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Dette er
Brunstad Christian Church
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• Kristent trossamfunn med norsk
opprinnelse og internasjonal utbredelse

I Norge er det 19 lokale
menigheter som er tilknyttet
BCC gjennom felles formål.
Alle lokalmenighetene er
selvstendige juridiske enheter
med ansvar for egen drift og
økonomi, og utarbeider egne
årsrapporter.

• Oppstod i Horten i 1898, ved
Johan Oscar Smiths omvendelse
• Har rundt 8.800 medlemmer i Norge.
Mer enn 50% er under 25 år

Brunstad Christian Church er en
samlebetegnelse for de mennesker og
organisasjoner som bekjenner seg til
den bibelske lære som Johan Oscar
Smith omvendte seg til, og som er
knyttet sammen ved de internasjonale
stevner som holdes på Brunstad. Det
verdensomspennende trossamfunnet
omfatter virksomhet i over 50 land, på alle
kontinenter.

Harstad

Denne rapporten dekker i hovedsak
trossamfunnets norske virksomhet, som er
organisert i den allmennyttige foreningen
med samme navn, med organisasjonsnummer 979 961 073. Den gir innblikk i
hvordan BCC arbeider for å fremme vårt
kristne formål, og legger til rette for aktiv
trosforkynnelse og meningsfulle fellesskap
for våre medlemmer. Sammen med våre
tilsluttede lokalmenigheter, ønsker vi å være
positive bidragsytere i samfunnet vi er en
del av.

Molde
Måløy
Valdres
Hallingdal
Bergen
Stord
Stavanger

Hønefoss
Eiker
Horten
Tønsberg
Grenland

Sørlandet
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Hamar
Oslo
Drammen
Østfold
Sandefjord

Organisering og ledelse
I henhold til vedtektene har BCC
tre styrende organer.

BCC har hovedkontor på Ryen i Oslo, og er
arbeidsgiver for et betydelig antall ansatte.
I 2019 hadde foreningen 140,7 årsverk,
hvorav 79 var faste årsverk.
Øvrige årsverk ble utført av prosjektansatte,
der en stor del var deltakere på
ungdomsprogrammet Youth Exchange
Program. Organisasjonen har i 2019 hatt
arrangementsutvikling og medieproduksjon
som særlige utviklingsområder.

REPRESENTANTSKAP

STYRE

FORSTANDERSKAP

• Godkjenner årsregnskap og
beslutter vedtektsendringer

• Sørger for organisering
av virksomheten

• Består av representanter fra
de norske lokalmenighetene,
samt representanter fra flere
utenlandske menigheter

• Forvalter midler til fremme
av BCCs formål
• Forvalter BCCs eiendommer
og verdier

• Har ansvar for forvaltningen
av menighetens lære, og
har ansvar for menighetens
arrangementer og kristelige
innhold
• Har årlig forstandersamling
for forstandere i BCC, samt
lokale forstandere fra både
Norge og andre land

Misjon

Annen
formålsvirksomhet
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Administrasjon
Administrasjonen i BCC besto i 2019 av
daglig ledelse og kommunikasjonsavdeling.
I tillegg er det benyttet konsulenttjenester i
forbindelse med HR, HMS- og styrearbeid,
samt regnskap og revisjon.

BCC er ratet av Bisnode, Dun&Bradstreet til
beste kredittverdighet: AAA.

BCCs kommunikasjonsavdeling jobber med
medlemsinformasjon, samfunnskontakt og
kommunikasjon med offentligheten.

Vi arbeider for at evangeliet skal nå ut til hele verden,
slik at alle folkeslag kan gjøres til disipler, og kan
lære å holde alt det Jesus har befalt.

Administrasjon

Arrangement

BCC har de siste årene fått en omfattende
foreningsøkonomi, og har derfor behov
for å sikre god kontroll og forvaltning av
midlene. Utgifter til økonomi og IT-tjenester
fordeles som felleskostnader på de ulike
aktivitetsområdene.

DETTE ER VÅRT FORMÅL:

Daglig leder

Medievirksomhet

I 2019 hadde avdelingen 3,5 årsverk, som
jobber med foreningens nettsider, sosiale
medier, presse- og samfunnskontakt,
interninformasjon, medlemsportal og
medlemsundersøkelser.

YEP ungdomsprogram

Servicesenter

Derfor legger vi til rette for at de som ønsker dette åndssamfunn,
kan samles om forkynnelsen på stevner og samlinger. Vi ruster både
organisatorisk og teknologisk, for at også nye generasjoner kan få
invitasjon til det livslange kall det er å leve som Jesu disippel.
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Fra styret
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Når vi utvikler vår organisasjon til å møte
framtidens behov, handler det om å være et
sunt og velorganisert trossamfunn, uten at
det går på akkord med vår tro. Vi opplever
at det kristne formålet samler oss, og det
er gledelig å se at mange unge mennesker
velger å forbli i menighetsfellesskapet
videre inn i voksen alder. Dette kommer til
syne ved et gradvis voksende medlemstall,
og høy andel barn og ungdom blant våre
medlemmer.

fra andre kristne, både nasjonalt og
internasjonalt, for animasjonsserien «Jesus
er min venn». Det vil være en prioritert sak
for oss å videreutvikle oss på teknikk og
kompetanse, slik at det glade budskapet kan
formidles på nye måter, til nye målgrupper.
Frivillighet og gaver er bærebjelke
for virksomheten
Inntektene i foreningen baserer seg i all
hovedsak på gaver fra enkeltpersoner,
organisasjoner og bedrifter. Vi mottar også
statlig tilskudd som trossamfunn. I denne
rapporten kan du se hvor gavene kommer
fra, og hvordan BCC forvalter tilskudd og
gaver for å fremme vårt formål.
Med årsrapporten ønsker vi å bidra til
at både medlemmer og offentlighet får
godt innsyn og økt kunnskap om vår
organisasjon.

I takt med utviklingen av lovverk for trosog livssynssamfunn, innretter og utvikler
vi vår virksomhet side om side med
andre organisasjoner i det livssynsåpne
samfunnet. Vi tror at kristendommen har
noe viktig å formidle til mennesker i dag,
og opplever selv at den representerer både
livsglede og sunnhet for våre mange tusen
medlemmer.

“I menighetene finner troende i alle aldre
tilhørighet og fellesskap, og har store
muligheter til å engasjere seg i frivillig
arbeid for andre”

I menighetene finner troende i alle aldre
tilhørighet og fellesskap, og har store
muligheter til å engasjere seg i frivillig
arbeid for andre. Som trossamfunn ønsker
BCC å være en samfunnskapende kraft, og
vil legge virksomheten til rette slik at alle
medlemmene skal oppleve muligheter og
bli inspirert til å utøve nestekjærlighet i sine
omgivelser.

Misjon gjennom arrangementer
og medievirksomhet
De kristne stevnene er fortsatt BCCs
viktigste arena for forkynnelse og fellesskap.
I 2019 arrangerte vi syv store internasjonale
stevner med deltakere fra 43 land, og satset
tungt på at deltakerne skulle få en bedre
stevneopplevelse, ved å legge bedre til rette
for alle aldersgrupper. Vi legger også til rette
for at personer fra land med lav kjøpekraft
får støtte til å delta på stevnene våre.

Styret retter en varm takk til alle de frivillige
som på ulike måter støtter opp om vårt
trossamfunn. Selv om BCC har flere ansatte,
er frivilligheten fortsatt bærebjelken i
menighetens virksomhet. Tusenvis av
medlemmer la i 2019 ned en stor innsats
for BCC under våre stevner, men også ved å
bidra i omsorgsarbeid og forkynnelse.

I tillegg til enkeltpersoners innsats, er
medievirksomheten et viktig verktøy i
misjonsarbeidet. Vi ønsker å ta i bruk alle
nyttige virkemidler i evangeliets tjeneste.
Vi har blant annet fått oppmerksomhet
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Nøkkeltall

15%
Finans- og
investeringsinntekter

03

I 2019 hadde BCC 285,2 MNOK i anskaffede
midler til formålet, hvorav gaver og andre
tilskudd utgjorde rundt 60 %. Inntekter fra
operasjonelle aktiviteter utgjorde 18 %, og
består i hovedsak av deltakerbetaling på
BCCs stevner, og går også til dekning av
utgiftene i forbindelse med disse.

I 2019 gikk vi over til å benytte aktivitetsregnskap, en ny regnskapsstandard tilpasset
ideelle organisasjoner. Hensikten er at både
givere og offentlighet enklere skal kunne se
hva foreningens midler brukes til, og hvor
mye som går til formålsaktiviteter.
Betegnelsene i oppstillingene nedenfor
avspeiler den nye regnskapsstandarden.

BCC mottok i 2019 et samlet tilskudd fra
stat og kommune på 9,7 MNOK. Videre fikk
foreningen tilbakeført 7,2 MNOK i MVAkompensasjon for frivillige organisasjoner.

18%

Forbrukte midler til virksomheten
endte på 219,5 MNOK, som ga et solid
aktivitetsresultat på 65,7 MNOK.

6%

Offentlige
tilskudd og MVArefusjon

Operasjonelle
aktiviteter

ANSKAFFEDE
MIDLER:

15%

285

Egenkapital og fond
Foreningens bokførte formålskapital er
på 975,9 MNOK pr. 31.12.2019. Av dette er
832,2 MNOK avsatt i et eget fond, som har
selvpålagte restriksjoner og holdes separat
fra driftsøkonomien.

1%
Andre
inntekter

Andre
tilskudd

MNOK

45%
Innsamlede
midler og gaver

3%
5%

Land utenfor
Europa

Andre europeiske
land

BCC FOND 2019:

2%
Østerrike

832

GAVER OG
ANDRE TILSKUDD

6%
3,68 %
avkastning

MNOK

49%
Norge

Sveits

9%
Danmark

2%

2%

Nederland

England

22%
Tyskland
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Medievirksomhet
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KOSTNADER I HENHOLD
TIL AKTIVITETSREGNSKAP:
I MILLIONER KRONER

70,5
Arrangement

36,3
Media

25,9
Ungdomsprogram

20,4
Tilskudd,
tilknyttede
organisasjoner

18,1
Administrasjon
og kommunikasjon

Misjonsstøtte

Anskaffelse
av midler

Fokuset i avdelingen lå i 2019 på utvikling,
fornyelse og effektiv organisering, for å
kunne produsere kristent innhold som
støtter opp om BCCs formål.

Media er det største virksomhetsområdet i
BCC, og har 37 faste ansatte, i tillegg til 20
prosjektansatte.
Film, video og TV er et fag i rivende utvikling
og stadig fornyelse, og for å utvikle seg
faglig er det avgjørende å ha et godt
læringsmiljø med ulike kompetanser. I
medieavdelingen jobbes det i team, og det
har vært kontinuerlig fokus på å jobbe med
kvalitet, innhold og arbeidsflyt.

I 2019 har avdelingen gjort flere tiltak for
å fornye innhold og arbeidsmåter. Blant
annet ble det arrangert en stor workshop
for alle ansatte, der det ble arbeidet
med nye ideer og konsepter for misjon,
programproduksjon og kommunikasjon.

BCC er godkjent opplæringsbedrift innen
mediegrafikerfaget, og samarbeider med
fagopplæringsnemda i Oslo. I 2019 hadde
avdelingen totalt fem lærlinger, fordelt på to
skoleår.

BrunstadTVs app ble oppdatert våren 2019,
og ble utviklet i flere trinn i løpet av året.
Dette innebar blant annet:

BrunstadTV

• Utvikling av Video On Demand

BrunstadTV har utviklet seg gradvis
gjennom åtte år, og har en visjon om å
være et pulserende mediehus for kristen
formidling. Gjennom disse årene har det
målrettet blitt bygd kompetanse for å skape
medieinnhold som holder et profesjonelt
nivå.

• Optimalisert søkefunksjon

Teknikk og distribusjon i 2019

• Oppdatert design
• Direktestrømming i app

• Tilgjengelighet for Apple-TV
og Chromecast
Distribusjon av tolking er en stor del av
arbeidet for teknikk- og distribusjonsavdelingen. BrunstadTV gir mulighet for
å tolke til 20 språk direkte hver sending.
Det ble i 2019 lagt til rette for tolking til
tegnspråk via video.

Gjennomsnittsalderen på medarbeiderne er
25 år, så det er et friskt og dynamisk miljø
med mange kreative ildsjeler.

11
5,6

Å bruke teknologien i evangeliets tjeneste

4,9
Annen
formålsvirksomhet

“en visjon om å være et pulserende
mediehus for kristen formidling”
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TV-produksjon 2019

få innholdet fram på en enkel og forståelig
måte gjennom for eksempel filmer,
skuespill, sang og musikk.

I 2019 ble det totalt produsert nesten
10.000 minutter med TV, i tillegg til
medieinnhold for flere plattformer. En stor
del av dette er live overføring fra BCCs
stevner og medlemsarrangementer. En
rekke TV-serier deles også på nettsiden
brunstad.tv og BrunstadTVs YouTube-kanal.
Dette gjelder særlig programmer med
innhold for barn.

I 2019 har BCC blant annet testet ut
animasjon som produksjonsform. Grunnet
høy produksjonskostnad for denne typen
serier, ble det totalt sett produsert noe
mindre TV for barn i 2019 enn tidligere
år. Kostpris per minutt er rundt ni ganger
høyere for animasjon enn for annen TVproduksjon.

Til Brunstad Ungdomsklubbs fire
camper støttet BCC opp ved å bidra
med trosopplæring og innhold. Her
har medieavdelingen, i samarbeid med
forstanderskapet, produsert kreativt
og trosoppbyggende innhold for unge
målgrupper. Vårt inntrykk er at det i hele
trossamfunnet oppleves vitaliserende at
budskapet blir formidlet på nye måter, og
at det styrker samholdet når troen deles og
fornyes på tvers av generasjoner.

Til gjengjeld har animasjonsepisodene
blitt oversatt til flere språk, som gjør det
mulig å nå langt flere samtidig. Særlig
animasjonsserien for barn; «Jesus er
min venn» fikk god mottakelse, og skal
blant annet være ressursmateriale for
søndagsskoler i flere land.
Resultatet av arbeidet har inspirert til nye
produksjonsplaner for denne målgruppen i
2020, og i siste del av 2019 ble arbeidet med
to store nye animasjonsprosjekter for barn
og ungdom startet opp.

Animasjonsserier når nye målgrupper
BCCs satsning på teknologi gjelder også i
formidlingen til barn. Her jobbes det med å

9.657

SENDEMINUTTER
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TV-PRODUKSJON (LIVE OG PROGRAM)

5.050

3.913

694

TV for ungdom

TV for familier
og voksne

TV for barn
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JESUS ER MIN VENN
Animasjonsserie som forteller
om Jesu liv, og hva dette betyr
for oss i dag. Formålet er å gjøre
barn kjent med historien om
Jesus, hvordan vi tror at han kan
hjelpe i mange situasjoner, og bli
en personlig venn for oss.

BLI MED BACKSTAGE
Serie som går bak kulissene i
forberedelsene til barnestevnet
sommeren 2019. Vi møter flere
barn og voksne som er en del av
arrangementet, og bidrar gjennom
blant annet musikkvideo, dans og
skuespill.

ActiveChristianity
ActiveChristianity er BCCs største
nettbaserte misjonsverktøy. Gjennom
artikler, e-bøker og innlegg på sosiale
medier er målet å inspirere flere til et aktivt
kristenliv. Nettsiden ble opprettet i 2008,
er oversatt til 15 språk, og har hatt en jevn
økning av lesere de siste 10 årene.
BRUNSTADMAGASINET

MIGG OG MAGG

Studioprogram med medlemsinformasjon. Her blir
medlemmene oppdatert
om det som rører seg i trossamfunnet, og inspireres til et
praktisk kristenliv og ulike innsamlinger til gode formål.

Animasjonsserie om to fettere
som stadig kommer opp i
situasjoner som barn kan kjenne
seg igjen i, og underveis får
mange gode råd av bestefaren sin.

TELLUS

I 2019 HAR
ACTIVECHRISTIANITY:
• Nettside oversatt til 15 språk,
med 35.000 besøkende
per dag

Trosoppbyggende innhold deles daglig via
flere kanaler på sosiale medier, på engelsk,
spansk og norsk.

• Produsert 270 minutter med
podcast, 2000 nedlastninger
per episode

Høsten 2019 ble et nytt prosjekt etablert; en
egen Podcast «Living the Gospel», som er
en satsning for å nå yngre kristne.

Reportasjeprogram der
lokale mediegrupper
bidrar med reportasjer fra
aktiviteter og samlinger
i lokalmenigheter og
foreninger over hele
verden.

DETTE ER MEG
Mini-portrett av
forskjellige barn, hvor
man får et innblikk
i deres hverdagsliv.
Serien skal inspirere til
vennskap, omsorg og
inkludering.

LOFTET
Underholdningsserie
for barn med karakteren
Walter på loftet, som
lærer bort kreative triks
som barna kan prøve ut
hjemme.

ET BEDRE JULEMÅLTID
Vi møter ulike ektepar
som forbereder julemåltid
på forskjellige måter,
samtidig som vi får høre
erfaringer fra deres
kristenliv. Samtalene skjer
i en avslappet atmosfære
med god mat og
naturopplevelser.

INSTAGRAMFØLGERE

47.600
FACEBOOKFØLGERE

103.428
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NYE PUBLIKASJONER I 2019:

Podcastplattform, musikk- og lydarkiv
For å distribuere podcaster, musikk og taler
fra BCCs stevner og ulike arrangementer,
er det utviklet en egen app. I tillegg er
det samme innholdet tilgjengelig via
medlemsportalen.
Her finnes både daglige podcaster,
menighetens sanger, og historiske lydklipp
fra mange år tilbake.

484

401

TALEKLIPP

MUSIKKSPOR

1.860

24

MINUTTER
PODCAST

SPRÅK

I 2019 ble appen videreutviklet med
mulighet for livestream med lydoverføring
fra BCCs stevner. For de som bor i deler
av verden der man har begrenset tilgang
til datamengde online, er dette et godt
alternativ til video.
Kostnader til teknisk utvikling og drift
dekkes av BCCs budsjetter, mens
innholdsproduksjon, oppfølging og daglig
publisering i mange år har vært utført av
frivillige medlemmer.

FORBRUKTE MIDLER TIL FORMÅL, BCC MEDIA (TALL I MILL NOK):
Interne inntekter		

14.0

Andre driftskostnader

15.3

Personalkostnader

17.5

Interne kostnader

3.7

Avskrivning		

5.9

Felleskostnader		

7.9
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KOSTNADER
FOR AKTIVITET

36.3
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En historisk dag
for menigheten
TIDLIGERE UPUBLISERTE SKRIFTER
AV JOHAN O. SMITH UTGITT

Denne kvelden under påskecampen var
det altså tid for et dypdykk i vår egen
historie, og ungdommene var i sentrum. På
programmet var panelsamtaler og filmer
som belyste historien bak brevene.

En viktig dag for BCC i 2019 var søndag 14.
april under ungdommens påskecamp.
I månedene før denne dagen hadde gamle
brev fra BCCs grunnlegger Johan Oscar
Smith blitt hentet fram og gransket nøye.

Nøkkelen til å fange tenåringers interesse
for menighetshistorie viste seg å være et tett
samarbeid på tvers av generasjoner og ulike
kompetanser. Mens regi og produksjon ble
utført av unge medarbeidere i BrunstadTV,
var det forstanderskapet og voksne
medlemmer som hadde jobbet fram selve
innholdet.

Større innsikt i vår grunnlegger
Johan O. Smiths liv

Sleipner

1900
Høste

Det viste seg at Johan Oscar Smiths
etterlatte brev, som foruten Bibelen kanskje
er den mest leste oppbyggelseslitteraturen
blant trossamfunnets medlemmer, var mer
redigert enn vi var klar over. Det er vanskelig
i dag å vite hvilke redaksjonelle vurderinger
som ble gjort ved første utgivelse, som
Horten
Kristiansand
skjedde etter
hans død. Selv om
disse
brevene har vært til stor hjelp og inspirasjon
for mange tusen kristne de siste 50 årene,
---åpnet denne ---oppdagelsen nye muligheter
for videre studier.

JOS får åndens dåp.

1901

JOS forlover seg
med Pauline

BCCs opprinnelse ble her satt inn i et
samtidshistorisk perspektiv, og i glimt fra
flere av originalbrevene kom grunnlegger
Johan O. Smiths arbeid og hverdagsliv
tydeligere fram gjennom hans personlige
erfaringer. Særlig spennende var det å få
innsikt i hans tanker om Jesu frelsesverk, og
hans relasjon til andre kristne profiler på den
tiden.

Kristiansand

1902

JOS flytter til
Kristiansand
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Kristiansand

Kristiansand

1902

1902

1903

----

27. november

----

Faren starter egne
møter i Kristiansand.

JOS gifter seg
med Pauline.

JOS og Pauline flytter til
en leilighet ved
Gimlemoen.'

sin tro. Og i den grad nye generasjoner
tar denne arven med seg videre, vil BCC
fortsatt være et livskraftig og bærekraftig
trossamfunn inn i framtiden.
Forhåpentligvis vil flere enn våre egne
medlemmer ha stor glede av å lese disse
innsiktsfulle skriftene. Vi er kjent med
at Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag i de
kommende årene vil utgi Smiths brev og
artikler på nytt i en bokserie med uredigert
og original språkdrakt, og i 2019 kom de to
første bindene for salg.

Målet med kvelden var å vekke interesse
blant publikum for å sette seg inn i
menighetens historie og lære, og gjennom
dette å øve seg til å tenke selvstendig om

Horten

Horten

Horten

1903

1904

1904

1905

1905

1905

1905

20. desember

----

----

25. juni

Sommer

05. juli

31. juli

JOS flytter tilbake til
Horten

JOS møter Th. Ellefsen
på et møte i
indremisjonen.

Marviken / Kristiansand

Kristiansand

Aksel omvender seg.
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Horten

Horten

Horten

1905
02. august

Arrangement
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Pulsen i menighetslivet er de internasjonale
stevnene, som har blitt arrangert flere
ganger i året i mer enn 60 år. Avdelingen
som planlegger og gjennomfører stevnene
hadde i 2019 14 ansatte. Disse koordinerer
program, påmelding, logistikk, bevertning,
deltakerservice- og kommunikasjon.

Formålet med satsningen var å gi en
bedre totalopplevelse for deltakerne, og
tilbakemeldinger etter sommerstevnene
viste stor tilfredshet med dette.
I 2019 økte aktiviteten også markant på
grunn av samarbeidet med Brunstad
Ungdomsklubb om å arrangere fire
ungdomscamper.

Dette er store arrangement med mellom
3 500 og 11 000 deltakere. I 2019 økte
kostnadene og inntekt fra deltakeravgifter
på disse, fordi det ble lagt mer arbeid og
elementer ned i arrangementsopplevelsen.
I tillegg leide BCC den nye flerbrukshallen
Oslofjord Arena under alle de syv stevnene,
for å gi et bedre tilbud til barn og ungdom.

Avdelingen fikk flere ansatte, og utviklet
både organisasjonsstruktur og datasystemer
for å kunne planlegge arrangementene
bedre for framtiden. Dette innebar
kompetanseheving og økt profesjonalisering
av arrangementsorganisasjonen.

7 INTERNASJONALE STEVNER

UNGDOMSCAMPER

I 2019 holdt BCC syv
internasjonale stevner som
hadde mellom 3. 500 og
11. 000 deltakere per gang.
Stevnene var i 2019 tilpasset
med innhold og aktiviteter for
alle aldersgrupper.

BCC samarbeidet med Brunstad
Ungdomsklubb om å arrangere
fire ungdomscamper med
kristent innhold. Arrangementsavdelingen bidro her med
planlegging, gjennomføring og
koordinering av frivillig innsats.

EGNE BARNEDAGER

STOR FRIVILLIG INNSATS

«Barnestevnet» er en viktig del
av sommerstevnene. Her får
barna i alderen 6-12 år leke,
lære og delta på sine egne
premisser. Tema for barnestevnet 2019 var «Jesus er min
venn»; et enkelt, men viktig
budskap. I tillegg ble det lagt
til rette for mange spennende
aktiviteter for barna under
resten av stevnet.

Takket være den store innsatsen som legges ned både
før og under hvert arrangement,
preges de av engasjement fra
ildsjeler. Flere lokalmenigheter
påtar seg delelementer i
programmet på stevnene, og
det oppleves fornyende.
Vi jobber med å få en god
balanse mellom lønnet arbeid
i foreningen på daglig basis
og den frivillige innsatsen som
legges ned i forbindelse med
arrangementene.

FORBRUKTE MIDLER TIL FORMÅL, ARRANGEMENT (TALL I MILL NOK):
Interne inntekter		

-

Andre driftskostnader

49.5

Personalkostnader

6.2

Interne kostnader

13.2

Avskrivning		

0.1

Felleskostnader		

1.4

Fra åpningsdagen under barnestevnet, sommeren 2019
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KOSTNADER
FOR AKTIVITET

70.5

FORSTANDER
KÅRE J .SMITH 75 ÅR:
Kåre J. Smith fylte 75 år i
2019, og under høststevnet
ble dette markert med en fest
som fikk fram den enhet og
det fellesskap hans tjeneste
for menigheten har bidratt til
gjennom et langt liv.
Det ble en verdig markering,
der medlemmer over hele
verden delte personlige
opplevelser om hvordan hans
forkynnelse har gitt åndelig
næring og hjulpet mange.
Samlinger for ungdom under sommerarrangementene i 2019
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Misjon

06

BCC yter hvert år støtte til misjonsaktiviteter, deltakelse på kristne stevner
og bibelundervisning.

Deltakerstøtte ved internasjonale stevner

I vårt fellesskap er det viktig at alle skal høre
til på like vilkår. Siden de internasjonale
stevnene holdes i Norge, yter vi økonomisk
støtte ved å gi rabatt til alle deltakere som
kommer fra land med lav kjøpekraft. Det er
47 land på listen, og de får gjennomsnittlig
70% rabatt på kostnadene.

• 846 personer fikk støtte til kost ved ett
eller flere stevner

0,4

• 1.670 personer mottok støtte til deltakeravgift ved ett eller flere stevner

• 50 personer fikk støtte til reiseutgifter
ved ett eller flere stevner
• BCC betalte for 1.984 romdøgn, med
plass til fire personer eller flere pr. enhet

Misjonsaktivitet,
andre verdensdeler

3,6

MNOK

MNOK

Deltakerstøtte,
stevner i Norge

1,5
MNOK

Reisestøtte, stevner
i Norge
Bibelundervisning
for ungdom

1,0

Personalkostnad for
misjonærer

4,5

MNOK

MNOK

FORBRUKTE MIDLER TIL FORMÅL, MISJON (TALL I MILL NOK):
Interne inntekter		

-

Andre driftskostnader

8.3

Personalkostnader

2.3

Interne kostnader

0.3

Avskrivning		

-

Felleskostnader		

0.1
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KOSTNADER
FOR AKTIVITET

11
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Ungdomsprogram

07

Youth Exchange Program

Endring i organisering av A-team

Youth Exchange Program (YEP) er et tilbud
BCC har til ungdom fra land utenfor EØS.
Programmet er opprettet for at ungdom i
trossamfunnet skal ha mulighet til å delta
på utveksling på like vilkår, uansett hvor i
verden de kommer fra.

A-team er en internasjonal betegnelse
for ungdomsprogrammet tilknyttet
trossamfunnet BCC. Programmet har
eksistert i mange år, i ulike former og på
ulike steder, der ungdom fra hele verden
har bidratt med frivillig innsats for å støtte
trossamfunnets ideelle virksomhet.

I 2019 hadde programmet 64 deltakere fra
12 land, fordelt på to inntaksår.

A-team er et populært tilbud blant unge
medlemmer, og hvert år har mellom
300 og 400 deltakere søkt seg inn
til programmet. Her deltar ungdom i
arbeidsliv, fellesskap og aktiviteter på tvers
av nasjonaliteter og kulturer. De siste årene
har ungdomsprogrammet hatt en egen
bibelskole, i tillegg til online undervisning til
andre lokasjoner.

Ungdom som søker seg til YEP får oppleve
norsk menighetsliv, språk og kultur, og
ansettes i BCC for ett år. Disse jobber med
ulike oppgaver i vår ideelle virksomhet,
blant annet medieproduksjon, musikk,
arrangementsplanlegging og annet
foreningsarbeid. De får også opplæring i
norsk språk, kultur og bibelhistorie.

I 2019 ble A-team omorganisert, og
administrasjonen av programmet ble
flyttet ut av BCCs administrasjon. Som
en konsekvens av omorganiseringen ble
Brunstad Bibelskole avviklet. BCC yter
fortsatt tilskudd til bibelundervisning, som
nå blir ivaretatt ved hjelp av streaming og
reisevirksomhet til de ulike lokasjonene.

Etter utvekslingsåret reiser mange hjem
med nye ferdigheter og erfaringer som
gjør dem til ressurser i sine lokalmiljøer og
menigheter. Dette er viktig for misjon og
menighetsvekst mange steder i verden.

FORBRUKTE MIDLER TIL FORMÅL, UNGDOMSPROGRAM (TALL I MILL NOK):
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Interne inntekter		

3.3

Andre driftskostnader

20.2

Personalkostnader

7.5

Interne kostnader

0.3

Avskrivning		

1.0

Felleskostnader		

0.2
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KOSTNADER
FOR AKTIVITET

25.9

Annen formålsvirksomhet

08

Forebyggende arbeid i ressursteam

BCCs formål er å gjennomføre Jesu
misjonsbefaling, og vi ønsker å utvise
nestekjærlighet og inspirere til å leve et
aktivt kristenliv. Dette gjøres blant annet ved
trosopplæring, i møte med mennesker, og
ved å hjelpe, veilede og forebygge.

BCC har i en årrekke deltatt i Kirkelig
Ressurssenters nettverk mot vold og
seksuelle overgrep, og deltar årlig på ulike
fagseminar og konferanser for å holde seg
faglig oppdatert og få innspill til arbeidet i
organisasjonen.

Sunne oppvekstmiljøer for
barn og ungdom

Det er utarbeidet retningslinjer og gitt
opplæring til lokalforeningene i det
forebyggende arbeidet mot uønskede
hendelser. I 2019 ble det avholdt ni kurs i
norske lokalmenigheter, hvor retningslinjer,
varslingsrutiner og lokale tiltak ble
gjennomgått.

I BCC er mer enn 50 % av våre medlemmer
under 25 år. Barne- og ungdomsarbeidet
ligger derfor høyt på prioriteringslisten
i organisasjonen, og flere aktører har et
brennende engasjement for å bidra på beste
måte til at barna får gode opplevelser i
menighetsfellesskapene.

Ressursteamet har tatt initiativ til å
opprette en egen arbeidsgruppe med
frivillige som jobber forebyggende i hver
lokalmenighet. Her kan medlemmer og
frivillige henvende seg med ulike spørsmål
og behov for råd. Arbeidsgruppene
består av ulike kompetanser, og skal være
representative både i forhold til kjønn og
alderssammensetning.

BCC og lokalmenighetene jobber
sammen for å skape sunne, trygge og
gode oppvekstmiljøer for barn og unge.
Vårt ønske er at alle som vokser opp i
vårt trossamfunn skal kunne se tilbake på
en trygg og god oppvekst i menigheten,
uansett om de som voksne velger å forbli
medlemmer eller ikke.

FORBRUKTE MIDLER TIL ANNEN FORMÅLSVIRKSOMHET (TALL I MILL NOK):
Interne inntekter		

-

Andre driftskostnader

2.3

Personalkostnader

2.4

Interne kostnader

-

Avskrivning		

0.1

Felleskostnader		

0.1
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KOSTNADER
FOR AKTIVITET

4.9
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Forstanderoppgaver

Dette gjelder blant annet forberedelser til
internasjonale stevner, forstandermøter og
bibelundervisning for ungdom.

Forkynnelse i BCC utføres på frivillig basis,
av personer som gjør dette på sin fritid. BCC
har ingen lønnede forkynnere, verken under
våre internasjonale stevner eller i alle de
ulike regionale og lokale samlingene som
arrangeres i lokalmenighetene i løpet av
året.

Forstanderskapet ledes av Kåre J. Smith,
som samarbeider med flere i behandling
av ulike forstandersaker. Harald Kronstad
ble i 2019 registrert forstander med ansvar
for vigselsrett og formelle oppgaver, i
forbindelse med at Bjørn Nilsen fratrådte
vervet grunnet fylte 75 år.

Det er likevel flere praktiske oppgaver
som gjennomføres for organisasjonen
av personer som også har en
forkynnergjerning.
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FORSTANDERSKAP
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Tilskudd til tilknyttede
organisasjoner

09

Støtte til lokalmenigheter
BCC Servicesenter

BCC har i 2019 gitt tilskudd som
kommer tilknyttede organisasjoner og
lokalmenigheter til gode, og som bidrar til
oppfyllelse av vårt formål.

BCCs servicesenter yter støtte til de lokale
menighetene i form av rådgivning, kurs og
kompetanseheving, samt utarbeidelse av
sentrale retningslinjer og IT-systemer som
støtter formålsvirksomheten i de lokale
foreningene. Servicesenteret er delfinansiert
av lokalmenighetene, men BCC bidro også
med tilskudd til dette arbeidet i 2019.

Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag
Stiftelsen har sin opprinnelse fra da Johan
Oscar Smith startet bladet Skjulte Skatter
i 1912, en virksomhet som har fortsatt
frem til i dag. Stiftelsen har som formål
å fremme den lære, de verdier og det
kristelige innhold som Johan O. Smith stod
for. Forlaget utgir blant annet bladet Skjulte
Skatter og sangbøkene Herrens
Veier og Mandelblomsten, i tillegg til
annen oppbyggelseslitteratur som er
skrevet i årene siden 1912. Det har det siste
tiåret også blitt arbeidet med å forvalte
menighetens musikkarv gjennom Helge
Ankers Musikkinstitutt (HAM).

Videre har BCC i 2019 bevilget tilskudd til
flere lokalmenigheter, for å styrke deres
virksomhet lokalt. Tilskuddet skal brukes
innenfor lokalmenighetens kristne formål
innen utgangen av 2021.
Misjonsprosjekt i andre verdensdeler
BCC har i 2019 støttet misjonsvirksomhet
i Afrika gjennom tilskudd til
Brunstadstiftelsen og dennes datterselskap
Global Investment Holding. Tilskuddet
skal hovedsakelig benyttes til å støtte
drift og utvikling av kristne stevnesteder
i Kamerun, Kongo og Kenya. Tilskuddet
benyttes også til administrasjon av den
totale misjonsvirksomheten i de afrikanske
landene.

Alt materiale som eies av Stiftelsen
Skjulte Skatters Forlag er tilgjengelig
for trossamfunnets medlemmer, og det
arbeides kontinuerlig med å publisere
historiske skrifter. BCC støtter dette
arbeidet, og økte i 2019 tilskuddet for også
å støtte stiftelsens musikkarbeid. Dette
omfatter blant annet musikkopplæring
for ungdom og nyproduksjon av sangog musikkinnslag til BCCs stevner og
arrangementer.

TILSKUDD TIL OPPFYLLELSE
AV BCCS FORMÅL
(TALL I MILL NOK):

20.4
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Tilhørighet og
medlemsengasjement
MEDLEMSKONTAKT:

10

BCC har jevnt økende medlemstall, og
hadde ved utgangen av 2019
8.814 registrerte medlemmer i Norge. Hele
50 % av disse er barn og ungdom under 25
år. Aldersfordelingen viser altså at en høy
andel av de unge medlemmene velger å
forbli i trossamfunnet som voksne, en trend
som fortsatte i 2019.

STØTTEBERETTIGEDE
MEDLEMMER:

BCC har en nettbasert
medlemsportal for medlemmer
over hele verden. Den inneholder blant annet praktisk
informasjon om menighetens
tilbud og medlemsarrangementer, og er et
kontaktpunkt hvor
medlemmene kan henvende
seg til BCC. Her er det enkelt å
kontakte BCC, enten man har
spørsmål, tilbakemeldinger,
eller vil varsle om uønskede
hendelser. Man kan ta kontakt
både med navn og anonymt.

For de aller fleste er medlemskapet i BCC
en kilde til fellesskap og glede, hvor man
finner tilhørighet gjennom felles tro. Det
drives frivillig arbeid på mange fronter,
der mange av våre medlemmer er svært
engasjerte, enten det er i aktiviteter for barn
og ungdom, forkynnelse og omsorgsarbeid,
sang og musikk eller organisatorisk arbeid
for lokalmenighetene.

8.513
9.000

8.000

6.786

7.000

6.000

5.000

2009

2019

ALDERSFORDELING:

16-30

46-60

76+

29%

10%

2%

0-15

31-45

61-75

34%

19%

6%
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Samarbeidende organisasjoner

11

Så mye som 60 % av befolkningen i Norge
deltar i frivillig arbeid hvert år1, og for BCCs
medlemmer er trossamfunnet en arena
for nettopp dette. Å være kristen handler
om å være med å bygge samfunnet, og vi
opplever at mange av våre medlemmer er
engasjerte i samfunnsnyttig arbeid for barn
og unge.

Aktivitetsklubben er en kristen forening som
arbeider for å tilby fritidsaktiviteter til barn
mellom 6 og 13 år. Har 25 lokale foreninger
i Norge.

DIALOG OG MEDLEMSKAP I
NORGES KRISTNE RÅD:
I 2019 deltok flere
representanter fra BCC og
forstanderskapet i samtaler
med Norges Kristne Råd
(NKR). Dette var verdifulle
dialogsamtaler preget av
gjensidig respekt, og styret i
NKR vedtok å innvilge BCCs
søknad om observatørstatus
mot slutten av året.

Brunstad Ungdomsklubb (BUK)
Ungdomsforening med lokale klubber i
hele Norge, samt internasjonalt. Har et
kristent formål og arrangerer aktiviteter for
aldersgruppen 13-18 år.

Samarbeidende barne- og
ungdomsforeninger
BCC samarbeider med flere organisasjoner i
ulike sammenhenger. Særlig samarbeider vi
med barne- og ungdomsforeningene som
deler trosgrunnlag med BCC:

Fire ganger i året inviteres lokalforeningene
til camp, hvor BCC bidrar med kristent
innhold og trosundervisning.

Brunstad Ungdomsklubbs
sommercamp i 2019, som
samlet rundt 4.000 ungdom
fra 35 land.

1

Kristen, frivillig forening som gjennom
lokallag i hele Norge arrangerer
idrettsrelaterte aktiviteter og konkurranser
for barn og ungdom.

BCC er medlem i Frivillighet Norge, et
samarbeidsforum for mer enn 300 frivillige
organisasjoner. Frivillighet Norge arbeider
for en helhetlig frivillighetspolitikk og for å
sikre vekst og utvikling i frivilligheten.

Vårt ønske er at det videre
samarbeidet kan gi positive
synergier. Både ved at BCC
kan lære mer om og av de
andre kirkene, og ved at de
øvrige medlemskirkene får
økt kjennskap til BCC og hva
vi står for. For oss er det viktig
at det finnes nettverk som vil
stå sammen om Bibelen som
grunnlag for tro og lære, og
som kan ivareta de kristne
verdiene i samfunnet vårt.

BCC samarbeider med Norges Kristne Råd,
hvor vi fikk observatørstatus i 2019. Norges
Kristne Råd er et fellesskap av kristne kirker
og trossamfunn.

Frivillighetsbarometeret 2019
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Fra tom kasse til
ressurssterk menighet
FNs bærekraftsmål nr. 16
Fremme fredelige og inkluderende samfunn
med sikte på bærekraftig utvikling, sørge
for tilgang til rettsvern for alle og bygge
velfungerende, ansvarlige og inkluderende
institusjoner på alle nivåer.
Som trossamfunn tar vi ansvar ved å støtte
opp om FNs bærekraftsmål. Sammen
med alle andre som bidrar tror vi at vår
organisasjon kan bidra til et fredelig og
inkluderende samfunn.
• BCC skal delta på dialogarenaer
som kan bidra til fred og inkludering i
kirkesamfunnene, og vi skal arbeide med
nulltoleranse for rasisme eller diskriminering
med grunnlag i tro og etnisitet. Ved å sette
dette på dagsorden vil vi sikre at kristne
fortsatt har rettsvern mot en slik type
diskriminering.
• Alle medlemmer skal inkluderes og ha
tilgang til trosoppbyggelsen på tvers av
nasjonalitet, språk og kjøpekraft. Dette
bidrar vi til ved forkynnelse og misjon på
nettsider og gjennom TV-sendinger til alle
verdensdeler, og ved tolking og oversettelse
av innholdet. I tillegg ytes det støtte til
kost og losji for personer fra land med lav
kjøpekraft, slik at de har mulighet til å delta
på ett internasjonalt stevne per år.

12

Det er ikke en tilfeldighet at BCC og mange
av lokalmenighetene de siste ti årene har
styrket sin formålskapital betraktelig. Det er
et resultat av en tydelig visjon og målrettet
arbeid med å snu en trend; i stedet for at
økonomien har vært en begrensning for å
kunne oppfylle vårt formål, har vi nå store
muligheter for å drive kirkelig virksomhet på
nye måter.

• Formålskapital med
ekstern pålagt restriksjon

12 MNOK

• Formålskapital med
intern pålagt restriksjon

832 MNOK

• Annen formålskapital

131 MNOK

Kapital med ekstern restriksjon er tilskudd
mottatt fra andre organisasjoner i 2019
som ikke er forbrukt i regnskapsåret, men
er forpliktet til å brukes de nærmeste årene
etter givers intensjoner.

Dette handler om å ta vårt kjerneoppdrag
på alvor. Med hele verden som arbeidsmark
og et mål om å lære opp mennesker i
praktisk kristendom, trengs løftekraft
og gode verktøy. Motivasjonen er Jesu
misjonsbefaling, og ønsket om å nå ut med
evangeliet til alle som vil høre, lære og gjøre
det Jesus har befalt oss.

Kapitalen med intern restriksjon er BCCfondet som representantskapet opprettet
i 2017 med 750 MNOK i egenkapital.
Inkludert avkastningen fra opprettelsen
1. juli 2017 har fondet ved utgangen av 2019
økt til 832 MNOK.

Et tiårig økonomisk løft har styrket
formålskapitalen

Formålet med BCC-fondet er å sikre den
langsiktige realiseringen av BCCs formål,
som er misjon.

Ved utgangen av 2019 var BCC sin totale
formålskapital på 975,9 MNOK. Denne er
delt inn i 3 kategorier:

2019
1.000

BCCS UTVIKLING I EGENKAPITAL
SIDEN FINANSKRISEN I 2008:

800

• BCC skal jobbe for sunne og trygge
menigheter, og fortsatt prioritere det
forebyggende arbeidet mot vold, seksuelle
overgrep og grenseoverskridende
handlinger.

600

400

200

2008

0

MNOK
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“Med hele verden som arbeidsmark og et mål
om å lære opp mennesker i praktisk kristendom,
trengs løftekraft og gode verktøy”
Finanskrisen ble katalysator for innsamling

En aksjon for framtidsmuligheter

Kort etter finanskrisen i 2008
begynte en ny mentalitet å spre seg
i BCCs lokalmenigheter. Det startet
i lokalmenigheten i Oslo Follo,
hvor de bestemte seg for å ta tak i
foreningsøkonomien. Det ble satt i gang en
omfattende aksjon for å skaffe egenkapital
til framtidige prosjekter. Medlemmene ble
nemlig flere, og behovet for å kunne tilby
aktiviteter og nye arenaer å samles på for
barn og ungdom vokste.
Prinsippet i aksjonen var enkelt; sørg
for å ha 50% egenkapital før det gjøres
investeringer.

Målsetningen for å bidra i aksjonen var
todelt; på den ene siden gjaldt det å bygge
opp en sterk økonomi for neste generasjon
lokalt og sentralt, og på den andre siden
sikret de samme pengene finansiering av
2020-byggeprosjektet på Brunstad.
BCC har ved dette sikret et sted vi kan leie
til våre kristne stevner flere ganger i året,
noe som er viktig for at også de kommende
generasjoner skal kunne samles om
evangeliet.
Et stort prosjekt nærmet seg slutten i 2019
Som resultat av et rørende engasjement og
tusenvis av ildsjelers innsats gjennom mer
enn ti år, nærmet det store gaveprosjektet
seg slutten i 2019.

I samarbeid med BCC, gjennom TV-kanalen
vår, spredte denne aksjonen seg til flere
norske og internasjonale lokalmenigheter.
Hele 75 menigheter i 18 land sluttet seg
til aksjonen, og hver enkelt menighet
satte seg konkrete innsamlingsmål fram
mot desember 2020. Det gikk sport i å
nå målet sitt, og menighetene utfordret
hverandre underveis. På denne måten ble
innsamlingen et engasjerende fellesprosjekt
som mange ville være med på.

Dette har samlet oss som organisasjon,
og en viktig indikator på medlemmenes
forhold til denne innsamlingen er
medlemsundersøkelsen fra 2019. Den
viser nemlig at 95% mener at “å bidra
med dugnad og pengeinnsamling til
menighetens formål har vært positivt for
meg og/eller min familie.”

Deler av innsamlingen blir
gitt som gave til BCC

Underveis har BCC bistått lokalmenighetene
med rådgivning og kunnskap om økonomi
og internkontroll, for å sikre at gavene
håndteres på en korrekt måte, i henhold til
formålet.

De fleste av lokalmenighetene har gitt
store gaver til sentralorganisasjonen BCC,
og disse pengene ble avsatt i et fond for
framtiden. Dette fondet, samt deler av
lokalmenigheters fond, er lånt ut som
byggelånsfinansiering til Brunstadstiftelsens
pågående utbyggingsprosjekt.
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REPRESENTANTSKAPSMØTE
I BCC:
6. juli 2019 var 119 deltakere
samlet til representantskapsmøte. I møtet ble årsregnskapet
lagt frem og godkjent, og
årsrapporten ble presentert.
På representantskapsmøtet ble
en overordnet økonomisk
langtidsplan, som går fram
til 2030, gjennomgått. Målet
med planen er at BCC og
medlemmene skal oppleve
forutsigbarhet og trygghet også
på det økonomiske området, og
at gaver vi får inn til foreningen
forvaltes på en god måte.
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Styrets årsberetning 2019
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Virksomhetens art
og hvor den drives

kunne arrangere konferanser med mange
mennesker samlet.

Brunstad Christian Church

Foreningen har også en langsiktig avtale
med Oslofjord Convention Center AS
på Brunstad i Vestfold, hvor BCC årlig
arrangerer flere internasjonale konferanser.

Brunstad Christian Church (BCC) er et
kristent trossamfunn og ideell forening uten
økonomisk vinning som formål. I Norge
hadde vi 8 814 medlemmer ved utgangen
av 2019, fordelt på 19 lokalmenigheter. I
tillegg er det lokale organisasjoner i rundt
50 land over hele verden som deler
trossamfunnet sitt formål og verdier.
Årsregnskapet omfatter ikke lokalforeninger
hverken i Norge eller utlandet, da disse
er selvstendige organisasjoner med egne
styrer, og kontrolleres ikke av BCC.

Administrasjonen har sitt hovedkontor i
leide lokaler i Ryenstubben 2 i Oslo. For
mer detaljert informasjon om BCC sin
virksomhet henvises det til foreningens
årsrapport som ligger tilgjengelig på
foreningens hjemmeside www.bcc.no.
Konsernet

Foreningens virksomhet finansieres i all
hovedsak av gaver fra organisasjoner og
privatpersoner, både i Norge og utlandet.
I tillegg har foreningen inntekter fra
konferansedeltakere, samt fra staten ifm.
tilskudd for trossamfunn og momskompensasjonsordningen for frivillige
organisasjoner.

Konsernet inneholder foreningen BCC
og datterselskapet BKM Holding AS med
datterselskaper.
Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven bekreftes
det at forutsetningene om fortsatt drift er
til stede. Til grunn for antagelsen ligger
budsjettet for 2020 og BCC sin langsiktige
økonomiplan med tilsvarende strategiske
prognoser for årene fremover. BCC er i en
sunn økonomisk og finansiell stilling.

Vår visjon er at det kristne budskapet skal
kunne forkynnes til alle folkeslag, og at
de som vil skal få opplæring i å leve etter
alt det Jesus lærte oss. Derfor arbeider
BCC for å skape kanaler og møteplasser
for forkynnelse og trosopplæring, med
vekt på arbeid for neste generasjon.
Foreningen driver en utstrakt satsning på
medieproduksjon, med egen TV kanal og
nettbasert misjonsarbeid, samt bidrag og
støtte til misjonsvirksomhet i en rekke land
fordelt på alle verdensdeler. Vår satsing på
medieproduksjon viser seg også å være
nyttig når vi nå opplever begrensninger i å

Utvikling, resultat og drift
Brunstad Christian Church
Det ble i BCC sin Representantskapssamling
sommeren 2018 vedtatt at organisasjonen
skulle endre regnskapsstandard, med ønske
om å øke informasjonsverdien knyttet til
organisasjonens virksomhet. Årsregnskapet
for 2019 er for første gang presentert etter
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aktivitet, i henhold til god regnskapsskikk for
ideelle organisasjoner. Regnskapet er satt
opp i samsvar med regnskapslovens regler.

Foreningens eiendeler har ved årsskiftet
en bokført verdi på 1.086 millioner i
foreningen, og 1.099,4 millioner i konsernet.
Bokført egenkapital i foreningen utgjør
975,9 millioner som gir en egenkapitalandel
på 89,9 prosent. I konsernet er bokført
egenkapital 976,2 som gir en egenkapitalandel på 88,8 prosent.

Aktivitetsregnskapet 2019 viser et positivt
årsresultat på 65,7 millioner for foreningen
og 74,6 millioner for konsernet. Den
ekstraordinære givergleden BCC har
opplevd de siste årene viser seg også av
aktivitetsregnskapet for 2019, hvor mange
lokalmenigheter og organisasjoner, både i
Norge og utlandet, har bidratt.

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet
med tilhørende noter et rettvisende bilde
av aktivitetsresultatet for 2019 og stillingen
pr. 31.12.2019. Det har ikke inntrådt
forhold etter regnskapsårets slutt som har
betydning for bedømmelsen av foreningen
eller konsernet utover det som er omtalt
under.

Foreningen BCC har i 2019 brukt 168,9
millioner på aktiviteter som oppfyller
foreningens formål. Formålskostnadene
utgjør 77 prosent av de samlede
kostnadene i foreningen. Resterende
kostnader er kostnader til innsamling av
midler, finanskostnader og administrasjon.
Administrasjonen kostet foreningen 18
millioner, herunder ble 4,6 millioner
benyttet til medlemsinformasjon,
innsamling av midler, samfunnskontakt
og kommunikasjon. Administrasjon av
vår drift utgjør 8,2 prosent av de samlede
kostnadene.

Med solid økonomi, og mange engasjerte
medlemmer og frivillige, ser vi lyst på
fremtiden og mulighetene den gir til
fortsettende økt virksomhet innenfor
foreningens kristne kjerneaktiviteter. Vi har
en sterk motivasjon for videre satsning,
og ser frem til hva 2020 og den nærmeste
fremtid vil bringe.
Skattemessige forhold

Brutto midler anskaffet til foreningens
kristne formål i 2019 var 285,2 millioner
for foreningen og 309,3 millioner for
konsernet. BCC hadde i 2019 inntekter
fra det offentlige på 17 millioner, knyttet
til tilskudd for trossamfunn, samt momskompensasjonsordningen. BCC mottok i
2019 totalt 129,4 millioner i gaver fra private
givere og organisasjoner i inn- og utland,
samt 42,3 millioner i tilskudd fra
samarbeidende organisasjoner.

BCC er etablert som en allmennyttig
forening og er i henhold til skattelovens
§ 2-32 ikke skattepliktig. Foreningen
er også godkjent av Skatteetaten som
en organisasjon som er omfattet av
gavefradragsordningen til frivillige
organisasjoner iht. skattelovens
§ 6-50.
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Arbeidsmiljø

personer skal være positive bidragsytere i
samfunnet. I lokalmenighetene arbeides det
målbevisst for at barn og ungdom kan ha et
godt og allsidig fritidstilbud i trygge, kristne
rammer.

Etter styrets oppfatning er arbeidsmiljøet
og generell trivsel på arbeidsplassen svært
god. Det har ikke vært alvorlige skader eller
ulykker i 2019 og det totale sykefraværet har
vært på 2,8%. Foreningen har gode rutiner
for systematisk arbeid med helse, miljø og
sikkerhet.

Etiske retningslinjer
BCC sin virksomhet er i stadig vekst og
vi arbeider systematisk for å ivareta vårt
ansvar. Våre etiske retningslinjer gjelder for
all virksomhet BCC driver, og har fokus på
etisk, ansvarlig og sunn foreningspraksis.

Likestilling
BCC har som mål å være en arbeidsplass
der det råder full likestilling mellom kvinner
og menn. Foreningen hadde 140,7 årsverk
i 2019 fordelt på 143 kvinner og 140 menn,
hvorav 61 årsverk ble utøvd av de faste
ansatte i foreningen, mens 79,7 årsverk ble
utøvd av prosjektansatte. Styret består av en
kvinne og to menn.

er blitt hardt rammet av konsekvensene
coronaviruset har påført samfunnet.
Styret har imidlertid gjennomført en analyse
av situasjonen og hvordan den påvirker
virksomheten, med ulike scenarioer for
varighet og påvirkningsgrad på driften
av foreningen. Dersom situasjonen blir
langvarig, vil det også kunne påvirke
foreningens gaveinntekter i fremtiden.
Styret vil overvåke situasjonen nøye og
kontinuerlig, og sørge for å iverksette
nødvendige tiltak så lenge det vil være
behov for dette.

Foreningens likviditetsreserve er svært
tilfredsstillende, og BCC har gjennom hele
2019 hatt en AAA-rating av det anerkjente
selskapet Bisnode, Dun & Bradstreet. Det er
etter styrets oppfatning ikke markedsrisiko
eller tapsrisiko av betydning for foreningen i
nærmeste fremtid.
BCC har virksomhet i hele verden, og deler
av inntekter og kostnader, samt en del av
foreningens gjelds- og fordringsposter, er
i valuta. Foreningens finansinntekter og
finanskostnader må sees i lys av dette.

Mer informasjon om våre etiske
retningslinjer og våre verdier finner du på
vår hjemmeside www.bcc.no.
Opplysninger om finansiell risiko
Målsettingen for foreningens finansielle
strategi er å opprettholde en solid finansiell
posisjon, med høy egenkapitalandel og
utlån i sikre plasseringer, som gir en god
avkastning på foreningens kapital. Kapitalen
skal fungere som beredskapskapital for
BCC sin fremtidige virksomhet og sikre
den langsiktige realiseringen av BCCs
formål. BCC jobber for å utføre Jesu
misjonsbefaling slik at alle folkeslag kan
høre budskapet om Jesus, samt lære de
mennesker som ønsker det hvordan de kan
holde alle Jesu bud.

BCC arbeider aktivt for å fremme likestilling,
sikre like muligheter, rettigheter og hindre
diskriminering.
Alle medarbeidere må være
oppmerksomme på kulturelle forskjeller, og
behandle kollegaer, forretningsforbindelser
og andre med respekt.
Samfunnsansvar og miljø
Etter styrets mening er det ikke forhold ved
virksomheten i BCC eller konsernet som
kan medføre en vesentlig negativ påvirkning
av det ytre miljø. Foreningen har dermed
ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak på
dette området i 2019.

Av foreningens totale langsiktige fordringsportefølje på til sammen 1.022,1 millioner er
823,3 millioner lånt ut til Brunstadstiftelsen
konsernet.

Vi ønsker at både den sentrale foreningen,
våre tilsluttede lokalmenigheter og enkelt-

-Oslo, 5. mai 2020
Styret i Brunstad Christian Church

Berit Hustad Nilsen
Styreleder

Tore Aslaksen
Styremedlem

Finn Åge Ødegård
Styremedlem

Vegar Kronstad
Daglig leder

Den del av BCC sin virksomhet som har
stått for gjennomføring av store konferanser

Originaldokumentet er
signert elektronisk
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Aktivitetsregnskap
Brunstad Christian Church

14

FORENING

KONSERN

2019

NOTE

2019
Ressurser brukt til å administrere organisasjonen

ANSKAFFELSE AV MIDLER

Tilskudd
16 970 835

2

42 340 077

Administrasjon

Offentlige tilskudd

16 970 835

4 668 120

Kommunikasjon

Andre tilskudd

42 340 077

26 873 611

Finanskostnader

Innsamlede midler og gaver

129 397 468

13 425 116

SUM FORBRUKTE MIDLER
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

219 500 095
65 650 485

51 559 486

Aktivitet som oppfyller formål

54 443 944

-

Aktivitet som skaper inntekter

15 387 681

TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL
-

Finans- og investeringsinntekter
Andre inntekter

2 124 315

SUM ANSKAFFEDE MIDLER TIL FORMÅL

285 150 580

4

Kostnader til innsamlinger
Andre kostnader til anskaffelse av midler

Formålskapital med lovpålagte restriksjoner

48 663 350

12 309 063

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner

29 523 136

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

2 124 315

23 818 286

Annen formålskapital

65 650 485

SUM DISPONERING

309 327 670

FORBRUKTE MIDLER
Kostnader til anskaffelse av midler
5 583 440

4 668 120
24 567 593

129 397 468

Inntekter fra operasjonelle aktiviteter

42 758 399

13 425 116

NØKKELTALL
95,69 %

5

5 583 440

8,24 %

5

17 530 055

76,97 %

5

Innsamlingsprosent
Administrasjonsprosent
Formålsprosent

Kostnader til formålet:
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
36 261 800

Avdeling: Media

36 261 800

70 486 273

Avdeling: Arrangement

70 486 273

25 893 577

Avdeling: Bibelundervisning/ungdomsprogram

25 893 577

4 886 044

Avdeling: Annen formålsvirksomhet

4 886 044

11 042 782

Avdeling: Misjon

11 042 782

Tilskudd til oppfyllelse av organisasjonens formål
11 620 000

Tilskudd til lokalmenigheter

11 620 000

3 709 333

Tilskudd til lokalmenigheter - Service funksjon

1 750 000

Tilskudd til Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

1 750 000

3 300 000

Tilskudd til Brunstadstiftelsen (Misjon)

3 300 000
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3 709 333
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234 724 132
74 603 538

KONSERNREGNSKAP BCC
BALANSE PR 31. DESEMBER

FORENING

KONSERN

Beløp i tusen NOK
2019

Beløp i tusen NOK

2018

NOTE

EIENDELER

2019

2018

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

FORENING

KONSERN

Beløp i tusen NOK
2019

Beløp i tusen NOK

2018 NOTE

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

2019

2018

Formålskapital
0

0

Formålskapital med lovpålagte restriksjoner

0

0

Goodwill

0

606

12 309

0

17

Formålskapital ekstern restriksjon

0

0

Sum immaterielle eiendeler

0

606

832 156

802 633

17

Formålskapital intern restriksjon

832 156

131 390

107 571

17

Annen formålskapital

131 773

99 001

975 854

910 204

Sum formålskapital

976 238

901 634

1 925

2 086

Varige driftsmidler
0

0

13

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

21 548

15 248

13

Driftsløsøre / Innredning

661

1 547

13

Transportmidler

22 209

16 795

Sum varige driftsmidler

5 434

61 908

27 348

21 513

661

1 547

33 443

84 968

Finansielle anleggsmidler

Langsiktig gjeld
0

0

87 925

170 482

87 925

170 482

Gjeld til kredittinstitusjoner
18

Annen langsiktig gjeld

92 820

105 410

Sum langsiktig gjeld

94 745

107 496

13 777

13 152

1 100

3 000

14

Investering i datterselskap

0

0

1 025 017

15

Andre langsiktige fordringer

1 015 220

933 799

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

1 015 220

933 799

8 549

10 241

1 048 663

1 019 373

0

0

3 739

2 701

Skyldige offentlige avgifter

9 975

9 565

Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

1 023 215

1 028 017
1 044 812

0

Omløpsmidler
Varer

0

1 254

1 101

Fordringer
4 209

9 536

Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer

1 192

30 993

Sum fordringer

5 646

44 983

Bankinnskudd, kontanter og lignende
43 840
Sum omløpsmidler
50 740
SUM EIENDELER
1 099 404

45 676

1 453

7 391

5 662

16 927

34 958

41 453

40 620

58 380

1 086 045

1 103 193

16

4 454

802 633

Gjeld

1 022 115
1 045 424

12 309

Kortsiktig gjeld

22 263

22 507

110 188

192 989

1 086 045

1 103 193

Leverandørgjeld
11

Betalbar skatt

Sum gjeld
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

121

0

3 579

3 262

10 945

85 591

28 421

102 005

123 167

209 501

1 099 404

1 111 133

13 990

-Oslo, 5. mai 2020
Styret i Brunstad Christian Church

91 760
1 111 133

Berit Hustad Nilsen
Styreleder

Tore Aslaksen
Styremedlem

Finn Åge Ødegård
Styremedlem

Vegar Kronstad
Daglig leder

Originaldokumentet er
signert elektronisk
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KONSERNREGNSKAP BCC
KONTANTSTRØMOPPSTILLING

KONSERNREGNSKAP BCC
NOTER TIL REGNSKAPET 2019

FORENING

KONSERN

Beløp i tusen NOK

Beløp i tusen NOK

2019
65 650

2019
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

74 604

Poster i aktivitetsregnskapet som
ikke har direkte likviditetseffekt
12 413
697
0
13 110

Avskrivninger og nedskrivninger, ev. reversering av nedskrivninger
Tap/gevinst ved avhendelse av varige driftsmidler

4 705
697

Gevinst ved salg av datterselskap

-8 098

Sum

-2 696

1 206
0

Anskaffelse av andre varige driftsmidler
Salgsum ved avhendelse av varige driftsmidler

-17 762
1 206

Avhendelse av datterselskap

-2 840

Endring i langsiktige utlån

-75 127

-82 557

Endring i langsiktig gjeld

-12 751

-96 219

Sum

96

-107 274

Andre endringer
11 205

Endring i kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

-1 281

Endring i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

1 040

Endring i andre tidsavgrensningsposter

10 964

Sum

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.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar
med regnskapsloven og foreløpig norsk
regnskapsstandard: “God regnskapsskikk for
ideelle organisasjoner”. 2019 er det første
året regnskapet er satt opp i henhold til
denne standarden. I kapittel 14.1 i nevnte
standard gis det adgang til å fravike kravet
om omarbeidelse av sammenligningstall
i overgangsåret. 2018 er derfor ikke
omarbeidet etter bestemmelsene
i standarden.

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 etter en
fornuftig avskrivningsplan.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi.

Konsolideringsprinsipper

Investering, avhendelser, og finansiering
-14 964

NOTE 1
REGNSKAPSPRINSIPPER

33 025
34

Konsernregnskapet omfatter 1 datterselskap
samt 5 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.

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 balansedagens kurs.
Resultatposter utenlandsk valuta
Resultatposter i utenlandsk valuta omregnes
til kursen på transaksjonstidspunktet.
Kursdifferansen mot oppgjørstidspunkt
føres som agio/disagio.

471
33 530

-6 495

Sum likviditetsendringer gjennom året

-1 836

41 453

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.

45 676

34 958

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.

43 840

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.

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.

Hovedregel for vurdering og klassifisering
av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk
er klassifisert som anleggsmidler. Andre
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Varer

sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til
pensjonsordningen kostnadsføres.

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

Kostnader

Tilskudd inntektsføres når organsisasjonen
har juridisk rett til tilskuddet og verdien kan
måles pålitelig.

Kostnader i en ideell organisasjon er
kostnader knyttet til aktiviteten som utøves
for å oppfylle organisasjonens formål.
I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader
i følgende 3 hovedgrupper:

Innsamlede midler og gaver måles til virkelig
verdi på mottakstidspunktet. Inntektsføring
av gaver skjer på gavetidspunktet,
når råderetten er overført foreningen eller
når gavebeløpet er innbetalt i bank.

1. Kostnader til anskaffelse av midler.
Dette kan være interne og eksterne
innsamlingskostnader, felleskostnader som
tilfaller aktiviteten og kostnader i forbindelse
med de operasjonelle aktivitetene.

Inntekter fra operasjonelle aktiviteter
inntektsføres etter hvert som varene/
tjenestene leveres. Operasjonelle aktiviteter
deles i aktiviteter som oppfyller formålet og
aktiviteter som skaper inntekter.

2. Kostnader til formålet. Dette er kostnader
knyttet til aktivitetene organisasjonen ufører
for å oppfylle sitt formål. Disse kan variere
noe fra år til år.

Inntekter

3. Ressurser brukt til å administrere
organisasjonen. Disse kostnadene gjelder
drift av organsisasjonen, f. eks. planlegging,
revisjon, konsulentbruk osv.

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
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NOTE 2
OFFENTLIG TILSKUDD
Beløp i tusen NOK
FORENING

KONSERN

2019

2018

2019

2018

9 734

9 458

Stat og kommunestilskudd

9 734

9 458

7 237

6 561

Merverdiavgiftskomp.

7 237

6 561

16 971

16 019

16 971

16 019

Sum Offentlig tilskudd

NOTE 3
FORDELING AV FELLESKOSTNADER
Beløp i tusen NOK
Felleskostnader

IT-avdeling

Totalt
Kostnader til anskaffelse av midler

Husleie

SUM

965

Økonomi Compliance
4 938

1 892

3 575

11 370

43

221

85

-

349

3,1%

Kostnader til formålet:
Media

631

3 232

1 239

2 782

7 884

69,3%

Skatter

Arrangement

132

676

259

312

1 379

12,1%

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.

Bibelundervisning/ungdomsprogram

13

68

26

53

161

1,4%

Misjon

13

65

25

-

103

0,9%

Annen formålsvirksomhet

13

65

25

-

103

0,9%

Administrasjon

69

351

134

428

982

8,6%

Kommunikasjon

51

260

100

-

410

3,6%

965

4 938

1 892

3 575

11 370

100%
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NOTE 4
KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER

NOTE 6
ARTSINNDELING

Beløp i tusen NOK

Beløp i tusen NOK

FORENING

KONSERN

FORENING
2019

2018

-

-

Salgsinntekt
Driftsinntekt

2019

Kostnader til innsamlinger

2019

2 735

Innsamling og gaver

2 735

2 500

Compliance

2 500

349
5 583

Felleskostnader

KONSERN

349

48 709

38 999

Andre kostnader

17 608

175 501

389 229

Sum

23 191

NOTE 5
FORMÅLS-, ADMINISTRASJONS-,
INNSAMLINGSPROSENT (FORENING)

16 971

16 019

241 181

444 247

-

-

45 423

40 482

7 647

7 364

-

-

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Gaver og kollekter
Tilskudd stat og kommune
Sum driftsinntekter

2019

2018

16 212

48 402

50 774

46 364

175 497

389 141

16 971

16 019

259 453

499 926

Varekostnad

11 569

42 541

Lønnskostnad

47 307

43 380

Avskrivning på varige driftsmidler

10 838

25 613

-

7 600

og immaterielle eiendeler

Beløp i tusen NOK
2019

Etter regnskapsstandard for ideelle
organisasjoner er administrasjon de
aktivitetene som gjøres for å drive
organisasjonen, og de kostnader som ikke
kan henføres til bestemte aktiviteter. Dette
er kostnader som overordnet ledelse,
revisor- og advokathonorar, utarbeidelse
av offentlige regnskaper. Fordeling av
felleskostnader er beskrevet i note 3.
Administrasjon har sin andel av fordelte
felleskostnader.

Kostnader til formålet

168 950

Sum forbrukte midler

219 500

Formålsprosent

77,0%

og immaterielle eiendeler
134 278

253 137

Annen driftskostnad

135 041

251 686

187 348

300 983

Sum driftskostnader

204 756

370 820

53 833

143 264

Driftsresultat

54 697

129 106

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

2019
Sum administrasjonskostnader
Sum forbrukte midler
Administrasjonsprosent

18 093
219 500
8,2%
2019

Innsamlede midler og gaver

129 397

Sum innsamlede midler

129 397

Kostnader til innsamlinger
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til innsamlinger av midler
Netto innsamlede midler
Innsamlingsprosent

58

5 583
5 583
123 814

Nedskrivning av varige driftsmidler

31 813

36 799

-

-

1 228

1 134

Renteinntekt

29 612

29 389

Gevinst ved salg av aksjer

8 098

17 466

Annen finansinntekt

1 236

1 145

10 900

-

1 916

6 559

Nedskrivning av finansielle eiendeler
Rentekostnad

-

-

2 121

6 945

8 407

8 022

Annen finanskostnad

16 796

8 130

11 817

23 352

Netto finansresultat

20 029

32 925

65 650

166 616

Ordinært resultat

74 726

162 031

-

-

65 650

166 616

Skattekostnad
Årsresultat

95,7%

59

122

-2 041

74 604

164 072

FORENING
2019

NOTE 9
OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON
2018

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

Disponering av årsresultat
-

Formålskapital med lovpålagte restriksjoner

12 309

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner

29 523

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

23 818

Annen formålskapital

65 650

Sum disponert

NOTE 10
GODTGJØRELSE TIL REVISOR

NOTE 7
ANTALL ÅRSVERK

Beløp i tusen NOK

FORENING

KONSERN

2019

2018

141

155

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret

2019

2018

142

160

NOTE 8
YTELSER TIL LEDENDE PERSONER
Beløp i tusen NOK
Ytelser til ledende personer

Lønn

Annen godtgjørelse

Daglig leder

1 116

4

Styret

1 312

65

Det utbetales ikke styrehonorar til styret,
men to av styremedlemmene har mottatt
lønn fra BCC for arbeid i foreningen.

Godtgjørelse til revisor kostnadsført i
regnskapsåret, fordeler seg slik:
FORENING

KONSERN

2019

2018

507

359

27

-

-

42

-

-

Lovpålagt revisjon
Andre attestasjoner

473

27

42

Skatterådgivning

-

Beløp er inkl. mva for morselskap.

Et av styremedlemmene har i 2019 fakturert
honorarer til BCC for sin CFO-funksjon i
konsernet. Totalt beløper dette seg til
NOK 401’ inkl mva for 2019.

60

2018

613

Andre tjenester

eller sikkerhetsstillelse fra Brunstad Christian
Church.

Ytelser til ledende personer gjelder for
morselskapet Brunstad Christian Church.
Ledende personer har per 31.12. ikke lån

2019

61

-

NOTE 11
SKATTEKOSTNAD

NOTE 12
TRANSAKSJONER MED
NÆRSTÅENDE PARTER

FORENING
Utover transaksjoner med selskap i
konsernet ble det i 2019 gitt en gave på 1,75
MNOK til den nærstående Stiftelsen Skjulte
Skatters Forlag. Det ble i 2019 også gitt en
gave på 3,3 MNOK via Brunstadstiftelsen til
støtte av misjonsprosjekter.

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.

Brunstad Christian Church er etablert som
en allmennyttig forening og er i henhold til
skattelovens § 2-32 ikke skattepliktig for sin
virksomhet.
KONSERN
Beløp i tusen NOK
Årets skattekostnad fremkommer slik
Skatt på årets resultat
Endring utsatt skatt
Årets skattekostnad
Beregning av skattepliktig inntekt

2019

2018

239

1 026

0

-124

239

902

2019

2018

Resultat før skatter

-8 172

4 946

Permanente forskjeller

7 829

-2 201

Endringer i midlertidige forskjeller
Mottatt konsernbidrag

534

-86

Årets skattegrunnlag

191

2 659

Betalbar skatt

239

1 026

Skatt på avgitt konsernbidrag

-117

-1 026

Skyldig betalbar skatt

121

0

Spesifikasjoner av grunnlag utsatt skatt
Forskjeller som utlignes
Anleggsmidler
Varelager
Fordringer
Gevinst og tapskonto
Fremførbart underskudd
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skattefordel
Utsatt skatt balanseført

62

2019

2018

-1 643

-693

0

-241

-70

0

-393

-491

-4 490

-4 277

6 596

5 702

0

0

Et kortsiktig lån til privatperson med nær
relasjon til daglig leder ble innfridd i sin
helhet i 2019.

Transaksjoner og mellomværende med
Brunstadstiftelsen med datterselskap
Beløp i tusen NOK
FORENING

KONSERN

2019

2019
Driftsinntekter

3 552

53 047

Driftskostnader

53 741

18 461

Finansinntekter

18 461

-

Finanskostnader

1

Kortsiktige fordringer

823 253
3 334
-

-

Langsiktige fordringer
Kortsiktig gjeld

-111
823 253
3 350

Langsiktig gjeld

-
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NOTE 13
VARIGE DRIFTSMIDLER

NOTE 14
INVESTERINGER I DATTERSELSKAPER

Beløp i tusen NOK

StemmeSted

Transport-

Driftsløsøre

midler

og inventar

Sum

3 883

32 934

36 816

Tilgang

785

14 179

14 964

Avgang

1 635

3 419

5 054

Anskaffelseskost 31.12.

3 033

43 694

46 727

Anskaffelseskost 01.01.

Akk. av- og nedskr. 01.01.
Årets avskrivninger

andel

Ansk.kost

Balanseført 31.12.

2 335

15 098

16 966

599

7 048

7 647

2 372

22 146

24 518

661

21 548

22 208

Økonomisk levetid

5 år

5 år

Avskrivningsplan

20%

20%

verdi kapital

følgende datterselskap

Oslo, Norge November 13

100%

Stiftet av BCC

1 100

1 612

BCC Event AS

Oslo, Norge Desember 14

100% Stiftet av BKMH

5 000

4 871

Brunstadshop AS

Oslo, Norge Desember 14

BKM Holding AS med

Årets nedskrivninger
Akk. av- og nedskr. 31.12

Egen-

Anskaffelse

BKM Holding

FORENING

Bokført

100%

1 000

1 000

1 000

Januar 14

100%

950

950

950

Straumeparken AS

Straume , Norge November 15

100%

9 848

0

0

SEE Travel & Tours AS

Kråkstad ,Norge

100%

0

0

0

Ski, Norge

Brunstad Eiendom AS

April 16

Brunstad Christian Church solgte SEE Travel & Tours AS i mai 2019 og Straumeparken AS i
august 2019. Brunstadshop AS skal avvikles i 2020.

NOTE 15
FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR
Beløp i tusen NOK

KONSERN
Anskaffelseskost 01.01.

FORENING

Immaterielle

Tomter /

Transport-

Driftsløsøre

eiendeler

eiendom

midler

og inventar

Sum

606

77 342

3 883

47 072

128 296

2019
1 025 017

KONSERN
2019
Inngående balanse

933 799

Tilgang

-

-

785

16 978

17 766

Avgang

606

71 907

1 635

6 034

79 577

203 323

Nye utlån

134 324

66 482

-244 389

Nedbetalinger/avdrag

-90 684

1 379

Endring tapsavsetning

1 379

8 685

Netto agio

8 685

Avskaffelseskost 31.12.

-

5 434

3 033

58 015

Akk. av- og nedskr. 01.01.

-

-

1 868

21 015

22 883

Årets avskrivninger

-

-

504

9 652

10 156

28 101

-

1 022 115

Årets nedskrivninger

-

-

-

Akk. av- og nedskr. 31.12.

-

-

2 372

30 667

33 039

Balanseført 31.12.

-

5 434

661

27 348

33 443

Økonomisk levetid

5 år

5 år

Avskrivningsplan

20%

20%
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Kapitaliserte renter

27 717

Sum andre langsiktige fordringer

1 015 220

BCC har noen avdragsfrie og rentefrie lån i sin portefølje. Rentefrie utlån utgjør tilsammen
336 MNOK. I disse tilfellene er rentene gitt som en gave i tråd med foreningens formål.

65

NOTE 16
KONTANTER OG BANKINNSKUDD

NOTE 19
KONTANTSTRØMSOPPSTILLING 2018
Beløp i tusen NOK

Morselskap

Konsern

Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter
bundne skattetrekksmidler med
MNOK 1,946.

Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter
bundne skattetrekksmidler med
MNOK 2,020.

FORENING
2018
104 205
7 364
0
197

NOTE 17
FORMÅLSKAPITAL
Beløp i tusen NOK

Formålskapital
Formålskapital pr. 01.01.

Formåls-

Formåls-

kapital med

kapital

Formåls-

Annen

Total

lovpålagte

ekstern

kapital intern

Formåls-

Formåls-

restriksjoner

restriksjon

restriksjon

kapital

kapital

0

0

802 633

107 571

910 204

53 574

42 340

29 523

23 818

95 681

-53 574

-30 031

0

0

-30 031

Årets resultat

0

12 309

29 523

23 818

65 650

Formålskapital pr. 31.12.

0

12 309

832 156

131 390

975 854

Tilførte midler
Midler overført til aktiviteter

Årsresultat før skattekostnad
Ordinære avskrivninger

25 613

Betalt skatt

-87

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

197

Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
Endring i varelager

5 345

Endring i kundefordringer

4 149

Endring i leverandørgjeld

-188 608
-67 349

2018
101 661

0

7 600
124
-5 231
6 907

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

-136 055
728

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-2 565

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-3 151

288

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

70 561

0

Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler

0

Kontantbeholdning i kjøpte/solgte selskap

0

Innbetaling fra salg av finansielle anleggsmidler

0

Gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler

-139 817

0
-1 484
17 300
-17 466

Utbetaling ved utlån

-208 115

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-142 355

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Beløp i tusen NOK

0

FORENING
2019

2018

87 925

170 482

Annen langsiktig gjeld
Lån fra kredittinstitusjoner

87 925

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

0

-142 094

NOTE 18
LANGSIKTIG GJELD

KONSERN

170 482

Sum annen langsiktig gjeld
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Opptak kortsiktig lån

0

-136 551

Opptak av langsiktig gjeld

-204 443

KONSERN

-136 551

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-204 443

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende

-346 069

2019

2018

-345 994

92 820

105 410

387 447

1 925

2 086

41 453

94 745

107 496

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.
Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr 31.12.
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391 746
45 676

Revisors beretning

15

NOTE 20
HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Den del av BCC sin virksomhet som har stått
for gjennomføring av store konferanser er
blitt hardt rammet av konsekvensene
coronaviruset har påført samfunnet. Styret
har imidlertid gjennomført en analyse
av situasjonen og hvordan den påvirker
virksomheten, med ulike scenarioer for
varighet og påvirkningsgrad på driften av
foreningen.
Dersom situasjonen blir langvarig, vil
det også kunne påvirke foreningens
gaveinntekter i fremtiden. Styret vil overvåke
situasjonen nøye og kontinuerlig, og sørge
for å iverksette nødvendige tiltak så lenge
det vil være behov for dette.

Til representantskapet i Brunstad Christian Church

Til representantskapet i Bru

Uavhengig revisors beretning

Uavhengig reviso

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Uttalelse om revisjo

Konklusjon

Konklusjon

Vi har revidert Brunstad Christian Churchs årsregnskap, som består av:

Vi har revidert Brunstad Ch

•

foreningsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, aktivitetsregnskap og
•
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til regnskapet,
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

•

konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, aktivitetsregnskap og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til regnskapet, •
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Vi anser det ikke å foreligge vesentlig økt
tapsusikkerhet på konsernets langsiktige
fordringer som følge av hendelser etter
balansedagen.

konsernregnskapet,
kontantstrømoppsti
herunder et sammen

Etter vår mening:

•

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

•

gir det medfølgende foreningsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til
Brunstad Christian Church per 31. desember 2019 og av foreningens 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 2019 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

foreningsregnskape
kontantstrømoppsti
herunder et sammen

•

er årsregnskapet avg

•

gir det medfølgende
Brunstad Christian C
kontantstrømmer fo
regnskapslovens reg

•

gir det medfølgende
konsernet Brunstad
kontantstrømmer fo
regnskapslovens reg

Grunnlag for konklusjo

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 oppgaverVi
oghar gjennomført revisjone
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av internasjonale revisjonsstan
årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen og konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har
plikter i henhold til disse sta
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
årsregnskapet. Vi er uavhen
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
overholdt våre øvrige etiske
innhentet revisjonsbevis tils

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Ledelsen er ansvarlig for øvr
bortsett fra årsregnskapet og
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
Vår uttalelse om revisjonen
øvrige informasjonen.
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PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, 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 PricewaterhouseCoopers AS, D
T: 02316, org. no.: 987 009 713
Statsautoriserte revisorer, med
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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.
Uavhengig revisors beretning - Brunstad Christian Church

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Til representantskapet i Brunstad Christian Church

I forbindelse
med revisjonenrevisors
av årsregnskapet
er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
Uavhengig
beretning
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
Uttalelse
om revisjonen av årsregnskapet
inneholder
vesentlig feilinformasjon.
Dersom viKonklusjon
konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Vi har revidert Brunstad Christian Churchs årsregnskap, som består av:

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
•

foreningsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, aktivitetsregnskap og
kontantstrømoppstilling
forfor
regnskapsåret
per denne
datoenmed
og noter
Styret og daglig leder
(ledelsen) er ansvarlig
å utarbeide avsluttet
årsregnskapet
i samsvar
lov ogtil regnskapet,
herunder
av viktige
og
forskrifter, herunder
for at et
detsammendrag
gir et rettvisende
bilderegnskapsprinsipper,
i samsvar med regnskapslovens
regler og god

regnskapsskikk
i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
• konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, aktivitetsregnskap og
for å kunne utarbeide
et årsregnskap som for
ikkeregnskapsåret
inneholder vesentlig
som
kontantstrømoppstilling
avsluttetfeilinformasjon,
per denne datoenverken
og noter
tilfølge
regnskapet,
av misligheter eller
utilsiktede
feil.
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Ved utarbeidelsen
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