
 

Styrets årsberetning 2018 
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 

 

VIRKSOMHETENS ART 
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet - er en frivillig organisasjon som er et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for 
nordmenn i utlandet. Sjømannskirken har spesialkompetanse på kriseberedskap og finnes på alle kontinenter. 

Virksomheten har i 2018 bestått  av 28 sjømannskirker, en nettkirke, Familieveiviseren – et tilbud til norske familier i 
Spania, 10 sjømannsprester - offshore, samt fem sjømannsprester for studenter og fire ambulerende 
sjømannsprester, som oppsøker norske miljøer rundt om i verden hvor det ikke er sjømannskirke. Organisasjonen har 
også et arbeid i Norge. Regnskapet omfatter all virksomhet i Norge, samt organisasjonens virksomhet i utlandet.  
 
FORTSATT DRIFT 
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette  ligger en samlet vurdering av 
virksomheten og organisasjonens langsiktige strategi sammen med dens økonomiske stilling.  

ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE 
Etter styrets oppfatning er det totale arbeidsmiljøet i organisasjonen godt. Iverksatte tiltak for arbeid med dette er blant  
annet medarbeidersamlinger i alle regioner årlig. I 2018 ble det gjennomført et lederutviklingsprogram for alle ansatte 
med lederansvar i organisasjonen. Et nytt verktøy for gjennomføring av medarbeidersamtalen ble innført, og det ble 
gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse.  

Organisasjonens arbeidsmiljøutvalg jobber godt og konstruktivt. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er bra, og 
bidrar positivt til vår virksomhet. 

I 2018 har det totale sykefraværet vært på 1,8 % og det er ikke rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som 
har resultert i personskader eller materielle skader. 

Styret har ikke fått kjennskap til at det har funnet sted diskriminering på bakgrunn av rase, kjønn etc. 

MILJØRAPPORTERING 
Virksomheten er av en slik karakter at den ikke påvirker det ytre miljø på en vesentlig negativ måte utover det som 
kommer av ordinær drift. Målsettingen om miljøvennlig drift følges opp. 

RAPPORTERING OM LIKESTILLING 

Organisasjonen følger Likestillingsloven for hele virksomheten.  Pr. 31.12.18  hadde virksomheten følgende 
sammensetning: 

Arbeidssted                                         Kvinner                 Menn                     Samlet 

Styret                                                     3                          6                               9 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------                                  

Ledelse                                      2          3                            5 

Øvrig administrasjon og  
operativt arbeid i Norge m.m.               21                         13                             34 

Utearbeidet                                            61                         50                           111 

Ektefelleansatte utestasjonert                14                         13                             27 

Sum Ansatte                                          98                      79                          177 

%-vis                                                     55 %                     45 %                       100% 

FREMTIDIG UTVIKLING 
Organisasjonen arbeider i alle verdensdeler. Nordmenn bosatt  i utlandet har  utfordringer på sosialt, språklig, etnisk og 
kulturelt plan. Våre oppgaver i utlandet blir derfor mange og mangfoldige. For 2019 vil den strategi som er lagt for 
virksomheten fortsatt være rettesnor for satsinger og prioriteringer.  

RESULTAT, FINANSIERING OG LIKVIDITET 

Omsetning, Resultat 
Resultatet for Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet viser for morselskapet et positivt årsresultat på kr. 2 648 963  
kroner. For konsernet viser årsresultatet et positivt resultat på 10 805 992 kroner. 

Kortsiktig gjeld 
Morselskapets balanse viser en bevegelse i kortsiktig gjeld. Endringen i året er en reduksjon på 1 205 021 kroner. For 
konsernet ser vi en reduksjon i kortsiktig gjeld på 2 190 159 kroner. 

Langsiktig gjeld 
Morselskapet har ikke langsiktig gjeld pr. 31.12.18, men det er bokført pensjonsforpliktelser på til sammen  
kr. 12,1 mill kr.  For konsernet viser langsiktig gjeld 45 ,6 mill kroner inkl. pensjonsforpliktelsene. Av dette er det 
pantsikret gjeld på 33,4 mill kroner. 

https://www.sjomannskirken.no/om/finn/
https://www.nettkirken.no/


Finansiell risiko 

Organisasjonen er ikke ekspone1t for finansiell risiko av betydning. 

Organisasjonen er ikke utsatt for kredittrisiko, men er eksponert for valutarisiko, spesielt for US-dollar og Euro, i 
forhold til vår virksomhet i utlandet og tilhørende overføringer fra Norge. 

Totalkapitalen 
Totalkapitalen for morselskapet er redusert med ca 0,25 millioner kroner siden 31.12.17. Arbeidskapitalen for 
morselskapet (omløpsmidler- kortsiktig gjeld) er redusert med ca. 21,3 mill kroner i 2018, men dette skyldes at 20 mill 
kr. er plassert langsiktig og således flyttet fra omløpsmidler til anleggsmidler. 

Kontantstrøm 
Samlet kontantstrøm i perioden fra operasjonelle aktiviteter i morselskapet viser et negativt likviditetstilfang på -1,43 
mill kroner. Endring i pensjonsforpliktelser på 1,7 mill er inntektsført. Det er bokført lån/stasjonsinnskudd til kirkene 
med en netto reduksjon på 0, I mill.. For konsernet ser vi en positiv kontantstrøm som følge av operasjonelle aktiviteter 
på 11,5 mill. kroner. Vi ser her også den samme endringen i pensjonsforpliktelsene. Det er kjøpt og solgt varige 
driftsmidler med en netto avgang på 8 mill kroner. Kirkene har nedbetalt ekstern gjeld med 3,6 mill kroner og det er 
ikke opptatt ekstern gjeld. 

Disponering av resultatet 
Resultatet for morselskapet for 2018 er positivt med 2 648 963 kroner. Dette tilføres egenkapitalen. For konsernet er 
resultatet et overskudd på 10 805 992 kroner. 

Styret mener det fremlagte regnskap danner grunnlag for satsing videre langs de linjer som er lagt for virksomheten. 

Fellesforvaltningen av legat tilfordelfor Sjømannskirken -Norsk kirke i utlandet 
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet er tilgodesett i Fellesforvaltningen av legat til fordel for Sjømannskirkens -
Norsk kirke i utlandet (Fellesforvaltningen). Legatets regnskap inngår ikke i organisasjonens regnskap. l 2018 var 
samlet resultat for legatet et bokført overskudd før tildelinger på kr 626 228. Det er i 2018 utbetalt kr. 24 000 til 
vedtektsbestemte formål. Kostnader er påløpt med kr. 5 360-. Samlet viser da legatet et bokført overskudd på kr. 602 
228 ,- . Det skal anmerkes at store deler av kapitalen nå er plassert i papirer som ikke gir regnskapsmessig effekt før ved 
salg. 

For mer informasjon om Sjømannskirkens drift, målsettinger og måloppnåelse vises til virksomhetens Årsrapport for 
2018 som finnes på www.sjomannskirken.no. 
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