoffiHuset 

Saldo primo 1.550.298 0 

Ændring af regnskabspraksis 0 1.655.437 

Indtægtsført i året til dækning af afskrivninger (105.139) (105.139)  ___________ ___________ 

 1.445.159 1.550.298  ___________ ___________ 

 

Andel af byggefond, der indtægtsføres inden for de næste 12 måneder 105.139 105.139  ___________ ___________ 
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13. Skyldige uddelinger 

Peniel (byggeindsamling) 0 100.000 

Peniel 25.000 0 

Jerusalem Assembly 25.000 28.000 

ICB 20.000 60.000 

Yuval – Messianic School of Music and Art 10.000 20.000 

Keren Ahvah Meshihit – forlag 0 10.000 

HaGefen – forlag 0 10.000 

Menigheden i Arad 0 10.000 

Peniel Learning Center 20.000 0  ___________ ___________ 

 100.000 238.000  ___________ ___________ 

 

14. Eventualforpligtelser mv. 

 

Der er indgået en huslejeaftale med en opsigelighedsperiode på 6 måneder. Den årlige huslejeudgift udgør ca. 

100 t.kr.  


