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Dette er BCC

Brunstad Christian Church (BCC) har eksistert i

All innsats i menigheten er frivillig. For et medlem i

Norge i rundt 100 år, og er det eneste norske tros-

BCC er trosgrunnlaget årsaken til at en ønsker å være

samfunnet med internasjonal utbredelse. I dag har

medlem, og mange vil være med å støtte det positive

BCC omtrent 8.200 medlemmer i Norge, fordelt på

og viktige arbeidet foreningen utfører. Hver uke ytes

19 lokalmenigheter fra Harstad i nord til Lillesand i

det hundrevis av timer med frivillig innsats i lokalme-

sør. I tillegg har BCC virksomhet i 57 land, på alle

nighetene for å legge til rette for at barn, unge og
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kontinenter. Sammen med medlemmene og lokal-

eldre kan ha et meningsfylt tilbud i en kristen ramme.
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menighetene gjør BCC et omfattende arbeid, for å

Det mangfoldige arbeidet BCC og samarbeidende
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gi barn og ungdom gode rammevilkår og sikre at det

foreninger utfører, har som mål at barn og ungdom

finnes arenaer der medlemmer i alle aldre kan samles

skal oppleve en god barne- og ungdomstid i me-
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om det kristne budskapet.

nigheten, og få utvikle seg innenfor de evnene og
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forkynnelsen som skjer via BCCs talerstol er til opp-

BCC legger også til rette for ulike typer menighetsar-
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byggelse i den kristne tro, der kjærligheten er sentral.

beid, gjennom bibelskole, språkundervisning, me-

28
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Medlemmene har ulik bakgrunn, familieforhold, ut-

dieproduksjon, kulturutveksling og organisasjons-
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Balanseregnskap

dannelse og livssituasjon. BCC ønsker at hver enkelt

utvikling. Ved dette positive arbeidet ønsker BCC å

skal leve et selvstendig liv og gjøre sine valg ut fra

bidra til at medlemmene opplever et interessant og
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egen overbevisning og indre drivkraft. Det medlem-

meningsfylt menighetsliv, og også blir gode, nyttige

mene har felles, er den kristne tro.

samfunnsborgere i sitt land og i sitt nærmiljø.
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interessene de har. Alle arrangementer for barn og
Alt arbeid i BCC bygger på Bibelen og det kristne

ungdom er rusfrie, og de skal oppleve et godt om-

budskap, og all virksomhet skal peke tilbake på vårt

sorgsarbeid og støtteapparat i menigheten.

kristne formål. BCC har ingen betalte forkynnere, og

Bilde
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Fra styret
BCCs medlemmer har vist stort engasjement, ei-

Foreningens ideelle mål motiverer og samler

Å legge til rette for fremtidens generasjoner er

Vi retter også en spesiell takk til forstanderskapet,

erskap og giverglede til foreningen i året som har

medlemmene, og den frivillige innsatsen som ytes

sentralt for BCC. Derfor ble det i 2017 igangsatt en

som gjennom hele året har bidratt med inspirasjon

gått. Selv om BCC mottar store gaveinntekter fra

for å nå disse målene er avgjørende, og ikke minst

omfattende satsning på konferanser og arrange-

til troslivet gjennom deltakelse på konferanser, i

medlemmer, lokalmenigheter og andre bidrags-

meningsfull å være en del av. For styret i BCC er

menter for ungdom. Påskecampen, som for tred-

TV-sendinger og ved personlig omsorgsarbeid.

ytere, er det menneskene som utgjør den største

det også forpliktende. De frivillige skal merke at

je gang samlet flere tusen ungdommer fra hele

kapitalen for foreningen. Den innsatsen medlem-

innsatsen settes pris på og at de utgjør en forskjell,

verden, først og fremst om det kristne budskapet,

Sammen arbeider vi for at BCCs formål i stadig

mene legger ned hver uke hele året rundt er av

da blir innsatsen til glede både for mottaker og gi-

men også gjennom aktiviteter og sport, ble en stor

større grad kan oppfylles. Gjennom en kontinuer-

stor samfunnsnyttig betydning, ikke minst for de

ver.

suksess. Dette vil vi utvikle videre, og vi vil samar-

lig fornyelse til det bedre, ønsker vi at vår organisa-

beide med ungdomsorganisasjonene for å utvide

sjon i det kommende året skal fortsette sin positive

tilbudet til flere årlige ungdomsarrangement.

utvikling.

flere tusen barn og ungdom som har nytte av det
BCC opplever stadig interesse for vår organisa-

omfattende frivillige arbeidet.

sjon, noe vi synes er både spennende og utforDe initiativene lokalmenigheter har tatt for å dri-

drende. Interesse og oppmerksomhet fra offent-

BCC takker alle våre medlemmer for det engasje-

ve innsamlingsaksjoner til BCC, særlig de siste 10

ligheten synes vi er positivt, fordi det bidrar til at vi

ment de viser for sin organisasjon.

årene, har vært av avgjørende betydning for BCCs

kan utvikle og forbedre oss, og vi blir også flinkere

økonomiske situasjon i dag. Lokalmenighetene

til å fortelle om oss selv og om vår virksomhet. Vi

har både styrket sin egenkapital lokalt, samtidig

er stolte av at vår forening er velorganisert, og det

som de har ytt store gaver til BCCs virksomhet.

ligger et grundig arbeid bak denne ryddigheten.
Revisorgodkjente regnskaper ligger åpent på våre

I 2017 hadde lokalmenigheten i Eiker et stort en-

nettsider, sammen med fyldige årsrapporter fra

gasjement fram mot sommeren, for å bidra til at

flere år tilbake.

flest mulig av lokalmenighetene kom i mål med
sine planer for innsamling. Dette resulterte i rekordinnsamling, og ble toppet med en historisk fest
for alle BCC-medlemmer under sommerkonferansen.

Styret i BCC. Fra venstre: Tore Aslaksen (styremedlem), Berit Hustad Nilsen (styreleder)
og Finn Å. Ødegård (styremedlem).
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Økonomiske nøkkeltall 2017
Media
Arrangement
Ungdoms-besto avMedlemsBCC hadde i 2017 et
driftsresultat på
MNOK 109,3. Hovedinntektskilden
gaver fra medlemmer og en

Forvaltning av gaver i BCC

program
service
mindre andel av offentlig driftstilskudd fra stat og fylkeskommune.
Egenkapitalen i BCC
var per 31.12.17 på MNOK

BCC har i 2017 mottatt gaver for 337 MNOK. Et ekstraordinært initiativ fra lokalmenigheten i Eiker bidro sterkt til

754,8.

at innsamlingsaksjonene i de ulike lokalmenighetene fikk en økt oppslutning frem mot sommeren 2017. Flere av
lokalmenighetene ønsket å bli med på denne aksjonen, og kom dermed i mål med sine spareplaner før tiden.
Dette styrket både egenkapitalen i lokalmenighetene og BCCs sentrale virksomhet.

Inntekter

Inntekter
Deltakeravgift stevner
og arrangement
6,1 %

Finansinntekter
19,1 %
Andre inntekter
0,3 %

Norge
67 %

471

Statstilskudd
2,8 %

Gaver
ogkollekter
kollekter
Gaver og

Gaver og kollekter
71,6 %

Millioner NOK

Europa
28 %

Fremtidens fond

337
Millioner NOK

Øvrige
5%

Driftskostnader
virksomhetsområder
Ansatte
Driftsomkostninger

Fast ansatte
57

Disse gavene blir forvaltet av foreningen, og store deler av gavene skal inngå i et fond som skal bidra til å sikre

37

gode økonomiske rammevilkår for den ideelle kristne virksomheten også i fremtiden. Deler av fondet er plassert

35

MNOK

som utlån til Brunstadstiftelsen, for å støtte den pågående store utbyggingen på Brunstad.

MNOK

25

MNOK

Midlertidig ansatte
Youth Exchange Program
98

BCC-fond

7,5
MNOK

3,87 %

33
24
Fast ansatte

Media

Arrangement

Ungdomsprogram
6

Inntekter

Medlemsservice

Avkastning

750

Millioner NOK
7

Compliance i BCC

BCC Arrangement
– økende oppslutning om det kristne budskapet

BCC har en omfattende virksomhet og et aktivt

Oppdaterte retningslinjer for foreningsdrift

En av BCCs kjerneaktiviteter er å gjennomføre

Påskecamp for ungdom

foreningsliv. Engasjerte medlemmer bidrar raust

BCC utvikler og oppdaterer jevnlig rutiner og ret-

trosoppbyggende konferanser og arrangementer

Påskecampen 2017 gikk over fem dager og var

med pengegaver og frivillig innsats for foreningen,

ningslinjer for foreningsvirksomheten, og ønsker

for våre medlemmer fra alle kontinenter. I løpet av

primært for målgruppen 13-20 år. Her fikk delta-

og dette setter krav til organisasjonen. BCC ønsker

at alle de lokale foreningene har en tilsvarende

2017 arrangerte BCC åtte internasjonale konferan-

kerne velge mellom en mengde ulike aktivitetstil-

å være en positiv bidragsyter til samfunnet, og skal

god forvalting av sin økonomi og foreningsdrift.

ser på Oslofjord Convention Center. I tillegg ble

bud på dagtid, hvor de fikk møte ungdom fra alle

det, i samarbeid med flere frivillige ungdomsfore-

deler av verden med samme fritidsinteresser som

forvalte verdiskapningen som våre medlemmer bidrar til på en langsiktig og bærekraftig måte. BCC

I 2017 har BCC gjennomført besøk hos to nor-

ninger, avholdt en internasjonal ungdomscamp i

dem selv, og unge voksne bidro som mentorer.

ønsker å sikre at kommende generasjoner også

ske lokalmenigheter med veiledning og råd

påskeuken. I 2017 ble det totalt arrangert 64 møter

Kveldene hadde også et fyldig program og sam-

har muligheter til å samles om det kristne formå-

om foreningsdriften. Dette arbeidet er vik-

for de ulike målgruppene barn, ungdom og voksne.

linger med inspirasjon til troslivet der det kristne

let.

tig, og BCC arbeider målrettet for å kunne gi
enda bedre oppfølging og kursing av lokal-

BCC og lokalmenighetene skal til enhver tid dri-

menighetene på dette feltet. Arbeidet med å møte

ve sin virksomhet i tråd med gjeldende lover og

de nye kravene om personvern i GDPR (General

regelverk. Derfor har BCC i mange år brukt mye

Data Protection Regulation) ble også startet opp

ressurser og midler for å sikre at foreningsdriften

i 2017.

er compliant og økonomisk ansvarlig. Dedikerte ansatte har kompetanse på ulike fagområder,

I desember arrangerte BCC et kurs for alle styre-

og støtter også lokalmenighetene med felles ret-

ledere og økonomiansvarlige i lokalmenighetene.

ningslinjer, seminarer og relevant rådgivning.

Her var rundt 160 representanter fra omtrent 60
lokalmenigheter tilstede.

fellesskapet sto i sentrum. Flere hundre frivillige

Samlinger for ulike målgrupper
under BCCs konferanser
Barn
9%

Voksne
60 %

64

ungdommer og voksne bidro til at arrangementet
med over 3.000 deltakere ble en stor suksess.

Aktiviteter under Påskecamp 2017

Programmering
og LAN

Design

Gokart

Hesteridgning

Møter totalt

Tegning

Paintball

Ungdom
31 %

Baking

Volleyball

Foto og film Sang/musikk

Ishockey

Håndball

De åtte internasjonale konferansene i BCC gikk
over til sammen 39 dager, og hadde gjennomsnittlig 5.900 deltakere. Konferansene med størst

Basketball

Turn/freerunning

Fotball

Dans

oppslutning var sommerkonferansene og påskekonferansen. I påsken var 8.400 deltakere samlet
for å feire høytiden, og på påskecampen deltok
3.100 ungdom fra 27 ulike land.
Klatring

Kurs for styremedlemmer og økonomiansvarlige i lokalmenighetene.
8
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Tennis

Flykurs

Det er BCCs arrangementsavdeling som har an-

I tillegg bidrar mange frivillige fra de ulike lokalme-

svar for planlegging og avvikling av de internasjo-

nighetene med både deler av den praktiske gjen-

nale konferansene i Norge. Dette skjer i tett sam-

nomføringen, og med innholdsproduksjon til te-

arbeid med forstanderskapet, som forvalter det

masamlinger, filmer, musikaler og konserter som

åndelige innholdet i arrangementene.

støtter opp under det kristne budskapet.

60 år med sommerkonferanser på Brunstad
I 2017 var det 60-årsjubileum for sommerkonfe-

Disse to konferansene utgjorde nesten tre uker

ransene på Brunstad, som har vært stedet menig-

med trosoppbyggende møter, temasamlinger og

heten har hatt alle sine store samlinger siden 1956.

aktiviteter for barn og ungdom.

Sommerkonferansene samlet til sammen 15.600
deltakere i konferansene i juli og august.

Internasjonal deltagelse under sommerkonferansene
Fra andre land
5%

Fra Europa
40 %

15 600
Deltakere

Folkeliv på marinaen under sommerkonferansen i juli
11

Fra Norge
55 %

Arbeid for barn og unge
Engasjement og fornyelse
BCC har lang tradisjon for sine konferanser, og

80 lokalmenigheter fra alle verdensdeler deltok,

En stor andel av medlemmene i BCC er barn og

Med et mangfold av interesser og tilbud er det

deltakerantallet viser stor interesse og økt interna-

og leverte til sammen mer enn 700 ideer til pro-

ungdom, og det legges ned mye innsats for å sikre

også behov for mange mentorer med ulike evner

sjonal oppslutning om disse. Fremtidstro og visjo-

sjektet i løpet av høsten 2017. Ideene inkluderte

at disse har et godt og inkluderende oppvekstmil-

og interesser. Ungdommene blir oppmuntret til å

ner for at barn og unge kan ha et interessant tilbud

både forbedringsforslag og helt nye konsepter, og

jø. I 2017 tilrettela BCC og våre samarbeidende

bruke de personlige egenskapene de har, og ha et

i menigheten gjorde at BCC høsten 2017 startet

disse vil det arbeides systematisk videre med ut-

foreninger for 29 dager med arrangementer og

personlig kristenliv i harmoni med Bibelens ord. På

en omfattende idéutviklingsprosess. Her ble med-

over i 2018. I tillegg ble det besluttet å satse videre

aktiviteter for barn og unge, primært i forbindelse

den måten blir man et godt forbilde, både i hver-

lemmer fra hele verden invitert til å komme med

på flere nye ungdomsarrangement fra 2018.

med de internasjonale konferansene.

dagen, på sosiale medier, og for de en er sammen

nye innspill til fremtidens arrangementer.

med i sitt nærmiljø og i sin lokalmenighet.

Dager med aktiviteter
for barn og unge

Opplæring i mentorarbeid
I 2017 ble det i forkynnelse og menighetsarbeid
fokusert på opplæring og inspirasjon til å være en
god mentor blant de barna og ungdommene man
omgås. Det legges vekt på å vise respekt mot alle,
og gi oppmuntring og ros slik at alle opplever å bli
sett og satt pris på. Ved å vise omtanke for de som

29

Dager

er yngre, kan ungdom lære å bli gode omsorgspersoner og rollemodeller.
Slike temaer ble satt høyt på dagsordenen under
den fem dager lange påskecampen i april. Resten

Mangfold og variasjon

av året ble dette fulgt opp gjennom lokale tema-

Den store aktiviteten er et resultat av BCCs målbe-

samlinger, podcaster og TV-programmer, slik at

visste satsning på å ha et allsidig fritidstilbud som

opplæring i omsorgs- og mentorarbeid ble sen-

springer ut fra vårt kristne trosgrunnlag. Målet er

tralt i arbeidet for barn og unge i BCC i hele 2017.

at barn og ungdom mellom 13 og 19 år skal ha
et interessant aktivitetstilbud både i sommer- og

Debatt på scenen under et ungdomsarrangement i 2017

12

vintersesongen.
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BCCs forebyggende ressursteam

Kvalitetsledelse sentralt og lokalt i

Det skal være trygt og fint å vokse opp i BCC, og

organisasjonen

i alt vårt arbeid for barn og ungdom skal uønske-

Det er i BCCs interesse at det varsles uten opphold

de hendelser forebygges aktivt. Alkohol og andre

om grenseoverskridende og krenkende atferd, og

rusmidler er ikke akseptert i sammenhenger der

det settes særskilt krav til tillitspersoner. Det skal

en arbeider som mentor for barn og ungdom i

legges til rette for intern varsling på en trygg måte

BCC. BCCs ressursteam har ansvar for høy kvalitet

som gjør at uverdige forhold kan bli kjent for de

på det forebyggende arbeidet i forbindelse med

ansvarlige snarest mulig.

krenkelser, grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep mot barn og unge, og gjennomførte

En ny og omfattende revisjon av strukturer og

i mars et kurs for alle gruppeansvarlige for barne-

prosesser for kvalitetsledelse ble igangsatt

og ungdomsarbeidet i lokalmenighetene i Norge.

i 2017, og gjelder for alle deler av BCCs
organisasjon

Målet er at alle lokalmenigheter får hjelp til å utvikle praktiske ferdigheter i tråd med strategipla-

Det er utviklet materiell og verktøy for vide-

nen «Trygge barn – de voksnes ansvar», og res-

re undervisning og opplæring til bruk i de

sursteamet følger opp at dette arbeidet skjer i

lokale foreningene

henhold til gjeldende retningslinjer.
I tillegg til krav om politiattest er det innført
egenerklæring for alle medarbeidere i
barne- og ungdomsarbeidet
Tverrkirkelig og faglig samarbeid
I det viktige arbeidet med å skape trygge rammer
for alt vårt kristne barne- og ungdomsarbeid deltar
BCC i et tverrkirkelig samarbeid med Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Det
jobbes aktivt med videre nettverksbygging mot
Harald Kronstad

Øivind Jacobsen

BCC ressursteam

BCC ressursteam

fagmiljøer, og dette vil fortsette i 2018.
BCC deltok i 2017 både på Barnerettighetsdagen
arrangert av Barneombudet og Universitetet i
Oslo, og på Novemberkonferansen i regi av Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.
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BCCs ungdomsprogram
Youth Exchange Program (YEP)
Hovedformål med Youth Exchange Program
YEP er et tilbud om ungdomsutveksling i BCC, og

I 2017 deltok ungdom fra 33 ulike land i utvekslingen.

utgjør sammen med Brunstad Bibelskole en høyt

Hovedinntaket skjer i sommerferien, og programmet

prioritert satsning på ungdom i menighetsfelles-

hadde 409 deltakere våren 2017 og 429 deltakere

kapet.

høsten 2017.

YEP skal gi opplæring i BCCs trosgrunnlag og historie
YEP skal gi opplæring i misjonsarbeid og menighetsliv
YEP skal gi opplæring i norsk språk og kultur
YEP skal bidra til respekt og toleranse gjennom samarbeid 		

Deltakerne på YEP er stasjonert på ulike lokasjoner

Inntak og fordeling koordineres av avdelingsleder for

i et multikulturelt miljø

hvor de får opplæring i menighetens tro og prak-

YEP-programmet.

YEP skal tilrettelegge for frivillig innsats i menighetens

tisk menighetsarbeid.

konferanser og prosjekter

Deltakere på BCCs ungdomsprogram våren 2017

Brunstad Bibelskole
Brunstad Bibelskole tar årlig inn den største grup-

Praktisk opplæring og frivillig innsats

pen med YEP-deltakere, og ble etablert som egen

På fritiden, når det ikke er undervisning ved bi-

avdeling i BCC i 2016. Skolen har nå lagt bak seg

belskolen, velger de aller fleste av elevene å en-

det første fulle driftsåret. Totalt i 2017 hadde sko-

gasjere seg i frivillig arbeid som bidrar til å støtte

len 565 elever fra rundt 30 ulike nasjoner, fordelt

menighetens ideelle formål. Mange av elevene får

på 290 personer våren 2017 og 275 personer høs-

innblikk i hvordan kristne konferanser gjennomfø-

ten 2017.

res ved å delta i planlegging og avvikling av BCCs
internasjonale konferanser, og flere er engasjert i

Undervisning og kulturutveksling

teknikk og innholdsproduksjon via BrunstadTV.

Elevene har 35 timer med studietid hver uke, som

Vennskap og samhold både i studier og fritid for ungdommene på Brunstad Bibelskole

inkuderer undervisning, selvstudier og gruppear-

Skolemiljø

beid. Hovedandel av pensum er bibelundervis-

Brunstad Bibelskole har internat og undervisnings-

ning, men i 2017 ble det også gjennomført timer

lokaler på Brunstad i Sandefjord kommune. Elev-

innenfor blant annet personlig økonomi og fysisk

ene er her del av et aktivt skolemiljø med gode

aktivitet. I 2017 har man videre styrket språkopp-

fasiliteter.

læringen, og etablert et nettbasert forkurs for å
få en bedre mestring av norsk hos deltakerne før

Rektor på Brunstad Bibelskole er Bjørn Nilsen,

oppstart.

som sammen med både ansatte og frivillige har
ansvar for å gi ungdommene et variert og givende

Livestreaming av undervisningstilbudet

undervisningstilbud. Skolen har en egen rådgiver-

Det er stor etterspørsel og interesse for undervis-

funksjon og et eget helseprogram som skal ivareta

ningen på Brunstad Bibelskole, og i 2017 startet

den enkeltes behov for oppfølging og støtte. Det

Brunstad Bibelskole med streaming av undervis-

er nulltoleranse for mobbing, og man vektlegger

ningstimene til YEP-grupper som er etablert andre

et godt sosialt miljø.

steder i verden. Dette førte til økte kostnader for
bibelskolen, både med tanke på produksjon og
distribusjon, og samarbeidet med BrunstadTV har
vært avgjørende for gjennomføring. Tilbudet har
vist seg verdifullt, da det har vært med på å styrke
og samordne undervisningstilbudet på alle lokasjoner.

Administrasjon og skoleledelse ved Brunstad Bibelskole, f.v.: Synnøve Larsen, Bjørn Nilsen,
Jane Courage og Gershon Twilley.
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Misjonsarbeid i BCC
Trosopplæring og misjonsarbeid via bibelskolen

Misjonsarbeid på nett

Brunstad Bibelskole, med dens innhold og læ-

På plattformen aktivkristendom.no kan alle som

replaner, betraktes som en viktig del av BCCs

ønsker det, lese om BCCs tro og lære, og menig-

misjonsarbeid. Her møtes ungdommer fra mange

hetens litteratur ligger lett tilgjengelig som e-bø-

kulturer og får inspirerende trosopplæring og for-

ker. Evangeliet om Jesus har en positiv, oppløf-

kynnelse i et helt skoleår. Skolen formidler kjernen

tende virkning i menneskers liv, og dette formidles

i BCCs tro og lære, med det mål at ungdommene

gjennom nettartikler, filmer og personlige vitnes-

skal få del i en sterkere og mer personlig tro.

byrd.

Etter fullført år på Bibelskolen reiser mange hjem

I løpet av 2017 ble aktivkristendom.no etablert på

for å bidra i det lokale menighetslivet og i sitt lokal-

13 språk, og opplevde en markant stigning i antall

samfunn, og har god nytte av erfaringen og kunn-

besøkende. Mot slutten av 2017 hadde nettsiden

skapen de har tilegnet seg. Bibelskoleåret er også

et gjennomsnittlig antall visninger på over 5.300

en arena der man knytter vennskap med jevn-

per dag.

aldrende fra hele verden, som ofte følger ungdommene videre i livet.

I tillegg brukes sosiale medier aktivt for å nå ut til

Arbeid med enkeltmennesker

flere, slik at budskapene kan formidles på en en-

De halvårige misjonsfestene bidrar, i tillegg til forkynnelse, sanger og underholdning, til innsamling til

klere måte både via Facebook og Instagram.

misjonsvirksomheten over hele verden. Her fra festen i Linnenbach i Syd-Tyskland 14. oktober.

BCCs misjonsprofil er basert på å spre evangeliet videre gjennom møter med enkeltmennes-

Aktiv Kristendom har en liten stab med faste med-

ker. Målet er at det kan oppstå en personlig tro

arbeidere, i tillegg er det en rekke frivillige i flere

og kjærlighet til Jesus i den enkelte som ønsker

verdensdeler, som bidrar med artikler, materiale

å etterfølge han som disippel. Viktige arenaer for

og oversettelse.

dette arbeidet er konferanser og TV-sendinger, og

lav kjøpekraft

5

For at flest mulig av de som ønsker det skal få mulighet til å delta på de internasjonale konferanse-

MNOK

ne, yter BCC finansiell støtte til inviterte deltakere

BCC har flere nettbaserte kanaler for å nå ut med

fra land med lav kjøpekraft, i form av dekning av

det kristne budskap. Det er ikke noe mål for BCC

Følgere på Instagram

å samle store tilhengerskarer, men at den som vil

18 000

høre, lære og leve som en etterfølger av Jesus kan
finne hjelp og utvikles som kristen.

Misjonsstøtte til personer fra land med

oppholdet i Norge. Det settes av faste beløp til
dette formålet i det årlige misjonsbudsjettet, og i
2017 utgjorde denne støtten ca 5 millioner norske

Følgere på Facebook

kroner.

Reisestøtte, rabatt på mat, deltakeravgift
og opphold under BCCs konferanser

8 000
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BrunstadTV
– en viktig formidler av menighetens budskap
Budskapet om et troende liv blir gjennom Brun-

Et ungt miljø

stadTV distribuert til alle verdensdeler. Her sendes

I 2017 hadde BrunstadTV 20 faste ansatte, i tillegg

trosoppbyggende innhold fra alle internasjonale

til 19 frivillige deltakere fra YEP-programmet. Un-

konferanser i BCC. Kanalen produserer også pro-

der de internasjonale konferansene deltar også en

gramserier der målet er å formidle gode og posi-

stor andel frivillige i arbeidet med lyd, lys og bilde-

tive verdier til barn, ungdom og familier, gjennom

produksjon. BrunstadTV leverer all teknikk i forbin-

kvalitetsprogram for de ulike målgruppene.

delse med konferanser og andre TV-sendinger i
regi av BCC, og det produseres månedlig live-sen-

Kanalen produserer og distribuerer innhold for

dinger med flerkameraproduksjon, og ukentlige

både lineær-TV og nettbaserte plattformer, som

live-streaminger for Brunstad Bibelskole.

nett-TV og YouTube.
Opplæring av unge medielærlinger og talenter
Ny teknologi og faglig oppdatering

BCC er godkjent som opplæringsbedrift av Oslo

Hovedmålet for arbeidet i BrunstadTV er å for-

Fylkeskommune. Gjennom flere år har Brun-

midle BCCs kristne budskap, og i dette arbeidet

stadTV tatt inn lærlinger i mediefag, og i 2017

tar man stadig i bruk ny teknologi. Avdelingens

fikk to av disse fagbrev som mediegrafikere, med

medarbeidere oppdaterer seg jevnlig innenfor sitt

svært gode resultater. Hos BrunstadTV satses det

fag, og tar i bruk nye metoder og fremgangsmåter

mye på arbeidsmiljø, der fag, kompetanseutvikling

innenfor både teknikk og innholdsproduksjon.

og læring er i fokus.

I 2017 ble det åpnet en ny kanal for live-streaming

Medarbeidere som tas inn via YEP får også en om-

av møtene på alle BCC-konferanser. Dette skyl-

fattende opplæring innenfor medie- og TV-pro-

des stor etterspørsel og var et testprosjekt som

duksjon, og BrunstadTV er en unik rekrutteringsa-

må utvikles videre. BrunstadTV har en krevende

rena for medieinteressert ungdom fra hele verden.

produksjonslinje, da alle taler på konferansene blir
simultantolket til over 20 språk, samt at mange av

Under påskecampen hadde BrunstadTV et eget

programmene tekstes til de fire hovedspråkene;

tilbud til ungdom mellom 13 og 18 år. I løpet av tre

norsk, engelsk, tysk og nederlandsk. Primærkana-

intensive kursdager fikk de opplæring i flere deler

len for distribusjon var derfor fortsatt lineær-TV via

av en flerkameraproduksjon, gjennom live TV-sen-

satellitt, og det arbeides med streamingteknologi

dinger fra den internasjonale påsketurneringen i

som kan støtte flere språkløsninger.

ishockey i Tønsberg Ishall.

BrunstadTV gjennomførte i løpet av året to store
samlinger med idéworkshops, der nye program-

Sendetid på BrunstadTV i 2017

idéer og planer for neste sesong ble produsert.

3 000
Timer
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Medlemsservice

Viktige beslutninger – BCCs
representantskapsmøte

BCC har gjennom mange år tilbudt støtte til lo-

aktivt med å møte de nye GDPR-kravene fra 2018.

Hvert år møtes representanter fra BCC og lokal-

Disse midlene har blant annet muliggjort at Brun-

kalmenighetene ved å utarbeide retningslinjer for

Dette arbeidet ble startet opp i 2017.

menighetene til representantskapsmøte. Her for-

stadstiftelsen har kunnet finansiere den store ut-

mange ulike områder, eksempelvis regnskap, øko-

ankres alle beslutninger som er av stor betydning

byggingen på Brunstad, gjennom lån fra BCC og

nomi, dugnad, skatt og gaver. Retningslinjene skal

Fokus på HMS-arbeid

for BCC, i tillegg til at årsregnskap legges frem for

lokalmenighetene. Investeringene krever en god

bidra til en trygg, ryddig og god organisasjonsdrift.

Både for ansatte og medlemmer som yter frivillig

godkjenning. I 2017 deltok cirka 120 personer på

samhandling også mellom BCC og Brunstadstif-

innsats under BCCs konferanser har arbeidet med

representantskapssamlingen, som ble avholdt på

telsen, og dette sikres gjennom en helhetlig eier-

I tillegg yter BCC ulike former for service når

helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) vært sentralt i

Panorama Hotel & Resort på Sotra utenfor Ber-

styringsmodell.

det gjelder undervisning, opplæring og støtte-

2017. BCC implementerte verktøyet Simployer

gen. Deltakerne representerte BCCs lokalmenig-

systemer. I 2017 ble det startet et utviklingsprosjekt

for å videreutvikle rutiner både for forebygging og

heter både fra Norge og fra resten av verden.

med dataverktøyet «My Share» som en utvikling

system for avvikshåndtering.

av tidligere aktivitetsweb. Dette er et dataverktøy

BCC leier Oslofjord Convention Center på Brunstad til alle sine internasjonale konferanser, og på

God organisering sikrer bærekraftig drift og

representantskapsmøtet ble det informert om sta-

som sikrer en forenklet struktur og transparens for

I samarbeid med BrunstadTV ble det i januar gjen-

utvikling

tus på det omfattende utbyggingsprosjektet som

bidrag fra medlemmene, og gir bedre muligheter

nomført et HMS-kurs for 30 frivillige, som del-

Organisering av den totale virksomheten i BCC var

pågår i perioden fram til 2021. Det ble videre re-

for forskuddsbasert finansiering for deltakelse og

tar med teknisk rigg og produksjon under BCCs

et sentralt tema på representantskapsmøtet i 2017.

degjort for arbeidet med finansieringsmodellene

andel av driftskostnader.

konferanser. Målet var en effektiv, sikker og kor-

Det at organisasjonen har en effektiv og god sty-

knyttet til fullførelsen av prosjektet, samt knyttet til

rekt rigg under alle arrangementer, og de frivillige

ringsmodell som sikrer forvaltning av de materielle

BCCs fremtidige bruk av anlegget.

Som trossamfunn håndterer BCC sensitive per-

måtte gjennom både kurs og testing som ledd i

verdiene, gjør det mulig å legge til rette for det

sondata i sine medlemsregistre. Derfor jobber vi

opplæringen.

kristelige arbeidet i BCC på best mulig måte.

Det var enighet om at Representantskapet, på
vegne av alle lokalmenighetene i BCC, fortsatt øn-

Styret skal forvalte den betydelige virksomheten

sker å legge til rette for at fremtidige generasjoner

som har sitt utspring i BCC, som er bygget på

også skal gis mulighet til å oppleve konferanser

midler betrodd organisasjonen fra medlemmene.

med fellesskap og trosoppbyggelse på Brunstad.

I 2017 gjennomførte BCC flere ulike seminarer for lokalmenighetene.
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Styrets årsberetning 2017
Virksomhetens art og hvor den drives

Skattemessige forhold

Brunstad Christian Church

Brunstad Christian Church er etablert som en allmennyttig forening og er i henhold til skattelovens § 2-32

Brunstad Christian Church er en forening med kristelig formål. Foreningen driver misjon og humanitært

ikke skattepliktig. Brunstad Christian Church er også godkjent av skatteetaten som en organisasjon som er

arbeid i en rekke land fordelt på alle verdensdeler. Administrasjonen har sitt hovedkontor i leide lokaler i

omfattet av gavefradragsordningen til frivillige organisasjoner iht skattelovens § 6-50.

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 detaljert informasjon om
BCCs virksomhet henvises det til foreningens årsrapport som ligger tilgjengelig på foreningens hjemmeside www.bcc.no.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet og generell trivsel på arbeidsplassen er god. Det har ikke vært alvorlige skader eller ulykker i
2017 og sykefravær har vært 0,9 %. Foreningen har gode rutiner for HMS-oppfølging for ansatte.

Konsernet
Konsernet inneholder foreningen Brunstad Christian Church og datterselskapet BKM Holding AS med
datterselskaper. I 2017 solgte BCC sitt datterselskap Global Investment Holding AS til Brunstadstiftelsens
datterselskap Brunstad Holding AS. Dette var ledd i en omstrukturering hvor Brunstadstiftelsen vil ha et
strategisk ansvar for fremtidig eierskap til regionale konferansesentre, for å skille mellom trossamfunnet
BCC og næringsdrift under Brunstadstiftelsen.

Likestilling
Brunstad Christian Church har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner
og menn. Foreningen hadde 154 årsverk i 2017 fordelt på 72 kvinner og 82 menn. Mange arbeider med
misjon og humanitært arbeid. Styret består av en kvinne og to menn.

Fortsatt drift

Ytre miljø

Årsregnskapet for 2017 for Brunstad Christian Church er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, og

Etter styrets mening driver foreningen ikke med virksomhet som medfører en vesentlig negativ påvirkning

styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede.

av det ytre miljø. Foreningen har således ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak på dette området i 2017
utover de nødvendige tiltak etter lov og forskrifter som sikrer gjeldende miljøkrav.

Utvikling, resultat og stilling
Brunstad Christian Church

Opplysninger om finansiell risiko

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

Det er etter styrets oppfatning ikke markedsrisiko eller tapsrisiko av betydning for foreningen i nærmeste

2017

2016

Resultat

kr 155 227

kr 151 780

Egenkapital

kr 754 832

kr 599 605

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.

Oslo, 18. april 2018
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter et rettvisende bilde av resultatet for 2017
og stillingen pr. 31.12.2017. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for
bedømmelsen av foreningen. Foreningens ordinære avskrivninger utgjør i all hovedsak differansen mellom

Berit Hustad Nilsen
Styreleder

selskapets kontantstrøm og det regnskapsmessige resultatet.
Konsernet
Konsernregnskapet viser resultater og egenkapital som følger (alle tall i tusen):

2017

2016

Resultat

kr 150 023

kr 145 120

Egenkapital

kr 748 808

kr 598 785
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Finn Å. Ødegård
Styremedlem

Tore Aslaksen
Styremedlem

Vegar Kronstad
Daglig leder

27

Konsernregnskap 2017
Brunstad Christian Church
Resultatregnskap

Balanse pr 31. desember
KONSERN
Beløp i tusen NOK

MORSELSKAP
Beløp i tusen NOK
2017

2016

0

0

30 250

19 195

337 408

348 030

13 109

13 783

380 767

381 008

0

0

36 078

25 279

6 682

3 545

0

0

228 684

208 859

271 444

237 682

109 323

143 325

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

KONSERN
Beløp i tusen NOK

MORSELSKAP
Beløp i tusen NOK
2017

2016

NOTE EIENDELER

2017

2016

Utsatt skattefordel

818

818

0

Goodwill

606

606

0

0

Andre immaterielle eiendeler

0

24 218

0

0

Sum immaterielle eiendeler

1 049

25 642

149 802

559 899

28 519

29 318

2 821

2 329

181 142

591 546

0

0

679 602

603 280

2017

2016

2 Salgsinntekt

52 062

48 532

2 Driftsinntekt

37 321

21 297

0

0

Immaterielle eiendeler

337 408

348 038

0

0

13 109

13 783

0

439 900

431 650

2, 9 Gaver og kollekter
Tilskudd stat og kommune
Sum driftsinntekter

Varekostnad

Anleggsmidler

35 248

26 227

3 Lønnskostnad

39 016

27 332

4 Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

18 312

16 304

0

0

0

1 449

20 149

15 837

236 339

213 724

2 821

2 237

Sum driftskostnader

328 915

285 036

22 970

18 073

Driftsresultat

110 985

146 614

4, 5 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
9 Annen driftskostnad

Varige driftsmidler
4 Tomter, bygninger og annen fast eiendom
4 Driftsløsøre/ Innredning
4 Transportmidler
Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

44 552

27 324

Renteinntekt

36 568

21 526

45 632

14 688

Annen finansinntekt

53 141

14 760

0

0

0

250

7 135

8 886

Rentekostnad

14 724

7 841

37 145

24 671

Annen finanskostnad

35 708

29 529

45 904

8 454

Netto finansresultat

39 277

-834

155 227

151 780

150 262

145 780

0

0

239

660

155 227

151 780

150 023

145 120

Utbytte fra datterselskap

Ordinært resultat
10 Skattekostnad
Årsresultat

OVERFØRINGER
155 227

151 780

155 227

151 780

7 Avsatt til annen egenkapital

3 000

15 000

5 Investering i datterselskap

834 033

1 061 107

837 033

1 076 107

Sum finansielle anleggsmidler

679 602

603 280

860 004

1 094 180

Sum anleggsmidler

861 793

1 220 468

1 225

2 926

8 759

4 860

6 Andre langsiktige fordringer

Omløpsmidler
0

0

6 Varer

Fordringer
14 881

1 264

Kundefordringer

11 045

6 739

Andre kortsiktige fordringer

22 088

19 000

25 926

8 003

Sum fordringer

30 842

23 860

387 447

137 603

391 746

146 064

413 373

145 606

423 813

172 850

1 273 376

1 239 786

1 285 606

1 393 318

12 Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler

Sum overføringer
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SUM EIENDELER
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Konsernregnskap 2017
Brunstad Christian Church
Balanse pr 31. desember

Kontantstrømoppstilling
KONSERN
Beløp i tusen NOK

MORSELSKAP
Beløp i tusen NOK
2017

2016

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD

2017

2016

Egenkapital
754 832

599 605

754 832

599 605

754 832

599 605

0

0

307 033

442 518

151 780 Årsresultat før skattekostnad

598 785

6 682

Sum opptjent egenkapital

748 808

598 785

0

0 Betalt skatt

Sum egenkapital

748 808

598 785

0

0 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

0

0 Endring i varelager

Langsiktig gjeld
442 518

2016 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

748 808

Gjeld

307 033

2017

155 227

7 Annen egenkapital

KONSERN
Beløp i tusen NOK

MORSELSKAP
Beløp i tusen NOK

Annen langsiktig gjeld

309 716

515 678

2 529

58 519

312 245

574 197

Utsatt skatt
Sum langsiktig gjeld

3 545 Ordinære avskrivninger

2017

2016

150 262

145 780

18 312

16 304

-495

0

0

1 449

1 701

-1 602

-13 668

3 417 Endring i kundefordringer

-3 899

2 180

1 854

-1 810 Endring i leverandørgjeld

-657

369

1 537

-10 187

166 761

154 294

16 380
166 475

-3 018 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter
153 913 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Kortsiktig gjeld
0

0

Gjeld til kredittinstitusjoner

2 223

424

6 090

4 191

Leverandørgjeld

6 242

6 899

0

0

87

495

2 106

1 626

2 618

1 818

203 314

191 846

9 Annen kortsiktig gjeld

213 383

210 701

211 511

197 663

Sum kortsiktig gjeld

224 553

220 377

518 544

640 181

Sum gjeld

536 798

794 535

1 273 376

1 239 786

1 285 606

1 393 318

10 Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter

-15 122

-15 331 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-1 533

-414 975

0

0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

0

4 562

0

0

-4 226

4 479

6 855

232 903

-70 797 Utbetaling ved utlån

-87 835

0

-98 127 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-86 739

-173 031

1 799

-65 933

163 861

183 611

38 803 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

165 660

117 678

249 844

94 589 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende

245 682

98 940

137 603

43 014 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.

146 064

47 124

391 746

146 064

0
0
6 855
227 121
218 854

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Oslo, 22. mai 2018

-135 485
-135 485

Finn Å. Ødegård
Styremedlem

Tore Aslaksen
Styremedlem

0 Kontantbeholdning i kjøpte selskap
0 Innbetaling fra salg av finansielle anleggsmidler

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

0

Berit Hustad Nilsen
Styreleder

-12 000 Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler

387 447

-80 077 Opptak kortsiktig lån
118 880 Opptak av langsiktig gjeld

137 603 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.

Vegar Kronstad
Daglig leder
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Konsernregnskap 2017
Brunstad Christian Church
Noter til regnskapet
Note 1 – Regnskapsprinsipper

Varer
						
Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-metoden
og netto salgsverdi. 					
				
Inntekter
					
Ved varesalg: 						
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og
kontroll 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 transaksjonstidspunktet. 				
					
Gaver inntektsføres når de mottas. Tilskudd inntektsføres når tilsagnsbrev er mottatt og vilkårene for tilskuddet er oppfylt
								
Driftstilskudd periodiseres i henhold til den perioden de er gitt
for. 								

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998
og god regnskapsskikk i Norge.
Konsolideringsprinsipper 				
Konsernregnskapet omfatter 1 datterselskaper samt 6 datterdatterselskaper hvor Brunstad Christian Church har bestemmende
innflytelse som følge av juridisk eller faktisk kontroll. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for like
transaksjoner i alle selskaper som inngår i konsernregnskapet. Alle
vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i
konsernet er eliminert. 					
			
Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter
oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det oppkjøpte selskapets
eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, og eventuell merpris 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 tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering 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
gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og
verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med
begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 		
						
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende
beløp.

Fordringer 						
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter
fradrag 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 andre 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
tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng
mellom utgifter 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
skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden er fordelt på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære
poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. 				
					

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta 			
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs. 						
			
Resultatposter utenlandsk valuta 				
Resultatposter i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Kursdifferansen mot oppgjørstidspunkt føres
som agio/disagio. 					
				
Aksjer i datterselskap
				
Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene 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 finansinntekt. 			
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Note 2 – Inntekter

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

Morselskap 						
Brunstad Christian Church driver misjonering og humanitært
arbeid i en rekke land fordelt på alle verdensdeler. Foreningen
leier lokaler og fasiliteter av Oslofjord Convention Center, hvor
det gjennomføres store internasjonale stevner flere ganger i
året.

Konsern 				
Datterselskapene har sin inntektskilde i Norge og alle verdensdeler utenom Asia. 						
								
			

Note 3 – Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm
Beløp i tusen NOK
KONSERN

MORSELSKAP
2017
30 078
4 946
967
86
36 078
154

2016
20 609 Lønn
3 110 Arbeidsgiveravgift
338 Pensjonskostnader
1 222 Andre ytelser
25 279 Sum
168 Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret

2017

2016

32 615

22 281

5 252

3 412

1 031

416

118

1 224

39 016

27 332

159

177

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
Daglig leder
Styret

Lønn

Annen godtgjørelse

789

115

2 143

119

Det utbetales ikke styrehonorar til styret, men to av styremedlemmene har vært ansatt og mottatt lønn fra foreningen i 2017, samt at et
styremedlem har mottatt lønn for halve året. 									
									
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:

KONSERN

MORSELSKAP
2017
504
116
55

2016
605 Lovpålagt revisjon
26 Andre attestasjoner
56 Andre tjenester

Beløp er eks. mva
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2016

2015

712

785

116

29

62

63

Konsernregnskap 2017
Brunstad Christian Church
Noter til regnskapet
Note 4 – Varige driftsmidler

Note 5 – Datterselskap, tilknyttet selskap m.v.

Beløp i tusen NOK

Beløp i tusen NOK

MORSELSKAP

Driftsløsøre,
innredning

Transportmidler

SUM

Anskaffelseskost 01.01.17

23 143

3 539

26 682

Tilgang kjøpte driftsmidler

13 589

1 533

15 122

-

-

-

Anskaffelseskost 31.12.17

36 732

5 072

41 804

Akk. avskrivninger

16 585

2 251

18 836

Akk. nedskrivinger

0

0

0

Nedskrivninger

-

-

-

Avskrivninger, nedskrivninger og rev. nedskr. 31.12.11

-

-

-

20 149

2 821

22 970

Avgang

Bokført verdi pr. 31.12.17
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

6 062

620

5 år

5 år

Lineær

Lineær

6 682

Stemmeandel

Anskaffelseskost

Bokført verdi

Egenkapital

november 13

100 %

Stiftet av BCC

5 250

-163

Oslo, Norge

november 13

100 %

Stiftet av BCC

5 250

2 942

* Brunstadshop AS

Oslo, Norge

desember 14

100 %

1 000

1 000

1 418

* Straumeparken AS

Straume, Norge

november 15

100 %

9 848

9 849

-1 478

* Runstad Eiendom AS

Ski, Norge

januar 14

100 %

950

950

979

* BCC Event AS

Oslo, Norge

desember 14

100 %

Stiftet av BCC

1 000

5 413

* SEE Travel & Tours AS

Kråkstad, Norge

november 13

100 %

0

0

1 253

BKM Holding

Sted

Anskaffelse

BKM Holding AS med følgende
datterselskap

Oslo, Norge

* Ryenstubben 2 AS

Brunstad Christian Church solgte i september 2017 Global Investment Holding AS med tilhørende 10 datterselskaper til Brunstad
Holding AS. Alwaye Conferencecenter (tidligere eiet av BKM Holding AS) ble solgt til Global Investment Holding AS pr 31.12.2017.
							

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

Tomt,
bygninger og
annen fast
eiendom

KONSERN
Immaterielle
eiendeler

Anskaffelseskost 01.01.17

KONSERN

2017

Driftsløsøre,
innredning,
maskiner/
anlegg

833 986

Utsatt skatt
merverdi
bygg

Transportmidler

2016
1 061 107 Andre fordringer

541 772

46 981

3 631

46 196

663 386

Tilgang kjøpte driftsmidler

-

2 796

15 200

1 533

-

19 528

Tilganger fra kjøp av virksomhet

-

-

-

-

-

-

Avganger fra salg av vikrsomhet

-24 806

-365 903

-2 671

-

-46 196

-439 576

Anskaffelseskost 31.12.17

-

178 665

59 510

5 164

-

243 338

Akk. avskrivninger

-

28 863

30 991

2 343

-

62 197

Akk. nedskrivinger

-

-

-

-

-

-

Bokført verdi pr. 31.12.17

-

149 802

28 519

2 821

-

181 142

Årets avskrivninger/nedskrivinger

-

8 424

9 268

620

-

18 312

Note 7 – Egenkapital
Beløp i tusen NOK
Annen
egenkapital

MORSELSKAP
Egenkapital 01.01.17

599 605

Årets endring i egenkapital:
Årets overskudd

155 227

Egenkapital 31.12.17

754 832
Annen
egenkapital

KONSERN
Egenkapital 01.01.17

Avskrivningsplan

40 år

10-60 år

4-12 år

6-7 år

5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

-

312

212

Leie av ikke balanseførte driftsmidler

34

2016
603 280

SUM

24 806

Økonomisk levetid

2017
679 555

598 785

Årets endring i egenkapital:
Årets overskudd

150 023

Egenkapital 31.12.17

748 808
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Konsernregnskap 2017
Brunstad Christian Church
Noter til regnskapet
Note 8 – Mellomværende og transaksjoner med selskap i samme konsern –
morselskap

Note 10 – Skattekostnad
Beløp i tusen NOK

Beløp i tusen NOK
Andre langsiktige
fordringer
2017

2016

Foretak i samme konsern

158 732

465 444

Sum

158 732

465 444

Annen internhandel
2017

2016

Foretak i samme konsern

10 752

8 821

Sum

10 752

8 821

Leiekostnader
2017

2016

Tilknyttet selskap/menighet

2 925

2 680

Sum

2 925

2 680

Renteinntekter

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

KONSERN
Årets skattepliktige inntekt fremkommer slik:

2017

Ordinært resultat for konsernet inkludert konsernelimineringer

149 917

Trukket fra resultat på ikke skattepliktig virksomhet

155 634

Ordinært resultat før skattekostnad skattepliktig virksomhet

(5 717)

2017

2016

Permanente forskjeller

44

Foretak i samme konsern

919

1 599

Anvendelse av fremførbart underskudd

(205)

Sum

919

1 599

Endring midlertidige forskjeller*)

2 107

Årets skattepliktige inntekt

(3 771)

Betalbar skatt på årets resultat

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 mellomværende med selskaper knyttet opp mot Brunstad Christian Church sin virksomhet. Transaksjoner mellom selskaper i konsernet er begrenset til renter på konserninterne lån, husleie og reisekostnader.
Utover transaksjoner med selskap i konsernet ble det i 2017 gitt en gave på millioner NOK 1.200.000 til den nærstående stiftelsen Skjulte
Skatters Forlag.									

87

Betalbar skatt på oppkjøpte utenlandske selskap**)
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt
Endring i utsatt skatt*)
Skatt på konsernbidrag
Skattekostnad ordinært resultat
Skattekostnad på oppkjøpte utenlandske selskap*)
Total skattekostnad på årets resultat

2017

2016

87

495

152

(218)

-

-

239

277

-

382

239

660

*) Endring i midlertidige forskjeller og endring i utsatt skatt er ikke direkte avstembart mot spesifikasjonen under på grunn av oppkjøp i
løpet av året.
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Konsernregnskap 2017
Brunstad Christian Church
Noter til regnskapet
Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd
til framføring:

Note 12 – Bankinnskudd
2017

2016

Endring

15 788

40 658

-24 870

Omløpsmidler

(468)

(1 110)

642

Gevinst- og tapskonto

(580)

-

-580

(23 101)

(23 232)

131

-8 360

16 316

-24 676

-1 923

12 829

-14 752

Driftsmidler

Underskudd til fremføring
Sum
Utsatt skatt
Utsatt skatt på merverdier bygg

-

Ikke balanseført utsatt skattefordel

Beløp i tusen NOK
Morselskap
Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med NOK 1 286.
Konsern
Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med NOK 1 393.

48 171
(2 922)

Utsatt skatt knyttet til oppkjøpte utenlandske selskap**)

(377)

Netto utsatt fordel/forpl. i balansen

1 923

57 701

-55 778

Note 13 – Resultatførte valutaposter
Beløp i tusen NOK

**) Brunstad Christian Church har i 2016 kjøpt 10 utenlandske misjonssteder. 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. Disse selskapene er solgt til Brunstad Holding
AS i løpet av 2017.

Note 11 – Pantstillelser og garantier m.v

2017

2016

Resultatført agio

14 688

14 688

Resultatført disagio

24 671

24 671

Netto valutaposter

-9 984

-9 983

2017

2016

Resultatført agio

47 772

14 760

Resultatført disagio

40 847

29 529

Netto valutaposter

6 925

-14 769

KONSERN

Beløp i tusen NOK
KONSERN
Garantistillelser

MORSELSKAP

2017

2016

Private personer knyttet til menigheten vedrørend finansiering av innskudd

-

-

Utenlandske menigheter

-

-

Garanti for gjeld i Stiftelsen Brunstad Konferansesenter

-

-

Garanti for gjeld i andre selskaper relatert til menigheten

-

-

Garanti overfor andre

2 501

27 795

Sum

2 501

27 795

Lån i datterselskap med pant i eiendeler

-

10 722

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld

-

24 316

Pantsikkerhet
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Addresse:
Ryenstubben 2, N-0679 OSLO
Org. nr.: 979 961 073
E-mail: kontakt@bcc.no
www.bcc.no

