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Et begivenhetsrikt år
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FRA STYRET

2016 ble et begivenhetsrikt år for BCC, og det har vært stor 
oppslutning blant medlemmene om våre konferanser og 
prosjekter. Interessen for trosoppbyggelsen speiles i den om-
fattende deltakelsen på de syv konferansene som er holdt på 
Brunstad, og på pinsekonferansen i Molde i forbindelse med 
feiringen av BKM Moldes 100-årsjubileum. Her har trosopp-
byggelsen, kristenlivet og fellesskapet stått i sentrum for våre 
medlemmer. 

BCC opplever økt oppmerksomhet og interesse for vår virk-
somhet. Derfor har BCC siden 2011 utgitt egne årsrapporter, 
slik at informasjon om vår økonomi skal være lett tilgjengelig. 
BCC ønsker å være åpen om hvordan innsamlede midler og 
gaver forvaltes, og ønsker å vise at håndteringen av dette blir 
ivaretatt på en god måte. Årsrapporten er også et ledd i arbei-
det med å vise hvem BCC er og hvordan vi driver vår kristne 
virksomhet, med en stor grad av frivillig engasjement fra våre 
mange tusen medlemmer. 

BCC har gjentatte ganger i løpet av 2016 arrangert informa-
sjonsmøter og seminarer for medlemmer med ulike verv i lo-
kalmenighetene. Arbeidet med compliance er en naturlig del 
av foreningsdriften i BCC, og vi har derfor sterkt fokus på at 
både organisering og virksomhet er i overensstemmelse med 
gjeldende lover og regelverk. 

Konferansene på Brunstad og TV-sendinger via BrunstadTV 
bidrar til et sterkt fellesskap blant medlemmene. Det vil der-
for fortsatt ha høy prioritet å investere tid og ressurser på 
dette. Ungdomsprogrammet YEP er et populært tilbud blant 
BCC-ungdom som ønsker å oppleve et annerledes år, der de 
blir bedre kjent med menighetens trosgrunnlag og får lære 
norsk språk og kultur i et internasjonalt miljø. BCC ønsker 
også å styrke tilbudet rundt trosundervisning til menighetens 
ungdom, og i 2016 ble det derfor besluttet å etablere Brunstad 
Bibelskole som en egen avdeling i BCC.
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Brunstad Christian Church er organisert som en selveiende 
ideell forening uten økonomisk formål. Foreningens med-
lemmer er det nærmeste man kommer en eier av BCC. I tråd 
med vedtektene skal foreningens midler benyttes til å rea-
lisere foreningens formål og kan ikke disponeres på annen 
måte.

Ansvaret for en forsvarlig forvaltning av foreningens mid-
ler ligger hos styret, som skal sørge for at BCC bruker sine 
ressurser i henhold til vedtektene og i samsvar med norsk 
lovgivning.

BCC er en allmennyttig forening, som etter skatteloven er 
fritatt for alminnelig skatteplikt. BCC er forhåndsgodkjent 
av Skatteetaten som en frivillig organisasjon der norske 
givere (personlige og selskaper) får skattefradrag for gaver 
innenfor gjeldende beløpsgrense. 
 

Frivillige gaver utgjør bærebjelken i BCCs økonomi. I 2016 
mottok BCC 348 mill NOK i gaver fra privatpersoner, selska-
per og organisasjoner. 

I 2016 mottok BCC 4,9 millioner kroner i støtte, fra 93 kom-
muner, samt 3,8 millioner kroner i støtte fra staten.

BCC har god likviditet og hadde ved utgangen av året 137 
mill NOK i bankinnskudd. 

ORGANISASJON OG 
ØKONOMISKE NØKKELTALL
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Finn Å. Ødegård
Styreleder

Berit Hustad Nilsen
Styremedlem

Påskecamp for norske BCC-ungdommer ble første gang ar-
rangert i 2015, og i 2016 ble ungdom fra lokalmenigheter over 
hele verden invitert til å delta. Over 3 000 ungdommer mellom 
13 og 25 år, fra 24 land deltok. Vi er svært glad for alle de gode 
tilbakemeldingene fra både deltakere og deres foreldre etter 
arrangementet. Dette inspirerer til fortsatt å bruke tid, krefter 
og penger på å skape gode opplevelser og rammevilkår for 
barna og ungdommene i BCC.

BCC har vel neppe tidligere opplevd en større begeistring og 
oppslutning om våre felles prosjekter enn i dag. Dette viser 
blant annet entusiasmen rundt prosjektet «Golden Heart», 
som ved utgangen av 2016 hadde nådd 75 menigheter i 18 
land i fem verdensdeler. 

Regionale konferansesentre som brukes jevnlig av lokalme-
nighetene i ulike verdensdeler har i stor grad vært finansiert 
ved lån og garantier fra BCC. For å sikre effektiv og trygg drift 
av disse, satte BCC i 2015 i gang en prosess med overtakelse 
av eierskapet til disse sentrene. Dette arbeidet ble sluttført i 
2016. 

Styret i BCC har et tett samarbeid med forstander Kåre J. 
Smith, for å sikre at vi forvalter våre ressurser i samsvar med 
foreningens kristne formål. Vi ønsker å takke Kåre J. Smith, 
som legger ned en stor innsats for vårt fellesskap, og bidrar i 
trosoppbyggelsen flere ganger hver uke året rundt, både i Eu-
ropa og andre verdensdeler. De visjoner og det budskap han 
formidler er av stor betydning for at menighetens trosgrunn-
lag står i sentrum under alle våre arrangementer.

Vi retter også en stor takk til de mange tusen medlemmene 
som støtter vår felles virksomhet, og som ved hjelp av uegenn-
yttig innsats hver uke muliggjør videre drift og virksomhet i 
BCC. Dette engasjementet gjør at vi er svært optimistiske med 
tanke på fremtiden for BCC og ser frem til å jobbe videre for 
foreningens kristne formål.

Gaver 
(privatpersoner, selskaper og 

organisasjoner)

Tilskudd
(fra stat og kommune)

Driftsinntekter

8,7
mill NOK

21,3 
mill NOK

348
mill NOK

Vegar Kronstad
Styremedlem
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KONFERANSER I BCC

Antall medlemmer
En oversikt over BCCs medlemsutvikling i Norge de siste ti år viser følgende tall:
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BCC arrangerte syv internasjonale konferanser og en akti-
vitetscamp på Brunstad i løpet av 2016. I tillegg arrangerte 
menigheten pinsekonferanse i Molde, samme helg som BKM 
Molde feiret sitt eget 100-årsjubileum. Totalt for alle stevner 
var det 44 256 deltakere, fordelt på 21 563 kvinner og 22 693 
menn, hvorav 32 420 var ungdommer under 36 år. Alle våre in-
ternasjonale konferanser blir tolket til over 20 ulike språk, og 
blir distribuert via BrunstadTV til BCC-medlemmer over hele 
verden.

På BCCs konferanser deltar flere medlemmer fra land med 
svakere kjøpekraft enn i Vest-Europa, og BCC bidrar derfor 
med misjonsstøtte for å muliggjøre oppholdet for flere av del-
takerne.

De to sommerkonferansene var de største arrangementene. 
Det første i juli gikk over to uker, og konferansen i august over 
en uke.

På sommerkonferansen i juli deltok 9 961 personer, hvorav  
3 201 barn, 4 109 ungdommer og 2 651 voksne over 35 år. Pro-
grammet for konferansen inneholdt 20 møter med trosopp-
byggelse samt aktiviteter for barn og ungdom, leker, turnerin-
ger, konkurranser og konserter. 

På konferansen i august er det en større andel av deltakere fra 
land utenfor Norden, da tidspunktet for denne konferansen 
er tilpasset skoleferien i Europa. På denne konferansen deltok 
6 169 personer, hvorav 2 031 barn, 2 381 ungdommer og 1 757 
voksne over 36 år. 

Konferanse
Kvinne

Påskecamp

Påske

Juli

August

Mann

Nyttår

SUM

Antall
4 067

3 089

9 779

9 961

6 169

4 499

6 692

44 256

Barn 
0-15

9%

21%

29%

32%

28%

9%

25%

54%

78%

46%

41%

39%

55%

49%

Ungdom
15-35

Voksne
O36
37%

1%

25%

27%

33%

36%

26%

 

49% 51%

Statistikk – stevnedeltakelse

Total fordeling
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Seminar for mentorer 
I løpet av Påskecampen ble det også avholdt en serie semina-
rer for mentorer. Temaer som ble tatt opp var blant annet in-
formasjonsarbeid i foreningene, sikkerhet, lederansvar, HMS 
og risikovurdering. Seminarene var godt besøkt, og deltaker-
ne oppga at dette var nyttige temaer å ha med seg videre i 
mentorarbeidet for de ulike ungdomsgruppene. Det ble også 
satt fokus på temaet forebygging av vold, grenseoverskriden-
de adferd og seksuelle overgrep mot barn. Dette temaet ble 
også behandlet som en egen sak under representantskaps-
samlingen i Bergen i juli.

1110

PÅSKECAMP MED 3000
UNGDOMMER FRA 24 NASJONER

I påskeuken arrangerte BCC, i samarbeid med flere barne- og 
ungdomsorganisasjoner, en aktivitetscamp for ungdom mel-
lom 13 og 36 år, fra lokalmenigheter verden over. Dette var an-
dre år på rad Påskecampen ble arrangert, men i 2016 var den 
for første gang et internasjonalt arrangement.

Med over 25 ulike aktivitetstilbud fikk 3089 deltakere drive 
med sin favorittaktivitet sammen med andre ungdommer i 
fem dager. 1928 av disse kom fra Norge. Totalt var 24 nasjoner 
representert, der majoriteten kom fra Norge, Tyskland, Dan-
mark, Sveits, Polen, USA, England, Romania, Finland, Øster-
rike og Canada. 

Hensikten med Påskecampen er at ungdommer som har 
interesse for menighetens trosgrunnlag kan møtes på tvers 
av kulturer og landegrenser. Under Påskecampen kunne de 
utfolde seg innenfor sine interesseområder, under god vei-
ledning fra mentorer med kompetanse i de ulike aktivitetene. 
BCCs forstander og flere ungdomsledere prioriterte også å 
delta på Påskecampen sammen med ungdommene. De bi-
dro med innhold og oppmuntring i trosoppbyggelsen gjen-
nom hele uken.

Aktiviteter på Påskecampen 2016

Antall deltakere – Påskecampen

Øvrige land 
i Europa

793

Land utenfor 
Europa

368

Norge
1928

Aktivitetstorg Håndball 

Basketballcamp Ishockey

Baking og kakedesign LAN

Film- og TV-produksjon Paintball

Dans Sang, studio og musikk

Design og redesign Slalåm

Fotballcamp Softgun

Freerunning og Akrobatikk Tegning

Gokart Volleyball 

Hesteridning
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NY INFORMASJONSKANAL I BCC

BCC er en norsk organisasjon med en omfattende internasjo-
nal virksomhet. Vi ønsker å bidra til økt åpenhet og forståelse 
for hvem vi er og hva vi driver med. BCC har gjennom mange 
år publisert fyldige årsrapporter offentlig, med informasjon 
om både regnskapstall og aktiviteter.

Som ledd i satsningen på informasjon ble det i 2016 etablert 
en ny informasjonskanal i nettstedet bcc.no. Nettsiden har 
samfunnsinstutisjoner og myndigheter som primær mål-
gruppe, og inneholder grunnleggende informasjon om BCC 
og vår virksomhet: 

På lanseringsdagen kunne vi lese følgende:

«Frem til nylig har brunstad.org vært BCC sin offisielle webside. 
Den har hatt fokus på både budskap, misjon, nyheter og 
informasjon, og vi har nå ønske om å skille tydeligere på hvordan 
vi kommuniserer de ulike delene. Oppbyggelig innhold og fokus 
på misjon, som selvsagt er en stor del av BCCs virksomhet, vil 
fortsette på sidene aktivkristendom.no og activechristianity.
org. Denne nye siden vil derfor benyttes til informasjon 
som ikke primært har misjonsfokus. Vi ønsker å fortelle mer 
om hvem vi er og hvordan vi driver vår virksomhet i BCC.» 

Med den store aktiviteten i BCCs virksomhet er det også flere 
kanaler for interninformasjon som er viktige for medlemmene, 
og som driftes av informasjonsavdelingen. BrunstadTV, 
intranett og e-post er viktige kanaler i interninformasjonen.

Vår tro og våre 
verdier

BCC.NO

Økonomi og eierskapOrganisering

Årsrapporter

Artikler, bilder og
filmer som viser 
virksomheten i BCC

Presseinformasjon

Åpenhet om økonomi og virksomhet

Interninformasjon

Skjermdump – BCC.no
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MISJON PÅ NETT

I 2016 ble det opprettet en ny nettside: «aktivkristendom.no» 
eller «activechristianity.org». Denne siden fortsetter mye av 
virksomheten fra BCCs tidligere nettsted, «brunstad.org». Ho-
vedfokus for disse sidene er misjon og trosoppbyggelse, samt 
at de som er interessert kan lese mer om BCCs tro og lære.

I tillegg til nytt navn på siden, omprofilering og et nytt utseen-
de, ble det lagt til nye funksjoner og nytt innhold. Dette omfat-
ter for eksempel temasider og redegjørelse for grunnleggen-
de lærdommer, samt et utvalg gratis e-bøker.

Den sentrale redaksjonen er basert i Norge og besto i 2016 av 
seks årsverk. I tillegg ble det åpnet en avdeling i Winnipeg i 
Canada. Ut over redaksjon, produksjon og markedsføring, ko-
ordineres cirka 30 frilansere verden over som arbeider med 
innholdsproduksjon av tekst, fotografi og film, samt overset-
telser. 

Milenko van der Staal er leder 
for avdelingen. 

I 2016 hadde nettsiden i gjen-
nomsnitt cirka 2000 besøken-
de daglig. Det pågår overset-
telse av siden til cirka 15 språk, 
dette arbeidet beregnes slutt-
ført i løpet av 2017. I tillegg til 
selve nettsiden brukes sosiale 
medier aktivt, som for eksem-
pel Facebook og Instagram, 
med rundt 20.000 følgere på 
hver konto. Målet er å nå ulike 
brukere på forskjellige kanaler, 
og lede dem til hovedinnhol-
det på nettsiden «Aktiv Kristendom».

BCCs lokalmenigheter arrangerer misjonsfester to ganger i 
året. Disse bidrar til innsamling av midler til BCCs misjonsvirk-
somhet over hele verden. Arrangementet planlegges og gjen-
nomføres av ulike lokalmenigheter, og kringkastes via Brun-
stadTV. De fleste av BCCs lokalmenigheter følger sendingen, 
gjerne i kombinasjon med et lokalt misjonsarrangement. 

Vertsmenigheten legger ned mye ressurser i å planlegge inn-
hold og tema for festen. Forberedelsene starter et år i forvei-
en, og ofte lages det både nye sanger, musikaler, filmer og 
show. Dette materialet blir siden en del av ressursbanken for 
menighetens barne- og ungdomsarbeid.

I 2016 arrangerte lokalmenighetene i Østfold og Østerrike 
misjonsfestene, henholdsvis i april og oktober.

Milenko van der Staal
Avdelingsleder

activechristianity.org

Aktiv Kristendom

Skjermdump – aktivkristendom.no

Misjonsfester

Ungdommer fra Østfold fremfører et innslag under sin misjonsfest.

Sceneshow med innblikk i kunst og kultur fra Østerrike.
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BrunstadTV har siden oppstarten i 2011 stadig utviklet bed-
re kvalitet på både teknikk og innhold. I 2016 investerte BCC 
i nytt utstyr for cirka 20 millioner kroner, produserte 18 ulike 
programkonsepter og sendte over 120 timer direkte-TV via sa-
tellitt og streaming. Dette året fylte kanalen også 5 år. 

I 2016 investerte kanalen mye i store TV-produksjoner, med 
fokus på innhold med både historiske og aktuelle temaer. 
Samtidig har BrunstadTV investert i nytt teknisk utstyr, for ek-
sempel ble eldre TV-produksjonsbuss byttet ut med en pro-
duksjonsbuss med utstyr i HD kvalitet. Det ble kjøpt inn en 
helt ny kamerakjede, et nytt steadycam med trådløs link, og 
diverse annet utstyr til produksjon og rigg.

1716 17

BRUNSTADTV

BrunstadTV investerte videre i et nytt lager for utstyr til fler-
kameraproduksjoner, som har medført betydelig forbedring 
i både arbeidsflyt og logistikk. Produksjonsavdelingen i Oslo 
har implementert et nytt system for filhåndtering, arbeidsflyt 
og arkiv. BrunstadTV håndterer etter hvert en betydelig meng-
de digitalt materiale, og dette krever god drift for både sikker-
het og historisk arkivering. 

BrunstadTVs ansatte deltok jevnlig på kurs og messer i løpet 
av året for å holde seg oppdatert og lære mer om bransjen 
og faget. Det ble også gjennomført flere interne møter og 
workshops for økt faglig kunnskap og utvikling av nye ideer til 
TV-produksjon.

BrunstadTV har jobbet med bruk 
av forskjellige medieplattfor-
mer, og det har blant annet blitt 
utviklet en ny webTV-løsning. 
Det er også jobbet med en stra-
tegi for bruk av andre medier, 
som for eksempel Facebook og 
YouTube. Målet med dette er å 
nå de forskjellige målgruppene 
der de allerede befinner seg.

Ansatte og frivillige bidragsyte-
re i BrunstadTV kommer fra mange ulike nasjoner, og utgjør 
dermed en mangfoldig stab med ulike kvaliteter. Til sammen 
er dette et team som er genuint opptatt av å skape gode se-
eropplevelser. Flere av elevene som studerer ved Brunstad 
Bibelskole og har interesse for medieproduksjon, bidrar med 
frivillig innsats for BrunstadTV både i program- og studiopro-
duksjoner. BrunstadTV legger til rette slik at ungdommene 
som bidrar også skal få utvikle kompetanse innen mediefaget, 
både innen lys-, lyd- og bildeteknikk. BCC er godkjent som læ-
rebedrift i mediegrafikerfaget, og BrunstadTV hadde i 2016 fire 
lærlinger i staben. Avdelingen ledes av Berit Hustad Nilsen. 

Påsken 2016 holdt BrunstadTV kurs under Påskecampen, hvor 
cirka 100 ungdommer fra hele verden fikk utfolde sine kreati-
ve evner både innen animasjonsgrafikk, film- og live TV-pro-
duksjon.

Sommeren 2016 hadde BrunstadTV egen stand under aktivi-
tetsdagen for barn og familier på BCCs sommerkonferanse. 
Hundrevis av barn kom innom standen for å møte sine TV-hel-
ter, se på smakebiter for nye programmer, få klistremerker og 
danse til årets BrunstadTV-slagere. 

5-årsjubileum

Berit Hustad Nilsen 
Redaktør – BrunstadTV 

Medarbeidere i BrunstadTV 

Workshop med besøk hos NRK

Barn og familier besøkte BrunstadTV sin stand under BCCs som-
merkonferanse

Ungdommer prøvde seg i lydteknikk på BrunstadTVs kurs
under Påskecampen 2016
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Seerkontakt og sosiale medier
BrunstadTV utførte i 2016 en rekke små og store seerun-
dersøkelser og konkurranser, for å få tilbakemeldinger 
på hva vårt publikum synes om det vi produserer. Brun-
stadTV bruker diverse sosiale medier og nyhetsbrev for 
å informere og holde kontakten med våre seere.

Distribusjon
BrunstadTV sender det meste av programinnholdet 
kryptert via Telenors satellitt THOR 5, som et gratis til-
bud for BCCs medlemmer. BrunstadTV har også etablert 
web-TV og en egen YouTube-kanal.

I 2016 distribuerte BrunstadTV cirka 184 timer med nytt 
materiale, fordelt på serie- og flerkameraproduksjoner. 

Oppsummert har BrunstadTV-året har vært preget av 
godt samarbeid, utvikling og fellesskap. Vi tror dette er 
kvaliteter som vil bidra til at BrunstadTV også i fremti-
den kan være en god leverandør av innhold for medlem-
mene.

Programserie Sjanger Antall 
Sendemin.

Cashflow Liveaction/BarneTV 141

Mettes Tusj Studio/BarneTV 224

Opp Av Køya Studio/BarneTV 129

BrunstadMagasinet Studio/aktualitet 756

Et Bedre Måltid Reality/familie 172

Tellus Studio/aktualitet 139

God Morgen Brunstad Studio/aktualitet 73

Bjarni Bjørn Studio/BarneTV 236

Camp Survival Reality/barn 232

Aktiv! Reality/ungdom 88

Gledelig Jul Studio/BarneTV 240

Til Aksjon Gameshow 280

Byggeplassen Reality/familie 223

Kampen om Menigheten Dokumentar/Studio 320

Syningrennet - Fest fra Storefjell Livesending 91

Fest med YEP-ungdom Livesending 120

Ungdomskveld Breivold-Camp Livesending 65

Rod – YouTube YouTube-serie for barn 39

Kvinnekonferanse Livesending 480

Påskecamp Livesending 480

Påskekonferanse Livesending 1050

Brunstadfest Østfold Livesending 300

Pinsekonferanse, Molde Livesending 480

Sommerkonferanse, juli Livesending 1 680

Sommerkonferanse, august Livesending 1 440

Brunstadfest Østerrike Livesending 300

Konferanse for menn Livesending 450

Julekonsert Livesending 180

Nyttårskonferanse Livesending 600

Backstage under innspilling av «Et bedre måltid»

Innspilling i Bergama, Tyrkia

11008

Antall produserte 
sendeminutter i 2016 Fokusert mannskap under en studioinnspilling
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Youth Exchange Program(YEP) er et internasjonalt program for 
ungdom som ønsker å bidra i det mangfoldige menighetsar-
beidet i BCC. Programmet administreres av BCC, som legger til 
rette for blant annet kost, losji, språkundervisning, aktiviteter 
og reiser. 

I 2016 deltok 450 ungdommer fra seks verdensdeler og 34 uli-
ke land i ungdomsprogrammet YEP.

Programmet går normalt over et år, og innebærer minst 20 ti-
mers undervisning per uke, i blant annet bibelundervisning, 
norsk språk og kultur. I tillegg gis deltakerne anledning til å yte 
frivillig innsats innen ulike områder, for å fremme foreningens 
formål.

Ungdommene på YEP deltok i løpet av 2016 på flere arrange-
menter i BCCs lokalmenigheter i Norge. Samtidig arrangerte 
YEP en rekke aktiviteter selv, slik som språk- og kulturkvelder, 
feiring av høytidsdager, tema- og fagkvelder samt sportsarran-
gementer. Avdelingen ledes av Kjersti Risnes. 

INTERNASJONAL KULTURUTVEKSLING

Kjersti Risnes
Avdelingsleder YEP

21
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BCC har ønske om å styrke tilbudet rundt trosundervisning til 
menighetens ungdom, og etablerte i 2016 avdelingen Brun-
stad Bibelskole. 

Elevene ved Brunstad Bibelskole følger en fast undervisnings-
plan per uke, med over 20 timer undervisning i bibelhistorie, 
menighetens historie, og bibelens tro og lære. I tillegg legges 
det opp til selvstudium og arbeid i kollokviegrupper. Delta-
kerne deltar også jevnlig i trosoppbyggelse og bønn. Under-
visningsrom, bibliotek og studierom er lokalisert på Oslofjord 
Convention Center i Vestfold.

Bibelskolen har undervisning i norsk og andre språk, samt 
omfattende kulturutveksling og ulike valgfag innen barne- og 
ungdomsarbeid, medieproduksjon, arrangementsgjennom-
føring og sport. Avdelingen ledes av Bjørn Nilsen, og tar årlig 
inn 200-300 elever.

BRUNSTAD BIBELSKOLE

Arbeidet med compliance er en naturlig del av foreningsdrift 
i Norge. BCC har derfor sterkt fokus på at både organisering 
og virksomhet er i overensstemmelse med gjeldende lover og 
regelverk.

Deltagelse og bidrag til BCC baserer seg på frivillig innsats og 
gaver. Slik virksomhet er kun lovregulert i begrenset grad, og 
på enkelte områder, som for eksempel dugnadsvirksomhet, er 
det rettslige grunnlaget uklart. BCCs lokalmenighet i Sande-
fjord ble i 2016 mye omtalt i media knyttet til medlemmenes 
frivillige innsats i deres selskap Fjordteam AS. Den endelige 
avgjørelsen i saken viste at menigheten hadde opptrådt kor-
rekt. 

BCC har gjennom mange år brukt betydelige ressurser for å 
sikre at virksomheten er i samsvar med det regelverk og den 
praksis som er gjeldende. Nåværende styreleder, Finn Å. Øde-
gård, har lang erfaring både som spesialrevisor og seksjonsle-
der i skatteetaten. Han har hatt skatte- og avgiftsrett som ett 
av hovedområdene i sitt arbeid for BCC og lokalmenighetene.

I 2016 ble arbeidet med compliance ytterligere styrket ved an-
settelsen av Morten Kristoffersen. Kristoffersen er utdannet ju-
rist med spesialisering i selskapsrett, og jobber på fulltid med 
compliance i BCC. 

Trosundervisning og fellesskap

COMPLIANCE

Bjørn Nilsen – Avdelingsleder Brunstad Bibelskole

Finn Å. Ødegård 
Styreleder – BCC

Morten Kristoffersen
Jurist – BCC



24 2524

Internkontroll og etterlevelse
BCC utvikler stadig sine rutiner og systemer som gir grunnlag 
for at medlemmene kan ha tillit til at foreningens verdier for-
valtes på en god og forsvarlig måte. 

Med en omfattende virksomhet er det avgjørende å ha åpen-
het og transparens i forvaltningen av de midlene som sam-
les inn. BCC har gode rutiner for håndtering av innsamlede 
midler, gaver og kollekter. Medlemmene informeres jevnlig 
om økonomisk status og forvaltning, både under forenin-
gens konferanser, via TV-programmet BrunstadMagasinet og i 
seminarer. På foreningens intranett er det også mulig for med-
lemmene å sende inn henvendelser som gjelder økonomi og 
organisering. 

BCCs complianceavdeling fokuserer blant annet på organise-
ringen av dugnadsvirksomhet og arbeidsrett, samt at forenin-
gen overholder utlendingsretten for tilreisende konferanse-
deltakere fra mange ulike land. Dette gjelder også for BCCs 
internasjonale ungdomsprogram. BCC arbeider også for at 
HMS blir fulgt opp i alle deler av virksomheten, og har tydelige 
retningslinjer og rutiner på området.  

Fokus på retningslinjer
BCC har lenge hatt retningslinjer for regnskapsføring, gaver, 
skatter, avgifter og dugnadsvirksomhet, både for BCC og de 
norske lokalmenighetene. Dette er publisert på den nye nett-
siden bcc.no. Retningslinjene tilpasses og brukes også av de 
utenlandske lokalmenighetene i henhold til lovgivningen i de 
aktuelle land.

I oktober holdt BCC seminar for over 200 styreledere og øko-
nomiansvarlige i lokalmenighetene. Slike seminarer har blitt 
arrangert i en årrekke. Dette seminaret var primært rettet mot 
de norske lokalmenighetene, men utenlandske representan-
ter var også invitert for å utveksle erfaring. Temaet var ret-
ningslinjer for økonomi og drift i lokalmenighetene. Styreleder 
i BCC, Finn Å. Ødegård, understreket det viktige ansvaret som 
ligger på styreleder og økonomiansvarlig. 

«Golden Heart»-aksjonen startet som et initiativ fra lokalme-
nigheten i Oslo Follo i 2009, med intensjon om å styrke lo-
kalmenighetens egenkapital. Målet var å ha 50% egenkapital 
den dagen man hadde behov for å investere i nye fasiliteter. 
BCC valgte å bidra som pådriver, og dette fokuset spredde seg 
til flere norske og internasjonale lokalmenigheter. BCC har i 
årene etter 2009 bistått lokalmenighetene med rådgivning og 
kunnskap rundt økonomi og internkontroll. 

Fra starten i 2009 til desember 2012 kom 45 lokalmenigheter 
fra åtte land i Europa og Asia med i «Golden Heart»-aksjonen. 
Fire år senere, i desember 2016, hadde 75 menigheter fra 18 
land i fem verdensdeler sluttet seg til aksjonen, og satt seg 
konkrete innsamlingsmål som skal nås innen desember 2020.  
  

Da BCCs lokalmenighet i Eiker våren 2016 overtok ansvaret for 
å drive innsamlingsaksjonen, tok de initiativ til en konkurran-
se mellom lokalmenighetene. De som klarte å ligge foran Eiker 
innen juni 2017, ble lovet deltakelse på en stor fest under BCCs 
sommerkonferanse i 2017.

For å skape engasjement og underholdningsverdi valgte Eiker 
temaet tog som metafor, og ga konkurransen navnet «Den 
store togreisen». Konseptet ble snart populært, både i Norge 
og internasjonalt, og magasinprogrammet «BrunstadMagasi-
net» satte av sendetid til inspirasjon og oppfølging av konkur-
ransen. Stadig flere menigheter fikk i løpet av året «plass på 
toget», og hele poenget var å opprettholde fokus på «Golden 
Heart»-aksjonen i den enkelte lokalmenighet. 

ØKONOMI

«Golden Heart»-aksjonen ruller videre

Riggkurs med fokus på HMS hos BrunstadTV Seminar for økonomiansvarlige
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Forvaltning av BCCs egenkapital
Verdiene av «Golden Heart»-aksjonen viser seg nå ved svært 
god egenkapital i de enkelte lokalmenighetene sine regnska-
per. «Golden Heart» har også bidratt til at BCC har mottatt ga-
ver fra lokalmenigheter over hele verden, og dette har bidratt 
til å styrke vår egenkapital betraktelig. Dette gir grunnlaget for 
foreningens egenkapital på 599 mill NOK.

Tanken om å skaffe finansiering til egne fasiliteter i den en-
kelte lokalmenighet, samt bidra med gaver til utbygging av 
idrettsfasiliteter på Brunstad, var en sentral driver for å skaffe 
til veie god egenkapital i BCC og lokalmenighetene. 

I den enkelte lokalmenighet ble det i perioden 2011 – 2013 fat-
tet vedtak på årsmøtet om at de ønsket å støtte utbyggings-
prosjektet på Brunstad, i henhold til prinsippvedtaket i BCCs 
representantskapsmøte fra sommeren 2009. BCCs intensjon 
var på dette tidspunktet å gi dette som en gave til Brunstad-

stiftelsen, som en del av finansieringen av idretts- og aktivi-
tetsfasilitetene som var under planlegging. 

Brunstadstiftelsen fattet imidlertid vedtak våren 2014 om at 
idrettsanlegget skulle inngå i konsernets kommersielle virk-
somhet som et ledd i satsningen på å bli Nord Europas leden-
de fasilitetsleverandør innen event- og konferansemarkedet. 
Brunstadstiftelsen ønsket derfor ikke at disse fasilitetene skul-
le finansieres ved bruk av tippemidler, gaver eller annen øko-
nomisk finansiering som kunne virke konkurransevridende i 
bransjen. På denne bakgrunn fattet BCC vedtak på represen-
tantskapssamlingen sommeren 2014, at gavemidlene i stedet 
skulle avsettes i et fond, hvor deler av dette i perioder kunne 
benyttes som byggelånsfinansiering til Brunstadstiftelsen. 

Plassering av fondsmidler
Fondsmidlene er i dag bokført som en del av BCC sin egen-
kapital, og er blant annet plassert i utlån til selskapet Global 
Investment Holding AS(GIH). GIH har kjøpt 11 av konferanse-
sentrene som er tilknyttet BCC sin misjonsvirksomhet over 
hele verden. Øvrige fondsmidler er plassert i utlån til lokalme-
nigheter, humanitære stiftelser og andre selskaper og organi-
sasjoner som er tilknyttet BCC og lokalmenighetene.

Den videre forvaltningen av BCCs fond skal sikre trygg avkast-
ning. Dette er midler BCCs medlemmer har arbeidet målbe-
visst for å skaffe til veie, og skal være et «såkorn-fond» som 
danner et finansielt grunnlag for fremtidige prosjekter og virk-
somhet i BCC. 

Konferansesentre i mange land utgjør en betydelig ressurs for 
misjonsarbeidet i BCC. I 2015 satte BCC i gang en prosess med 
overtakelse av eierskapet til de regionale konferansesentre 
som benyttes av BCCs medlemmer verden over. Disse sentre-
ne har i stor grad vært finansiert ved lån og garantier fra BCC. 
De brukes jevnlig av flere lokalmenigheter i regionene, men 
ofte har ikke disse hatt finansiell eller praktisk mulighet til å 
drifte eller videreutvikle sentrene på egen hånd. For å sikre 
effektiv og fremtidsrettet drift ble dette eierskiftet fullført som 
planlagt i løpet av 2016. 

REGIONALE KONFERANSESENTRE

599

289

447

20132012 2014 2015 2016

130
93

mill NOK

KONFERANSESENTER

Ozorne Ukraina

Paso Flores Argentina

Tuaranga New Zealand

Domnesti Romania

Yaounde Kamerun

Kisumu Kenya

Ternopil Ukraina

Finca Alamo Spania

Leon Mexico

Cabreuva Brasil

Alwaye India

Cabreuva – Brasil

Leon – Mexico

Yaounde – Kamerun

Grafen viser utvikling i BCCs egenkapital de siste fem årene.
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2. juli startet den årlige representantskapssamlingen i BCC, 
og flere viktige saker ble behandlet. Regnskapet for 2015 ble 
gjennomgått og godkjent. 

Vedtektsendring
BCCs vedtekter er gjennomgått og endret flere ganger i årenes 
løp. Det er flere år siden sist dette ble gjort, derfor startet BCC i 
2016 en ny gjennomgang med tanke på oppdatering av vedtek-
tene. I forbindelse med denne prosessen ble det lagt fram for-
slag til nye hovedpunkter og videre prosess. Arbeidet har vært 
omfattende, og endring av vedtektene krever en grundig pro-
sess for å få med alle momenter og en god forankring hos våre 
medlemmer. Representantskapet vedtok derfor at et forslag 
til fornyede vedtekter skal legges fram på en senere samling.  

Oppdatert strategi- og handlings-
plan i barne- og ungdomsarbeidet
I 2016 ble eksisterende strategi- og handlingsplan for å fore-
bygge grenseoverskridende atferd, vold og seksuelle overgrep 
mot barn og ungdom oppdatert. Harald Kronstad leder BCCs 
ressursteam for familiekonflikter, og har ledet arbeidet med 
å gjennomgå menighetens sentrale policy på dette området.  
Strategi- og handlingsplanen ble lagt frem og vedtatt av re-
presentantskapet, som også understreket hvor viktig det er at 
den oppdaterte planen implementeres på en grundig måte i 
lokalmenighetene. Det er derfor utarbeidet et veiledningshef-
te til hjelp i det lokale arbeidet.

Bruk av Oslofjord Convention Center inngår i BCCs langsiktige 
strategi knyttet til internasjonalt misjonsarbeid og arrange-
mentsvirksomhet. Stedet er under omfattende utbygging, og 
Oslofjord er i en aktiv utviklingsfase rundt fasiliteter og drift. 

Representantskapet ble orientert om arbeidet med å utrede 
de økonomiske og strategiske sidene ved BCCs framtidige 
leieforhold, og hvordan menighetens bruk av konferansean-
legget antas å bli etter at utbyggingen er fullført.

VIKTIGE BESLUTNINGER FRA 
REPRESENTANTSKAPSSAMLINGEN

Harald Kronstad

Bruk av Oslofjord Convention 
Center i fremtiden
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Virksomhetens art og hvor den drives
Brunstad Christian Church
Brunstad Christian Church er en forening med kristelig formål. Foreningen driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt 
på alle verdensdeler. Administrasjonen har sitt hovedkontor i leide lokaler i Ryenstubben 2 i Oslo. Foreningen har også en kontrakt 
med Oslofjord Convention Center AS på Brunstad i Vestfold hvor BCC årlig arrangerer flere internasjonale konferanser. For mer de-
taljert informasjon om BCC`s virksomhet henvises det til foreningens årsrapport som ligger tilgjengelig på foreningens hjemmeside 
www.bcc.no. 

Konsernet
Konsernet inneholder foreningen Brunstad Christian Church og datterselskapet BKM Holding AS med datterselskaper. I 2016 overtok 
BCC eierskap til 11 regionale konferansesenter som benyttes av BCC`s medlemmer verden over. Dette er gjort gjennom vårt datter-
selskap Global Investment Holding AS.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2016 for Brunstad Christian Church er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at denne for-
utsetningen er til stede.

Utvikling, resultat og stilling
Brunstad Christian Church
Regnskapet viser resultater og egenkapital som følger(alle tall i tusen):

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter et rettvisende bilde av resultatet for 2016 og stillingen pr. 31.12.2016. 
Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for bedømmelsen av foreningen. Foreningens ordinære 
avskrivninger utgjør i all hovedsak differansen mellom selskapets kontantstrøm og det regnskapsmessige resultatet.

Konsernet
Konsernregnskapet viser resultater og egenkapital som følger(alle tall i tusen):

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016
BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH
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2016 2015

Resultat kr 151 780 kr 158 561

Egenkapital kr 599 605 kr 447 825

2016 2015

Resultat kr 145 120 kr 161 051

Egenkapital kr 598 785 kr 452 663

Skattemessige forhold
Brunstad Christian Church er etablert som en allmennyttig forening og er i henhold til skattelovens § 2-32 ikke skattepliktig.  Brunstad 
Christian Church er også godkjent av skatteetaten som en organisasjon som er omfattet av gavefradragsordningen til frivillige orga-
nisasjoner iht skattelovens § 6-50.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet og generell trivsel på arbeidsplassen er god.  Det har ikke vært alvorlige skader eller ulykker i 2016 og de ansattes syke-
fravær har vært ubetydelig. Foreningen har gode rutiner for HMS-oppfølging for ansatte.

Likestilling
Brunstad Christian Church har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Foreningen 
hadde 168 årsverk i 2016 fordelt på 72 kvinner og 96 menn.  Mange arbeider med misjon og humanitært arbeid.  Styret består av en 
kvinne og to menn.

Ytre miljø
Etter styrets mening driver foreningen ikke med virksomhet som medfører en vesentlig negativ påvirkning av det ytre miljø.  Forenin-
gen har således ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak på dette området i 2016 utover de nødvendige tiltak etter lov og forskrifter 
som sikrer gjeldende miljøkrav.

Opplysninger om finansiell risiko
Det er etter styrets oppfatning ikke markedsrisiko eller tapsrisiko av betydning for foreningen i nærmeste fremtid. Foreningen har 
virksomhet i hele verden og deler av inntekter og kostnader er knyttet til valuta. Foreningens finansinntekter og finanskostnader må 
sees i lys av dette.
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Oslo, 23. juni 2017

Finn Å. Ødegård
Styreleder

Berit Hustad Nilsen
Styremedlem

Vegar Kronstad
Daglig leder og styremedlem
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KONSERNREGNSKAP 2016
BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH

RESULTATREGNSKAP

2016 2015 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015

0 0 2 Salgsinntekt 48 532 5 444

19 195 22 738 2 Driftsinntekt 21 297 36 180

348 030 234 956 2, 9 Gaver og kollekter 348 038 239 602

0 39 Gevinst ved salg av driftsmiddel 0 39

13 783 11 635 Momskompensasjon, tilskudd stat og kommune 13 783 11 635

381 008 269 368 Sum driftsinntekter 431 650 292 901

0 0 Varekostnad 26 227 2 491

25 279 23 692 3 Lønnskostnad 27 332 24 720

3 545 2 166 4 Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 16 304 7 411

0 0 4, 5 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 1 449 0

0 0 5 Reversering nedskrivning på aksjer og fordring i datterselskap 0 0

208 859 111 074 9 Annen driftskostnad 213 724 117 065

237 682 136 932 Sum driftskostnader 285 036 151 687

143 325 132 436 Driftsresultat 146 614 141 214

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

27 324 23 750 Renteinntekt 21 526 18 242

14 688 15 521 Annen finansinntekt 14 760 15 528

0 0 Utbytte fra datterselskap 250 0

-8 886 -7 552 Rentekostnad -7 841 -8 113

-24 671 -5 592 Annen finanskostnad -29 529 -5 608

8 454 26 126 Netto finansresultat -834 20 050

151 780 158 562 Ordinært resultat 145 780 161 264

0 0 10 Skattekostnad 660 212

151 780 158 562 Årsresultat 145 120 161 052

OVERFØRINGER

151 780 158 562 7 Avsatt til annen egenkapital

151 780 158 562 Sum overføringer

MORSELSKAP
Beløp i tusen NOK

KONSERN
Beløp i tusen NOK

BALANSE PR 31. DESEMBER

2016 2015 NOTE EIENDELER 2016 2015

Anleggsmidler

0 0 Immaterielle eiendeler

0 0 Utsatt skattefordel 818 0

0 0 Andre immaterielle eiendeler 24 218 0

0 0 Sum immaterielle eiendeler 25 642 0

Varige driftsmidler

0 0 4 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 559 899 162 086

15 837 5 331 4 Driftsløsøre/ Innredning 29 318 14 202

2 237 957 4 Transportmidler 2 329 957

18 073 6 287 Sum varige driftsmidler 591 546 177 245

Finansielle anleggsmidler

15 000 3 000 5 Investering i datterselskap 0 0

1 061 107 990 310 6 Andre langsiktige fordringer 603 280 836 183

1 076 107 993 310 Sum finansielle anleggsmidler 603 280 836 183 

1 094 180 999 598 Sum anleggsmidler 1 220 468 1 013 428

Omløpsmidler

0 0 6 Varer 2 926 1 324

Fordringer

1 264 4 680 Kundefordringer 4 860 7 040

6 739 3 419 Andre kortsiktige fordringer 19 000 3 777

8 003 8 100 Sum fordringer 23 860 10 817

137 603 43 014 12 Bankinnskudd, kontanter og lignende 146 064 47 124

145 606 51 114 Sum omløpsmidler 172 850 59 264

1 239 786 1 050 712 SUM EIENDELER 1 393 318 1 072 692

MORSELSKAP
Beløp i tusen NOK

KONSERN
Beløp i tusen NOK
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KONSERNREGNSKAP 2016 
BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH

BALANSE PR 31. DESEMBER

2016 2015 NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2016 2015

Egenkapital

599 605 447 825 7 Annen egenkapital 598 785 452 664

599 605 447 825 Sum opptjent egenkapital 598 785 452 664 

599 605 447 825 Sum egenkapital 598 785 452 664

Gjeld

Langsiktig gjeld

442 518 323 639 Annen langsiktig gjeld 515 678 332 067

0 0 Utsatt skatt 58 519 2 675

442 518 323 639 Sum langsiktig gjeld 574 197 334 742

Kortsiktig gjeld

0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 424 0

4 191 6 001 Leverandørgjeld 6 899 6 530

0 0 10 Betalbar skatt 495 0

1 626 1 324 Skyldige offentlige avgifter 1 818 1 699

191 846 271 922 9 Annen kortsiktig gjeld 210 701 277 058

197 663 279 248 Sum kortsiktig gjeld 220 377 285 287 

640 181 602 886 Sum gjeld 794 535 620 029

1 239 786 1 050 712 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 393 319 1 072 691

MORSELSKAP
Beløp i tusen NOK

KONSERN
Beløp i tusen NOK

Oslo, 23. juni 2017

Finn Å. Ødegård
Styreleder

Berit Hustad Nilsen
Styremedlem

Vegar Kronstad
Daglig leder og styremedlem

2016 2015 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER 2016 2015

151 780 158 562 Årsresultat før skattekostnad 145 780 161 264

3 545 2 166 Ordinære avskrivninger 16 304 7 411

0 -39 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 -39

0 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 1 449 0

0 Endring i varelager -1 602 -8

3 417 433 Endring i kundefordringer 2 180 2 495

-1 810 -3 648 Endring i leverandørgjeld 369 -4 328

-3 018 1 649 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -10 187 -13 982

153 913 159 122 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 154 294 152 813

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

-15 331 -4 260 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -414 975 -9 250

0 964 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 4 562 1 041

-12 000 -2 970 Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler 0 -9 849

0 0 Kontantbeholdning i kjøpte selskap 4 479 -238

0 0 Innbetaling fra salg av finansielle anleggsmidler 232 903 0

-70 797 -665 195 Utbetaling ved utlån 0 -646 204

-98 127 -671 461 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -173 031 -664 500

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

-80 077 269 077 Opptak kortsiktig lån -65 933 259 460

118 880 165 318 Opptak av langsiktig gjeld 183 611 173 747

38 803 434 395 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 117 678 433 207

94 589 -77 944 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 98 940 -78 480 

43 014 120 958 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 47 124 125 604

137 603 43 015 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 146 064 47 124

MORSELSKAP
Beløp i tusen NOK

KONSERN
Beløp i tusen NOK

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
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Note 1  Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god 
regnskapsskikk i Norge.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter 2 datterselskaper samt 17 datterdattersel-
skaper hvor Brunstad Christian Church har bestemmende innflytelse 
som følge av juridisk eller faktisk kontroll.

Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter opp-
kjøpsmetoden. Dette innebærer at det oppkjøpte selskapets eiendeler 
og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, og eventuell mer-
pris ut over dette klassifiseres som goodwill.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. 
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal til-
bakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifise-
ring av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinn-
bart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forven-
tes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset
økonomisk levetid avskrives planmessig.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balanseda-
gens kurs.

Resultatposter utenlandsk valuta
Resultatposter i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjons-
tidspunktet. Kursdifferansen mot oppgjørstidspunkt føres som agio/di-
sagio.

Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringe-
ne blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående 
og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og 
konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinn-
tekt.

Varer
Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-metoden og net-
to salgsverdi.

Inntekter
Ved varesalg:
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kon-
troll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt være tilfellet når 
varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med verdien av 
vederlaget på transaksjonstidspunktet

Ved tjenestesalg:
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag 
oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. 
Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjons-
tidspunktet.

Gaver inntektsføres når de mottas. Tilskudd inntektsføres når tilsagns-
brev er mottatt og vilkårene for tilskuddet er oppfylt.

Driftstilskudd periodiseres i henhold til den perioden de er gitt for.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fra-
drag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 
en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og an-
dre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra 
anskaffelse.

Pensjoner
Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets 
innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres.

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhø-
rende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom ut-
gifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. 
Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. 
Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. 
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skatte-
pliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden er for-
delt på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold 
til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert net-
to i balansen.
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NOTER TIL REGNSKAPET 2016 Note 2  Inntekter
Morselskap
Brunstad Christian Church driver misjonering og humanitært arbeid i en 
rekke land fordelt på alle verdensdeler. Foreningen leier lokaler og fasili-
teter av Oslofjord Convention Center, hvor det gjennomføres store inter-
nasjonale stevner flere ganger i året.

Inntektskilde i rangert rekkefølge:
1.  Norge
2.  Tyskland
3.  Sveits
4.  Danmark
5.  Andre land

Konsern
Datterselskapene har sin inntektskilde i Norge og alle verdensdeler uten-
om Asia.

2016 2015 2016 2015

20 609 19 379 Lønn 22 281 20 074

3 110 2 765 Arbeidsgiveravgift 3 412 3 066

338 317 Pensjonskostnader 416 317

1 222 1 232 Andre ytelser 1 224 1 264

25 279 23 692 Sum 27 332 24 720

168 190 Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 177 192

MORSELSKAP

Note 3  Lønnskostnad, antall ansatte, godtg jørelser, lån til ansatte mm

KONSERN

Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene 
i denne loven.

Ytelse til ledende personer Lønn Annen godtgjørelse

Daglig leder 600 121

Styret 1900 11

Det utbetales ikke styrehonorar til styret, men alle av styremedlemmene har vært ansatt og mottatt lønn fra foreningen i 2016.

Ytelser til ledende personer gjelder for morselskapet Brunstad Christian Church.

Ledende personer har per 31.12 ikke lån eller sikkerhetsstillelse fra Brunstad Christian Church.

Revisor
Godtgjørelse til revisor fordeler seg slik:

2016 2015 2016 2015

605 605 Lovpålagt revisjon 785 778

26 27 Andre attestasjoner 29 52

56 33 Andre tjenester 63 64

- - Skatterådgivning - 20

MORSELSKAP KONSERN

Beløp er eks. mva

Beløp i tusen NOK
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NOTER TIL REGNSKAPET 2016

Driftsløsøre,
innredning Transportmidler SUM

Anskaffelseskost 01.01.16 9 240 1 931 11 351

Tilgang kjøpte driftsmidler 13 723 1 608 15 331

Avgang - - -

Anskaffelseskost 31.12.16 23 143 3 539 26 682

Akk. avskrivninger 7 306 1 303 8 609

Akk. nedskrivinger 0 0 0

Nedskrivninger - - -

Avskrivninger, nedskrivninger og rev. nedskr. 31.12.11 - - -

Bokført verdi pr. 31.12.16 15 838 2 236 18 073

Årets avskrivninger 3 217 328 3 545

Økonomisk levetid 5 år 5 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær

Leie av ikke balanseførte driftsmidler 2 248  284

MORSELSKAP

Note 4  Varige driftsmidler
Beløp i tusen NOK

SUM

Anskaffelseskost 01.01.16 14 223 - 165 069 25 399 157 1 931 - 206 778

Tilgang kjøpte driftsmidler - 23 518 8 431 17 802 - 1 608 - 51 360

Tilganger fra kjøp av virksomhet 82 113 1 288 276  498 3 606 18 92 46 196 409 811

Avganger fra salg av vikrsomhet - - 4 562 - - - 4 562

Anskaffelseskost 31.12.16 96 336 24 806 445 436 46 807 174 3 631 46 196 663 387

Akk. avskrivninger - 588 26 621 17 503 159 1 302 - 46 173

Akk. nedskrivinger - - 1 449 - - - - 1 449

Bokført verdi pr. 31.12.16 96 336 24 218 417 366 29 304 15 2 329 46 196 615 765

Årets avskrivninger 588 9 153 6 232 3 328 - 16 304

Årets nedskrivninger - 1 449 - - - - 1 449

Økonomisk levetid 40 år 10-60 år 4-12 år 6-7 år 5 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Leie av ikke balanseførte driftsmidler 2 248 284 2 532

KONSERN Maskiner/
anlegg

Tomter Immaterielle
eiendeler

Bygninger og 
annen fast 

eiendom
Driftsløsøre,

innredning
Transport-

midler
Utsatt skatt

merverdi bygg

Beløp i tusen NOK
Note 5  Datterselskap, tilknyttet selskap m.v

BKM Holding Sted Anskaffelse Stemmeandel
Anskaffelses-

kost Bokført verdi Egenkapital

Ryenstubben 2 AS Oslo, Norge november 13 100 % 5 250 5 250 6 046

Brunstadshop AS Oslo, Norge desember 14 100 % 1 000 1 000 1 203

Straumeparken AS Straume, Norge november 15 100 % 9 848 9 849 -241

Runstad Eiendom AS Ski, Norge januar 14 100 % 950 950 989

BCC Event AS Oslo , Norge desember 14 100 % 1 000 1 000 5 487

SEE Travel & Tours AS Kråkstad, Norge november 13 100 % 0 0 530

Alwaye Conferencecenter Alwaye, India september 16 100 % 5 644 5 644 9 233

Beløp i tusen NOK

Global Investment Holding Sted Anskaffelse Stemmeandel
Anskaffelses-

kost Bokført verdi Egenkapital

Paso Flores SA Argentina oktober 16 100 % 51 771 51 771 4 216

Bayhill Functions New Zealand september 16 100 % 11 289 11 289 12 658

Rms Conference Romania oktober 16 100 % 37 629 37 629 36 858

Action Development Cameroon Kamerun oktober 16 100 % 23 989 23 989 8 788

Nokesa Limited Kenya september 16 100 % 9 407 9 407 1 803

Smiga LTD Ukraina september 16 100 % 51 740 51 740 2 406

Finca Alamo Spania oktober 16 100 % 6 021 6 021 21 841

Kolme Mexico Mexico september 16 100 % 23 518 23 518 6 460

Solar Das Primaveras Brasil september 16 100 % 15 109 15 109 32 119

Anna Christina Ltd Russland mars 16 100 % 42 333 42 333 4 086

Note 6  Fordringer med forfall senere enn ett år
Beløp i tusen NOK

2016 2015 2016 2015

1 061 107 990 310 Andre fordringer 603 280 836 183

MORSELSKAP KONSERN
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KONSERNREGNSKAP 2016
BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH

Note 8  Mellomværende og transaksjoner med selskap i samme konsern –  
  morselskap
Beløp i tusen NOK

2016 2015

Foretak i samme konsern 465 444 154 139

Sum 465 444 154 139

NOTER TIL REGNSKAPET 2016

Andre langsiktige
fordringer

2016 2015

Foretak i samme konsern 8 821 -

Sum 8 821 -

Renteinntekter

2016 2015

Tilknyttet selskap/menighet 2 680 -

Sum 2 680 -

Leiekostnader

2016 2015

Foretak i samme konsern 1 599 0

Sum 1 599 0

Annen internhandel

Note 9  Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter

Brunstad Christian Church gir og mottar gaver fra lokale og utenlandske menigheter. Videre har Brunstad Christian Church transaksjoner og mellomvæ-
rende med selskaper knyttet opp mot Brunstad Christian Church sin virksomhet. Transaksjoner mellom selskaper i konsernet er begrenset til renter på
konserninterne lån.

Utover transaksjoner med selskap i konsernet ble det i 2016 gitt en gave på millioner NOK 1 til den nærstående stiftelsen Skjulte Skatters Forlag.

Note 10  Skattekostnad
Beløp i tusen NOK

Morselskap
Brunstad Christian Church er etablert som en almennytting forening og er i henhold til skattelovens § 2-32 ikke skattepliktig.

Årets skattepliktige inntekt fremkommer slik: 2016

Ordinært resultat for konsernet inkludert konsernelimineringer 145 779

Trukket fra resultat på ikke skattepliktig virksomhet 151 780

Ordinært resultat før skattekostnad skattepliktig virksomhet (6 001)

Permanente forskjeller (235)

Anvendelse av fremførbart underskudd (435)

Endring midlertidige forskjeller*) (7 308)

Årets skattepliktige inntekt (13 979)

Betalbar skatt på årets resultat 185

Betalbar skatt på oppkjøpte utenlandske selskap**) 310

KONSERN

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2016 2015

Betalbar skatt 495 0

Endring i utsatt skatt*) (218) 96

Skatt på konsernbidrag - 115

Skattekostnad ordinært resultat 277 212

Skattekostnad på oppkjøpte utenlandske selskap*) 382 -

Total skattekostnad på årets resultat 660 212

*) Endring i midlertidige forskjeller og endring i utsatt skatt er ikke direkte avstembart mot spesifikasjonen under på grunn av oppkjøp i løpet av året.

Note 7  Egenkapital
Beløp i tusen NOK

Annen 
egenkapital

Egenkapital 01.01.16 447 825

Årets endring i egenkapital:

Årets overskudd 151 780

Egenkapital 31.12.16 599 605

MORSELSKAP

Annen 
egenkapital

Egenkapital 01.01.16 452 664

Årets endring i egenkapital:

Årets overskudd 145 120

Omregningsdifferanse valutakurs 1 001

Egenkapital 31.12.16 598 785

KONSERN
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KONSERNREGNSKAP 2016
BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH

Note 11 Pantstillelser og garantier m.v

NOTER TIL REGNSKAPET 2016

Beløp i tusen NOK

Garantistillelser 2016 2015

Garanti overfor andre 27 795 29 789

Sum 27 795 29 789

Pantsikkerhet

Lån i datterselskap med pant i eiendeler 10 722 3 379

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld 24 316 82 282

KONSERN

Note 12 Bankinnskudd
Beløp i tusen NOK

Morselskap
Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med NOK 850.

Konsern
Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med NOK 916.

Note 13 Resultatførte valutaposter
Beløp i tusen NOK

MORSELSKAP 2016 2015

Resultatført agio 14 688 15 521

Resultatført disagio 24 671 5 592

Netto valutaposter -9 984 9 928

KONSERN 2016 2015

Resultatført agio 14 760 15 528

Resultatført disagio 29 529 5 608

Netto valutaposter -14 769 9 920

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: 2016 2015 Endring

Driftsmidler 40 658 21 789 18 869

Fordringer (385) - -385

Varelager (725) (282) -443

Gevinst- og tapskonto - (906) 906

Underskudd til fremføring (23 232) (12 591) -10 641

Sum 16 316 8 010 8 307

Utsatt skatt 12 829 2 002 10 827

Utsatt skatt på merverdier bygg 48 171

Ikke balanseført utsatt skattefordel (2 922) (672)

Utsatt skatt knyttet til oppkjøpte utenlandske selskap**) (377)

Netto utsatt fordel/forpl. i balansen 57 701 2 675 55 027

**) Brunstad Christian Church har i 2016 kjøpt 10 utenlandske konferansesentre. Alle disse selskapene er konsolidert inn i konsernregnskapet, men pga
mangelfull rapportering av noteopplysninger er kun et av selskapene konsolidert inn i skattenoten. Resterende selskap har uvesentlige skatteposisjoner, 
og disse er derfor spesifisert i oppstillingen med totalbeløp.
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I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 
av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og 
konsernets evne til fortsatt drift, og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for fortsatt 
drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er 
sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å 
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger 
eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo 
T: 02316, org.no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 

Til styret i Brunstad Christian Church 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Brunstad Christian Churchs årsregnskap som viser et overskudd i selskapsregnskapet 
på 151 780 TNOK og et overskudd i konsernregnskapet på 145 120 TNOK. Årsregnskapet består av: 

 selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

 konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening: 

• er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

• gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
Brunstad Christian Church per 31. desember 2016 og av selskapets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

• gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
konsernet Brunstad Christian Church per 31. desember 2016 og av konsernets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men 
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 
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• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer 
vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. 
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet og konsernet ikke 
fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

 innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle 
informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en 
mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre 
konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av 
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets og konsernets regnskapsopplysninger i samsvar med lov 
og god bokføringsskikk i Norge. 

Oslo 26. juni 2017  
PricewaterhouseCoopers AS  

 
Gøril Hyni  
Statsautorisert revisor 
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Ryenstubben 2, N-0679 OSLO

Org. nr.: 979 961 073
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