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01
Siden Johan O. Smiths omvendelse i 1898 
har det vokst frem et trossamfunn verden 
over, som i mer enn 100 år har eksistert uten 
internasjonal organisering. Trossamfunnets 
virksomhet har vært drevet igjennom 
selvstendige kristne organisasjoner i de ulike 
regioner og land, som har samarbeidet på 
basis av sammenfallende tro og formål. 
I dag er det menigheter og trosfeller på 
alle kontinenter som kjenner tilhørighet til 
trossamfunnet. 

Den norske foreningen Brunstad Christian 
Church (BCC) har vært sentral aktør i 
trossamfunnet, og har drevet en betydelig 
virksomhet som har kommet menigheter og 
trosfeller over hele verden til gode. 

Året 2020 ble en viktig milepæl i historien, 
da første steg i etableringen av et inter-
nasjonalt forbund for trossamfunnet ble tatt. 

Bakgrunnen for etableringen var å knytte 
trossamfunnet sammen internasjonalt, 
gjennom en hensiktsmessig juridisk struktur 
som gjør at virksomheten kan drives 
effektivt de neste tiårene. Ny organisering 
tar utgangspunktet i alminnelige forenings-
rettslige prinsipper fra ulike land, og i 
hvordan andre internasjonale ideelle og 
allmennyttige organisasjoner organiserer 
seg. De neste stegene i utviklingen vil tas de 
kommende årene.

BCC sin visjon er å utføre Jesu 
misjonsbefaling. Vi arbeider for 
dette blant annet ved å:

•   Arrangere internasjonale 
    stevner og arrangementer

•   Produsere kristent medieinnhold 
    for ulike kanaler

•   Tilby positivt og rusfritt arbeid for 
    barn og ungdom i et kristent fellesskap

•   Utføre misjon, menighetsarbeid 
    og kristen sosialt entreprenørskap 

•   Ha en trygg og bærekraftig økonomisk 
    forvaltning

I 2020 ble de to første organisasjonene 
tatt opp i det nystartede forbundet, 
sammen med BCC som tjener som 
forbundets sentralledd. Dette er 
organisasjoner som skal forvalte 
trossamfunnets medievirksomhet og 
misjonsvirksomhet. 

Medievirksomheten ble skilt ut 
i en ny mediestiftelse, og en ny 
misjonsorganisasjon ble opprettet i USA. 
I likhet med disse, må alle enheter som 
er, eller i fremtiden vil bli, knyttet til BCC, 
forplikte seg til å drive ideell og allmennyttig 
virksomhet som støtter menighetens 
formål. 

Denne årsrapporten beskriver forbundets 
samlede virksomhet i 2020. 

Om BCC-forbundet

Året 2020 ble en viktig milepæl i historien, da første steg i 
etableringen av BCC som et internasjonalt forbund ble tatt. 

BCCs formål: 
BCC 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.  
(Matteus 28, 18-20)
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1898: 
Johan Oscar Smith 
omvender seg til 
Gud, natt til 17. mai. 
Dette regnes som
starten på 
menigheten

1922: 
Menighetens første
lokale bygges på
Horten

1912: 
Bladet «Skjulte Skatter» 
utgis for første gang. 
Forlaget ble stiftet av 
Johan O. Smith i 1912. I 
løpet av få år har bladet 
abonnenter i hele 
Europa, Afrika, Asia og 
Nord-Amerika

1914: 
Den første versjo-
nen av sangboken 
«Herrens Veier» 
utgis med 56 
sanger. Dagens 
versjon inneholder 
472 sanger

1956: 
Menigheten kjøper
Nedre Brunstad
Gård i Stokke

1914-1920: 
Flere menigheter 
etableres langs 
norskekysten som 
følge av Johan O. 
Smiths reiser i sin 
tjeneste for 
marinen

1970 og 1980-tallet: 
Misjonsarbeid over hele
verden, inkludert Afrika, 
Sør-Amerika, Kina, 
Australia og India

1978: 
Ny konferansesal med
plass til 4000 personer
ferdigstilles på Brunstad

1960-tallet: 
Misjonsvirksomhet
fortsetter i Sveits,
England, Neder-
land, Frankrike,
Østerrike og
flere europeiske
land

1950-tallet: 
Misjonsarbeidet
starter i Tyskland
og Nord-Amerika

1920-tallet:
Det etableres
lokalmenighet i
Danmark

1910-1920: 
Misjonsarbeid i
Norge, Sverige
og Danmark 

1976: 
Elias Aslaksen dør.
Sigurd Bratlie og
Aksel J. Smith tar
over ansvaret for
menigheten

1943: 
Johan O. Smith
dør 1. mai 1943.
Elias Aslaksen tar
over forstander-
ansvaret for
menigheten

1931: 
Første internasjonale 
stevne på Nesbyen
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1996: 
BCC etablerer et ressursteam 
som jobber forebyggende 
mot uønskede hendelser i 
barne- og ungdomsarbeidet

1998: 
For første gang 
sendes internasjonale 
Brunstadfester, og 
videre stevnene på 
Brunstad, ut via 
satellitt

1996: 
Kick-start for et 
omfattende arbeid for 
barn og ungdom, med 
aktiviteter og utvikling

1993: 
Menighetens første 
vedtekter formaliseres 
og styre etableres

Kåre J. Smith overtar 
som forstander for 
menigheten

1991: 
Vekkelse og fornyelse 
går over menighetene 
både i Norge og 
internasjonalt, og 
mange unge blir 
grepet og åndsdøpt

2003: 
BCC registreres som 
trossamfunn i Norge

2002: 
«A-laget» etableres som 
et ledd i en lang dugnads-
tradisjon i BCC. Ungdom 
fra hele verden bidrar med 
frivillig innsats på Brunstad

2005: 
BCC arrangerer for 
første gang to 
sommerstevner for 
å få plass til alle som 
vil komme

2016: 
Streaming-løsning via 
nett tas i bruk for å nå 
menigheter i alle 
verdensdeler

2011: 
BrunstadTV etableres som 
egen TV-kanal og starter opp 
med medieproduksjon

2015: 
Første påskecamp for 
ungdom arrangeres

2018: 
Ny giv i ungdomsarbeidet: 
firedobling i satsning på 
ungdomscamper

2012: 
BCC utvikler egen portal for 
elektronisk deling av litteratur, 
taler, podcast og medlems-
informasjon

2002-2006: 
Stor utbygging på Brunstad: BCC 
bygger ut stevnesenteret, 
hagebyen og flere leilighetsbygg

BCC overfører alle sine verdier på 
Brunstad til Brunstadstiftelsen

2008: 
BCC satser på online 
misjon, på flere språk 

1990 2000 2010 2020

2020:
Satsningen på internasjonal 
misjon styrkes, egen 
misjonsstiftelse etableres

2020:
Koronapandemien gjør 
menighetslivet digitalt

2020:
BCC etableres som et 
internasjonalt forbund

2020:
Satsning på formidling til 
søndagsskolen: medie-
innhold oversettes til 
mange språk

2020:
Det store utbyggingsprosjektet på 
Brunstad går mot slutten. BCC og 
medlemmene har sikret låne-
finansiering og et sted som er stort nok 
til å samles for alle trossamfunnets 
stevner i fremtiden

2019:
BCCs stevner og medie-
produksjoner sendes nå på 
21 språk

Johan O. Smiths etterlatte 
skrifter utgis for første gang i 
uredigert form, sammen 
med en rekke tidligere 
upubliserte brev

2019:
Videre satsning på A-laget 
som misjonsarena for 
ungdom. Virksomheten 
omorganiseres, for at ungdom 
fortsatt skal ha mulighet til å 
oppleve A-laget
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Brunstad Christian Church (i Norge)

Den norske foreningen har i dag navnet 
Brunstad Christian Church (BCC), med 
org.nr. 979 961 073. Når det etableres et 
nytt sentralledd internasjonalt, forventes det 
at dagens BCC vil fortsette sin virksomhet 
som nasjonalt ledd for den norske 
menighetsvirksomheten.

Lokale menigheter i Norge og andre land

Er i dag selvstendige organisasjoner, og ikke 
formelt innlemmet i forbundet. I fremtiden 
vil lokalmenighetene kunne søke opptak 
som medlemsorganisasjoner i forbundet, 
enten direkte eller gjennom nasjonale ledd. 

Forstanderskapet

Er menighetens åndelige og visjonære 
ledelse, og sentral i menighetens oppdrag

•  Har ansvar for å forvalte menighetens 
   lære, og i menighetens arrangementer 
   og kristelige innhold

•  Avholder årlig forstandersamling med 
   forstandere fra lokalmenigheter i både 
   Norge og andre land 

Representantskapet

Består av representanter fra norske 
lokalmenigheter og valgte utenlandske 
representanter

•  Er øverste myndighet i alle spørsmål 
   som ikke faller under forstanderskapets  
   myndighet, det vil si i alle praktiske, 
   juridiske og økonomiske spørsmål

•  Kan beslutte vedtektsendringer

•  Er bevilgende myndighet for BCC og kan
   tildele midler til fremme av BCCs formål

02

Organisering og 
beslutningsmyndighet

I BCC-forbundet er representantskapet og forstanderskapet øverste 
myndigheter. Her kan du lese om prinsippene bak organiseringen, og hvilke 
beslutningsorganer forbundet har. 

Et forbund er selvstendige subjekter som har sluttet forbund med hverandre, 
det vil si et juridisk forpliktende samarbeid, for å fremme et felles formål. 

Trossamfunnet BCC går nå sammen i et forbund som har sin basis i 
medlemmene og lokalmenighetene, og vår lange tradisjon for å arbeide  
sammen mot felles mål. 

BCC-forbundet driver flere store felles tiltak og har to felles, overordnede 
organer. Alle enheter i forbundet er selveiende, ideelle og allmennyttige 
organisasjoner, som er bundet opp mot forbundets trosgrunnlag og formål.

Forbundets sentrale satsninger vil i fremtiden være organisert i såkalte 
fellestiltak, som er selvstendige organisasjoner med egen ledelse og et 
tydelig oppdrag. 

Per 2020 er to av disse organisasjonene etablert og opptatt i forbundet. 
To virksomheter drives fortsatt i BCC, men forventes utskilt og etablert 
som egne organisasjoner i nær fremtid:

•  BCC Media (bcc.media foundation) - etablert og opptatt i forbundet i 2020

•  BMS International - etablert og opptatt i forbundet i 2020

•  BCC Events - ikke etablert, virksomheten ligger i dag i BCC

•  BCC Fond - ikke etablert, virksomheten ligger i dag i BCC

Om BCC-forbundet

10 11

Fellestiltak i forbundet: 
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Fond

BCC sentralledd

Brunstad Christian Church

Øverste myndighet Øvrige organer

Lokalmenigheter

Brunstad Christian Church

Barne- og ungdoms-
foreninger

Nasjonale ledd 
av BCC

Lokalmenigheter Lokallag

Øverste myndighet

Øvrige organer

Avdelinger

Valgkomité

Representantskap
(62 pers)

Forstanderskap
(4 pers)

ValgkomitéSekretariat SekretariatStyre

Event

Forstanderskap
(4 pers)

Representantskap
(62 pers)

Medlemsorganisasjoner

BCC sentralledd
Fellestiltak

Musikk

Ungdomsprogram

FondEvent

Misjon

Misjon
Media

Media

Fellestiltak

MVU*

BCC-FORBUNDET, NÅSITUASJON BCC-FORBUNDET, MÅLBILDE 

I målbildet vil det gå et prinsipielt skille mellom medlemsorganisasjonene av forbundet, og 
sentrale organer og forbundsenheter som utfører oppgaver for fellesskapet. 
Disse kalles for fellestiltak.

I fremtiden er det skissert at forbundet vil kunne se slik ut:

Etableringen av BCC som et internasjonalt forbund skjedde i 2020, men prosessen med 
omorganisering til forbundsmodellen er forventet å ta to-tre år. 
Derfor må både dagens struktur og endringsprosessen sees i lys av målbildet til høyre. 

I etableringsfasen ser forbundet slik ut:

* Medlems- og varslingsutvalg. I fremtiden vil utvalget ligge i de nasjonale 
leddene av BCC, hvor hvert land har sitt eget organ.
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BCC-forbundets inntekter kommer i 
hovedsak fra faste bidragsytere, både 
privatpersoner, selskaper og andre ideelle 
organisasjoner. Totalt beløp for anskaffede 
midler til formålet i forbundet var i 2020 på 
226,1 MNOK. 

Total sum for forbrukte midler til formålet 
var i forbundet på 177,1 MNOK, noe som ga 
et samlet resultat på 49,0 MNOK. 

Den norske foreningen Brunstad Christian 
Church mottok tilskudd fra stat og 
kommune som trossamfunn. I 2020 
utgjorde støtten 11,7 MNOK. Videre fikk 
foreningen tilbakeført 8,3 MNOK i MVA-
kompensasjon for frivillige organisasjoner. 

BCC mottok ikke noen støtte fra 
myndighetene i forbindelse med 
koronapandemien i 2020.

Nøkkeltall

226
ANSKAFFEDE MIDLER:

MNOK

177
FORBRUKTE MIDLER:

MNOK

03
BCC definerer internt sin virksomhet inn 
i drifts- og fondsøkonomi, som forvaltes 
separat fra hverandre. 

Ved utgangen av 2020 var BCCs bokførte 
formålskapital på 891,6 MNOK. Av dette 
er 737,9 avsatt som fondskapital, som 
har interne restriksjoner. Formålet med 
fondskapitalen er å sikre den langsiktige 
realiseringen av BCCs formål, som er 
misjon. 

En viktig bakgrunn og mål for den 
store innsamlingen som har bygget 
fondskapital i BCC de siste ti årene har vært 
medlemmenes ønske og visjon om at stedet 
Brunstad skulle utvikles. Dette har bidratt 
til å sikre trossamfunnet et samlingssted og 
misjonssenter også i fremtiden. 

Størstedelen av fondskapitalen er 
derfor inntil videre plassert som utlån til 
Brunstadstiftelsen, hvor det har bidratt til 
lånefinansiering av utbyggingsprosjektet 
som planlegges ferdigstilt i 2022. 

Ved dette har BCC både sikret et sted som 
kan leies til kristne stevner flere ganger i 
året, og bygget opp en sterk økonomi for 
trossamfunnets fremtidige virksomhet. 
Dette er viktig for at også de kommende 
generasjoner skal kunne samles om 
evangeliet.

Som et ledd i utviklingen av BCCs 
internasjonale virksomhet, vedtok 
representantskapet i 2020 å gi et 
større tilskudd til den nyopprettede 
misjonsorganisasjonen i forbundet, samt til 
den nye mediestiftelsen. Dette ble finansiert 
ved å bruke fondets avkastning i 2020 på 
29,7 MNOK. I tillegg ble 94,2 MNOK av 
fondet benyttet til å finansiere resten av 
tilskuddet. 

Ved utgangen av 2020 utgjorde BCC-fondet 
derfor 737,9 MNOK. Verdiene er beholdt 
i forbundet, og de øvrige økonomiske 
resultater er også tilfredsstillende og i tråd 
med planlagte budsjetter.

738
BCC-FOND:

3,33 %
avkastning

MNOK

Fra sommerstevnet 2017

Kapitalforvaltning i BCC
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Barn i lek under BCCs sommerstevne på 
Brunstad, før koronapandemien. 
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Resultat 

Sekretariatet skal ivareta representant-
skapets og forbundets interesser mellom 
representantskapsmøtene, og derved sikre 
at BCCs formål fremmes.

En av sekretariatets oppgaver i forbundet 
er å planlegge og forberede, gjennomføre 
og følge opp representantskapsmøtene. 
I 2020 ble det avholdt fire digitale møter, 
henholdsvis i april, juli, november og 
desember. Representantskapsmøtet i juli var 
det ordinære møtet, mens de øvrige tre var 
ekstraordinære.

En viktig beslutning var å vedtektsfeste de 
første steg for den nye forbundsmodellen. 
Som resultat av en grundig prosess som har 
pågått siden 2016, ble det i 2020 gjort en 
revisjon av vedtektene i sin helhet. 

Gjennom året vedtok representantskapet 
flere endringer i vedtektene. 

Per dato utgjør tre personer representant-
skapets sekretariat. Disse har ansvar for 
fagområdene økonomi, compliance og 
kommunikasjon. I tillegg er det ansatte 
og konsulenter som bidrar innenfor de 
ulike fagområdene. Den lenge planlagte 
utviklingen av BCC til et internasjonalt 
forbund innebærer store endringer i 
organiseringen, men er en naturlig videre-
utvikling av den omfattende virksomheten 
BCC har etablert gjennom mange år. 

På vegne av representantskapets sekretariat, 
Tore E. Aslaksen 
Berit Hustad Nilsen
Finn Å. Ødegård

Fra sekretariatet

For å realisere målbildet for BCC som et internasjonalt forbund, vedtok 
representantskapet i 2020 flere vedtektsendringer og de etablerte et eget 
sekretariat. 
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SENTRALE VEDTAK SOM BLE GJORT I 
REPRESENTANTSKAPETS MØTER I 2020:

April:

Representantskapet vedtok første trinn i 
endring av BCCs vedtekter. 

Endringene tydeliggjorde blant annet 
representantskapets sammensetning og 
prosessuelle regler. 

Juli:

BCCs årsregnskap og revisors beretning for 
2019 ble gjennomgått og godkjent.

Som et ledd i prosessen med å strukturere 
BCC, lokalmenigheter og sentrale 
virksomheter inn i en forbundsmodell 
bygget etter foreningsrettslige prinsipper, 
vedtok representantskapet:

•  Å godkjenne neste trinn i vedtekts-
   endringer, som blant annet sikret 
   ytterligere styrking av representantskapets 
   myndighet, og endringer i styrets 
   myndighet

•  Å fastsette krav om at organisasjoner som 
   tas opp som medlemmer i forbundet må 
   drive en ideell og allmennyttig virksomhet 
   som fremmer menighetens basis

Styret i BCC ble gitt fullmakt til å skille ut 
medievirksomheten i en egen stiftelse, og ta 
denne opp som medlem av forbundet. 

Representantskapet fikk fremlagt 
langsiktig økonomiplan for både BCC og 
Brunstadstiftelsen, og stilte seg bak at den 
etablerte sikringsordningen kan benyttes 
som sikkerhet for likviditetsrisikoen i 
økonomiplanen. 

Det ble foretatt valg av utenlandske 
representanter til representantskapet for 
perioden august 2020 til juli 2021. 

November:

Representantskapet fattet vedtak om å ta 
den USA-baserte misjonsorganisasjonen 
opp i forbundet, med virkning fra 
organisasjonens etableringsdato. 

Videre ble det vedtatt å bevilge opp til 
100 MNOK i tilskudd til forbundsenheten 
for misjon, for kjøp av et misjonskonsern. 
Sekretariatet ble bedt om å fastsette 
nødvendige vilkår knyttet til bevilgningen, 
herunder at tilskuddet skal være betinget 
av at mottaker blir godkjent av amerikanske 
skattemyndigheter som skattefri institusjon.
 
Representantskapet valgte medlemmer til 
valgkomiteen, som nominerer personer til 
sentrale verv i forbundet. 

Forstanderskapet orienterte om at BCC 
søker medlemskap i Norges Kristne Råd. 
Representantskapet ga sin støtte til vedtaket. 

Desember

Representantskapet godkjente neste trinn 
i oppdatering av BCCs vedtekter, og fattet 
vedtak om prosessuelle retningslinjer. 

Forslag til nye standardvedtekter for norske 
lokalmenigheter av BCC ble vedtatt. Lokal-
menighetene ble gitt frist ut 2021 til å 
oppdatere sine vedtekter. 

Det ble valgt leder, faste medlemmer 
og varamedlemmer for medlems- og 
varslingsutvalget, for perioden 2020-2022. 

BCC-forbundets samlede budsjett for 2021 
ble vedtatt, som viste en samlet inntekt på 
214,3 MNOK. 

I sammenheng med overgang til en 
forbundsmodell, ble det besluttet å bevilge 
tilskudd til enhetene media og misjon, som 
i løpet av året ble skilt ut i egne enheter og 
tatt opp som medlemmer i forbundet. 

Representantskapet bevilget økonomisk 
støtte til:

•  BCC Media

•  BMS International

•  Skjulte Skatters Forlag

•  Youth Activity Organisation
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Det er gledelig at arbeidet med å 
videreutvikle organiseringen av BCC går 
fremover, og det er spennende nå som den 
utviklingen representantskapet vedtok i 
2016 begynner å ta form. 

Det er mange år siden jeg trådte ut 
av styreverv og praktiske posisjoner i 
menigheten, da jeg ønsket å konsentrere 
meg om forkynnelse og det å hjelpe 
mennesker til å få en personlig forbindelse 
med Jesus. Derfor setter jeg stor pris 
på alle de som jobber med å utvikle 
organisasjonen og bidrar til at BCC er et 
sunt og fremtidsrettet trossamfunn for alle 
som deler vår tro på den lære og det liv 
Jesus kom med. 

Representantskapet, som består av 
kompetente kvinner og menn, jobber i 
fellesskap for å sikre en god forvaltning av 
det økonomiske og praktiske arbeidet som 
kreves for å drifte en så stor virksomhet som 
BCC har. Alle ledere og ansatte i de ulike 
virksomhetsområdene i forbundet, jobber 
også godt og selvstendig for å levere på sitt 
oppdrag. 

Vi opplever at det er enhet og fellesskap 
i menighetsarbeidet, på kryss og tvers av 
kontinenter. Stevnene våre er vanligvis en 
god temperaturmåler i så måte, og da vi i 
2020 stort sett måtte møtes online, fikk vi 
se og høre flere venner fra andre land og 
kontinenter enn vi har gjort tidligere. 

Selv om vi gleder oss veldig til å kunne 
møtes til stevner igjen, så har det siste årets 
opplevelser av å være en digital menighet, 
bidratt til at vi har fått ny inspirasjon i 
menighetsarbeidet. Det oppdraget Jesus ga 
sine disipler rett før han forlot jorden - å gå 
ut å gjøre alle folkeslag til disipler - er mer 
aktuelt enn noen gang. 

Vi tror at det er ved å døpes med Den 
Hellige Ånd at vi får kraft til å holde Jesu 
bud, og derved komme inn i et liv i utvikling 
og fornyelse. Dette er et personlig valg 
den enkelte må ta, og jeg gleder meg over 
å se at så mange ungdommer blir grepet 
av dette og kommer inn i et liv med Gud. 
Vi har også visjoner for at dette budskapet 
kan fortelles på nye måter, ved hjelp av ny 
teknologi, så det blir spennende å se hva 
fremtiden vil bringe også på dette området. 

Ved den enkeltes troskap og Jesu tjenersinn 
kan vi sammen bygge menigheten videre. 
Jeg vil rette en takk til alle som er med å 
bidra til det arbeidet BCC står i, både ved 
forkynnelse, omsorgsarbeid og giverglede.

På vegne av forstanderskapet i BCC, 
Kåre J. Smith

05

Fra forstanderskapet
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Ungdom fra lokalmenigheten i Eiker deltar i 
TV-programmet BrunstadMagasinet, 
september 2020. 
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BCC er organisert som allmennyttig 
forening og trossamfunn i Norge, med 
organisasjonsnummer 979 961 073. I 
prosessen med å utvikle BCC til et forbund, 
foregår det store endringer i organiseringen, 
noe som vil videreføres i de kommende 
årene. 

Denne rapporten presenterer det sammen-
stilte regnskapet for hele forbundet. For 
en fullstendig oversikt over den norske 
foreningens regnskap, se utfyllende 
årsrapport fra Brunstad Christian Church.

BCC bidrar til å fremme forbundets kristne 
formål gjennom arrangementsvirksomhet, 
støtte til lokalmenigheter og fonds-
forvaltning; verdier som i fremtiden skal 
brukes til misjon og kristen virksomhet over 
hele verden. 

BCCs medievirksomhet var i 2020 det største 
virksomhetsområdet i organisasjonen, fram 
til virksomheten ble skilt ut som en egen, 
selvstendig stiftelse i forbundet høsten 2020. 

Administrasjon og daglig ledelse 

BCC har hovedkontor i Vålerveien i Moss.
Per 31.12.20 hadde organisasjonen 30 
ansatte, mot 119 per 01.01.20. Nedgangen 
skyldes at BCC Media ble utskilt i en egen 
stiftelse i oktober, hvor alle som arbeidet 
i avdelingen fikk sine ansettelsesforhold 
overført til den nye stiftelsen. Ved utgangen 
av året var de øvrige ansatte fordelt på 
BCCs administrasjon, økonomiavdeling, 
arrangementsavdeling og servicesenter.

Den daglige virksomheten er organisert 
under daglig leder, som rapporterer til styret. 

06

Norsk trossamfunn med 
fornyet organisering

2020 ble et år med mange endringer for foreningen Brunstad Christian 
Church. Samtidig som koronapandemien snudde opp ned på store deler 
av aktivitetene, ble prosessen med omorganisering til en forbundsmodell 
videreført. 

I et normalår avholder BCC minimum syv 
internasjonale stevner, hvor trosfeller fra 
hele verden deltar. Hvert stevne har mellom 
3.000 og 11.000 deltakere, og påske- og 
sommerstevnene er vanligvis de med 
høyest deltakelse. 

Dette er store og viktige arrangement 
for BCC og deltakerne, og en egen 
arrangementsavdeling planlegger og 
gjennomfører stevnene. 
Arrangementsavdelingen samarbeider 
også med Brunstad Ungdomsklubb, om 
planlegging og koordinering av fire årlige 
camper med kristent innhold for ungdom.

Deltakerbetalingen som finansierer BCCs 
arrangementer og stevner, falt dramatisk 
i forbindelse med avlysningene i 2020, 
som kom som følge av koronapandemien. 
Utgiftene til leie av lokaler, utstyr og 
personale for å gjennomføre online-stevner 
og sendinger resten av året, fortsatte 
likevel. Derfor ble det gjennomført en 
ekstraordinær kollekt til dette formålet.

Satsningen på digitale stevner i 2020 er 
ellers omtalt under BCC Media sin del av 
rapporten.

Per 01.01.20 hadde arrangements-
avdelingen i underkant av 13 ansatte. Men 
da stevnene fra påske måtte avlyses på 
ubestemt tid, medførte dette at flesteparten 
ble permittert. Ved utgangen av 2020 hadde 
arrangementsavdelingen en liten stab på fire 
ansatte som bisto med gjennomføring av 
online stevner. 

Videre jobbet avdelingen med planlegging, 
strukturbygging og strategi for 
arrangementer fremover, samt forberedelse 
til en forestående omstrukturering i 2021 
og 2022. Dette innebærer blant annet at 
arrangementsvirksomheten vil skilles ut 
fra foreningen og etableres som en egen 
organisasjon i forbundet.

Administrasjon

BCC 
arrangement

Økonomi

BCC 
servicesenter

Daglig leder

Styre

Arrangementer i 2020: 
Stevnene som ble online
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I 2020 ble det utviklet en ny digital 
plattform for BCCs medlemsregister, med 
brukervennlighet og funksjonalitet tilpasset 
dagens behov. Servicesenteret administrerer 
system og tilganger, ivaretar retningslinjer 
for personvern og yter generell brukerstøtte 
til lokalmenighetene. 

Regnskap og offentlige støtteordninger

Servicesenteret tilbyr støtte til 
lokalmenighetene i prosessen med 
å utarbeide årsregnskap, og bidrar til 
kvalitetssikring og korrekt regnskapsførsel. 

Videre bistår avdelingen med 
rapportering av gaver med skattefradrag 
for medlemmene, og med søknader 
om relevante offentlige tilskudd til 
lokalmenighetene og BCC. Dette omfatter: 

•  søknad om momskompensasjon for 
   frivillige organisasjoner

•  søknad om statstilskudd som tros-
   samfunn, samt rapportering til 
   myndighetene

BCC arbeider aktivt for å støtte 
lokalmenighetene i den lokale driften, 
og har organisert dette arbeidet i et eget 
virksomhetsområde. 

BCC servicesenter har som mål å 
tilrettelegge, inspirere og bidra til en effektiv, 
trygg og legitim menighetsdrift. Avdelingen 
er en serviceleverandør, og tilbyr tjenester 
som både omfatter dataverktøy, rådgivning 
og strukturbyggende tiltak. Ved utgangen 
av 2020 hadde avdelingen fire ansatte, 
som utgjorde 3,2 årsverk. I tillegg bidrar 
fagpersoner innenfor IT, samt frivillige, i 
ulike prosjekter. 

Servicesenteret administrerer 
kommunikasjon med medlemmer, 
lokalmenigheter og andre. De mottar 
alle henvendelser til organisasjonen, 
og meldinger som kommer via 
medlemsportalen. I 2020 mottok 
servicesenteret cirka 2.200 henvendelser. 

Medlemsapplikasjoner- og verktøy

I 2020 utviklet servicesenteret flere 
applikasjoner. En av disse var en digital 
håndbok, hvor alle retningslinjer fra 
BCC til lokalmenighetene skal samles. 
Håndboken gir oversikt over utvalgte 
temaer og beskriver beste praksis for 
lokalmenighetenes virksomhet. 

Støttefunksjonen for 
lokalmenighetene gjelder 

disse hovedområdene: 

•  Økonomi 

•  Organisering

•  Jus

•  Medlems- og 
    IT-applikasjoner

•  Medlemskommunikasjon

BCC servicesenter 
- støtte til lokalmenigheter

Fra seminar for lokalmenighetene, før korona-
pandemien gjorde at alt måtte flyttes over på 
digitale plattformer.
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Ny mediestiftelse i forbundet: 
BCC Media

I 2020 bidro koronapandemien til et digitalt kvantesprang for BCCs 
medieavdeling, slik at menighetslivet kunne fortsette online. I løpet av året 
ble også medievirksomheten skilt ut i en selvstendig stiftelse i forbundet, 
for å enda bedre kunne oppfylle sitt oppdrag.

Sendeminutter 
voksen

2.761

Sendeminutter 
ungdom

7.158

Sendeminutter 
barn

6.103

TV-PRODUKSJON (LIVE OG PROGRAM)

16.022
SENDEMINUTTER
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Stiftelsen bcc.media foundation 
(BCC Media) ble etablert 27. august, og ble 
samtidig tatt opp i forbundet. Virksomheten, 
ansatte og eiendelene som er knyttet til 
BCCs medievirksomhet ble overført til 
den nye stiftelsen 1. oktober, inkludert 
datterselskapene BCC Event AS og BKM 
Holding AS. 

BCC Media har som oppdrag å formidle 
det kristne budskapet gjennom moderne 
medieteknologi og i tillegg gjennomføre 
produksjoner på alle BCCs stevner. 
Virksomheten arbeider i tråd med visjonen 
om å være et pulserende, slagkraftig 
mediesenter for kristen formidling, gjennom 
utvikling av både innhold, teknologi og 
kompetanse.

Stiftelsen hadde 59 ansatte per 31.12.20. 
I tillegg bidro flere hundre frivillige både 
med innholdsproduksjon, teknikk og 
oversettelse.

Verden i endring – BCC går online 

Da det ikke lenger var mulig å samles fysisk 
til internasjonale stevner, så BCC behovet 
for å få frem nye og kreative måter å møtes 
på. I mars gjorde medievirksomheten en 
omfattende mobilisering, og med bidrag fra 
mange frivillige ble konseptet med digital 
menighet lansert påsken 2020. 

Søndagsskole-TV og internasjonal 
satsning for barn

Da pandemien kom, ble det raskt gjort en 
prioritering om å utvikle mer TV-innhold for 
barn, siden mange ikke lenger kunne samles 
til søndagsskole og aktiviteter. Mellom mars 
og desember 2020 har det blitt produsert 
17 søndagsskolesendinger, i tillegg til egne 
barnesendinger under online-stevnene. 

Som ledd i TV-satsningen for barn, har det 
også blitt laget flere nye animasjonsserier 
og programmer, både for de minste barna, 
for de litt større, samt for de som er i 
overgangen til tenårene. 

Visjonen er at innholdet skal formidles 
likeverdig på alle språk. Sendingene ble 
på det meste oversatt og dubbet til 21 
forskjellige språk, ved hjelp av frivillige 
i mange land. Det ble lagt ned over 
20.000 frivillige timer til simultantolking, 
oversettelse, teksting og dubbing av TV-
sendingene for barn. 

Søndagsskoler verden over har også bidratt 
med innhold til sendingene, og det har 
blitt produsert søndagsskolesendinger fra 
Nederland, Tyskland og Sør-Afrika. Her 
har lokalmenighetene forberedt varierte 
program med kulturelle innslag. 

Medieressurser til søndagsskoler 
og foreldre

En ny nettside for søndagsskoler og 
foreldre, kids.bcc.media, ble lansert. Den 
inneholder animasjonsfilmer, TV-sendinger, 
sanger og andre ressurser til å formidle 
Bibelens budskap for barn på en enkel og 
fengende måte.

Nettsiden er oversatt til 12 språk, som 
sammen med alle TV-produksjonene for 
barn er åpent tilgjengelig, slik at det kan 
brukes i lokalt søndagsskolearbeid verden 
over, både i og utenfor trossamfunnet.

I tillegg er TV-produksjonene for barn 
tilgjengelig for alle på nett-TV og egne 
YouTube-kanaler.

På bare tre uker ble et nytt interaktivt 
TV-studio designet og bygget, og 
BrunstadTVs mobilapp ble oppgradert med 
nye funksjoner. Slik kunne mange delta 
interaktivt i sendingene og få en opplevelse 
av å være sammen online. Totalt i løpet 
av året ble det produsert fem slike online-
stevner, i tillegg til TV-overføring fra ett 
ordinært stevne før pandemien. 

Videre i året fulgte flere tusen med på 
ukentlige søndagsmøter via TV eller nett-
TV, og for første gang kunne trosfeller 
over hele verden delta med innsendte 
tekst- og videovitnesbyrd. Sendingene ble 
et samlende element i en tid hvor fysiske 
møter var begrenset, og deltakere fra ulike 
lokasjoner og alle verdenshjørner bidro med 
innhold.

BCC Media samarbeider også med 
Brunstad Ungdomsklubb om å arrangere 
fire kristne ungdomscamper i året, som i 
2020 ble gjennomført online. Her bidro 
de både i innholdsproduksjon, teknisk 
gjennomføring av flerkameraproduksjoner, 
samt distribusjon av sendingene til seere i 
alle verdensdeler.

Over 170 TV-sendinger til 
trosfeller i alle verdensdeler 
er produsert. 

17 søndagsskolesendinger  
- dubbet til 21 språk
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Prosjekter for ungdom 

I begynnelsen av året ble et større 
bibelprosjekt lansert, som skulle få både 
ungdommer og voksne til å lese og snakke 
sammen om brevet til Hebreerne, kanskje 
en av de mest intellektuelt krevende bøkene 
å lese i Det nye testamentet. Ved hjelp av 
korte animasjonsfilmer, online-oppgaver og 
ukentlige studiosendinger lyktes prosjektet 
med å vekke interessen til de unge, og 
skapte et stort engasjement med lokale 
bibelgrupper over hele verden. 

Satsningen på slike digitale bibelprosjekter 
ble enda mer aktuelt da koronapandemien 
slo inn. Dette ble videreført via flere 
konsepter som ble godt mottatt blant både 
unge og voksne trosfeller.

BCC Media har store visjoner for satsningen 
på innhold til ungdom de kommende årene, 
og startet i 2020 på utviklingen av et PC-
spill hvor Bibelens budskap utforskes på 
helt nye måter, i den nyetablerte avdelingen 
Bible X. 

Misjon på nett

ActiveChristianity er BCCs nettbaserte 
misjonsverktøy, som gjennom artikler, 
e-bøker og innlegg på sosiale medier 
ønsker å inspirere til et aktivt kristenliv. 
Siden nettsiden ble opprettet i 2008 har 
det vært en jevn økning av lesere, og i 2020 
var det nærmere 41.000 besøkende per 
dag. Nettsiden er oversatt til 17 språk, og 
trosinspirerende innhold deles daglig via 
sosiale medier, både på engelsk, spansk og 
norsk. 

Podkasten «Living the Gospel» har hatt en 
økning i antall lyttere det siste året; fra cirka 
2.000 til 3.000 nedlastinger pr. uke.

53.563

INSTAGRAM-
FØLGERE

108.277

FACEBOOK-
FØLGERE

150.000 500.000 1.000.000 2.500.000 4.500.000 5.500.000

ActiveChristianity - antall besøkende på 
nettsiden i 2020, fordelt på verdensdeler
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I tråd med representantskapets vedtak ble 
den nye organisasjonen tatt opp i 
BCC-forbundet 11. november 2020. 
Vedtaket ga organisasjonen et klart definert 
misjonsoppdrag innenfor forbundet.

BMS International sitt oppdrag er å: 

•  Drive misjonsvirksomhet internasjonalt, 
   og eie og finansiere misjonssteder og 
   selskaper som driver med kristent sosialt 
   entreprenørskap

•  Være en ideell og allmennyttig 
   organisasjon, der alle inntekter fra 
   givere eller fra investeringer skal benyttes 
   til å realisere formålet. Organisasjonens 
   allmennyttige profil kommer frem ved at 
   de arbeider for å fremme den kristne tro 
   og lære blant alle mennesker.

•  Være en del av Brunstad Christian Church 
   som verdensomspennende trossamfunn

08

Internasjonal misjon og 
kristent sosialt entreprenørskap

BMS International vil utføre sitt oppdrag gjennom tre typer aktiviteter: 

Kjøp, utvikling, drift 
og opprettholdelse av 
menighetssentre og 
misjonseiendommer, 
spesielt i land med lav 

kjøpekraft 

Eierskap av 
misjonseiendommer:

Drift av egne misjons-
programmer og tilskudd 
til andre organisasjoner 
som støtte til aktiviteter 

som fremmer 
misjonsbefalingen.

Misjonsprogrammer:

Ansvarlige finansielle 
investeringer i 

organisasjoner som 
driver med kristent 

sosialt entreprenørskap 

Sosialt 
entreprenørskap: 

BMS International ble etablert som ideell religiøs organisasjon i USA 
4. november 2020. Organisasjonen tar sikte på å forvalte en større 
internasjonal misjonsvirksomhet i BCC-forbundet på en effektiv måte 
for fremtiden.
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Investeringer 2020

I 2020 ble det gjort én investering i kristent 
sosialt entreprenørskap (Business as 
Mission). Dette gjaldt kjøpet av Basfour 
3034 (Pty) Ltd, benevnt som Basfour Group. 
Virksomheten ble startet i Sør-Afrika i 2004, 
med mål om å tilby yrkesmuligheter i et 
bærekraftig perspektiv. 

Basfour Group eier en portefølje av 
eiendommer og virksomheter i 
Sør-Afrika, hovedsakelig beliggende i 
Vaal-området. Blant disse er Pont de Val-
eiendommene, som har hotell-, event- og 
restaurantvirksomhet.

I tett samarbeid med Brunstad Christian 
Church i Sør-Afrika, har Basfour Group 
spilt en aktiv rolle i programmet Christian 
Youth Development Program (CYDP), som 
har blitt en suksess. Basfour Group tilbyr 
yrkesopplæring og arbeidspraksis til CYDP-
deltakere fra forskjellige land i Afrika, som 
ved dette får nye og forbedrede muligheter 
til å forsørge seg selv og sine familier i 
fremtiden. 

I tillegg har Basfour Group erfaring i bygging 
og utvikling av menighetssentre, samt 

prosjekter som involverer lokalsamfunnet, 
noe som gjør konsernet til en strategisk og 
velegnet samarbeidspartner for fremtiden. 

BMS International ser frem til å fortsette 
samarbeidet med ledelsen i Basfour 
Group, og til å videreutvikle en bærekraftig 
organisasjon som har positiv effekt på de 
samfunnene hvor den har sin virksomhet.

Oppkjøpet av Basfour Group for 
94,21 MNOK ble finansiert med egenkapital 
fra BCC Fond.

Planer for fremtiden

I 2021 vil BMS International fortsatt ha fokus 
på å bygge en robust organisasjon med 
ressurser til å oppfylle sitt formål. I den 
forbindelse har styret identifisert følgende 
hovedprioriteringer for 2021: 

•  Kartlegge og starte oppkjøp av egnede 
   misjonseiendommer internasjonalt 

•  Etablere varige inntektskilder

•  Evaluere og utvikle misjonsprogrammer 
   som fremmer vårt formål 
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Den 13. juli 2020 besluttet representant-
skapet i Brunstad Christian Church (BCC) 
å opprette BCC-forbundet. I løpet av 
2020 er det i tillegg til BCC tatt opp to 
juridiske enheter i dette forbundet. Det 
sammenfattede regnskapet for 2020 viser 
totaløkonomien for BCC-forbundet for hele 
regnskapsåret.

Ettersom BCC-forbundet ikke har noen 
kontrollerende eller eiende enhet, og 
organisasjonene i forbundet dermed ikke 
inngår i samme konsern, oppfyller det 
ikke vilkårene for å utarbeide ordinære 
konsoliderte regnskaper etter norsk 
regnskapsstandard eller IFRS. 
BCC-forbundets tre organisasjoner har 
likevel ønsket å samarbeide om å utarbeide 
sammenfattede regnskaper på frivillig 
basis ettersom de mener det gir verdifull 
informasjon til medlemmer, givere og andre 
interessenter. Regnskapet er utarbeidet 
av representantskapets sekretariat og skal 
godkjennes av de styrende organer i de tre 
forbundsenhetene samt representantskapet.

Det sammenfattede regnskap bygger på 
regnskapet for disse tre organisasjoner med 
deres respektive datterselskaper:

1. Brunstad Christian Church 
    - org.nr 979 961 073 - Norge

2. bcc.media foundation 
    - org.nr 925 564 257 - Norge

3. BMS International 
    - org.nr 466 0152 - California, USA

Det sammenfattede regnskapet består av 
sammenfattet balanse per 31. desember 
2020, sammenfattet resultatregnskap, 

er representanter fra trossamfunn i 
andre land. Representantskapet utøver 
sin myndighet i representantskapsmøter 
som avholdes minst én gang per år. 
Representantene velges for ett år 
av gangen. Representantskapet har 
ansatt et sekretariat som ivaretar 
representantskapets interesser mellom 
representantskapsmøtene samt forbereder 
og gjennomfører representantskapsmøter. 
Sekretariatet har visse fullmakter til å 
koordinere forbundsenhetene og sette 
minstekrav innen økonomi, compliance, 
kommunikasjon og IT for å ivareta 
forbundets interesser.

Alle forbundsenhetene driver ideell 
virksomhet innenfor BCC-forbundets 
formål og basis. Forstanderskapet i BCC 
forvalter læremessige spørsmål og har 
ansvar for det kristne innholdet på tvers av 
forbundsenhetene.

Inntekter

BCC-forbundets inntekter kommer 
i hovedsak fra faste bidragsytere, fra 
lokale menigheter, selskaper og andre 
ideelle organisasjoner. En mindre del av 
gaveinntektene kommer inn ved innsamling/
kollekter under våre arrangementer. I 
gjennomsnitt utgjør gavene gitt under våre 
arrangementer kr 2.330 per person. 72% av 
disse gavene gis via bankbetalinger.

Kapitalforvaltning

Pengene som er samlet inn forvaltes frem til 
de brukes.

Historisk har BCC etablert et fond som 
låner ut kapital til prosjekter som fremmer 
forbundets formål. En stor del av kapitalen 
er i dag lånt ut til Brunstadstiftelsen til 
finansiering av konferansesenteret hvor
BCC avholder sine internasjonale kristne 
konferanser. Det er representantskapet 
gjennom sine budsjettvedtak og vedtatt 
ramme for fondets forvaltning, som 
beslutter når avkastningen av fondet skal 
brukes og hvilke prosjekter den skal brukes 
til.

Bruk av midler

Av regnskapet fremgår det hvordan 
pengene brukes. All virksomhet i BCC-
forbundet er knyttet opp til formålet om å 
ha fellesskap i å dele det kristne budskapet. 
Dette gjøres blant annet ved å arrangere 
internasjonale stevner, produsere kristent 
medieinnhold for ulike kanaler, utføre 
misjon, menighetsarbeid og kristent sosialt 
entreprenørskap. 

Om lag 11% av mottatte gaver benyttes til 
administrasjon.

I administrasjon inngår lønn og andre 
kostnader som ikke er fordelt ut på 
aktivitetene. 

Markedsrisiko/finansiell risiko

Forbundsenhetene har som målsetting 
å ha en finansiell posisjon som kan sikre 
realiseringen av organisasjonenes formål 
som er menighetsdrift og misjon. I tillegg 
til dette er det bygd opp et fond i BCC som 
skal sikre forbundets formålsrealisering også 
på lang sikt.

noter, sammenfattet oppstilling over 
endringer i egenkapital og sammenfattet 
kontantstrømoppstilling for det avsluttede 
regnskapsåret.

Det sammenfattede regnskapet viser 
de samlede inntektene som den ideelle 
virksomheten i BCC-forbundet har 
mottatt og hvordan disse er forvaltet 
og forbrukt i regnskapsåret. Regnskapet 
skal gi informasjon til giverne over hva 
deres gavebidrag er brukt til og hvordan 
eventuelle ubrukte gavemidler er forvaltet.

Regnskapet skal bidra til transparens slik 
at giverne vet at deres midler har gått til 
det ideelle formålet de ønsket å støtte. For 
nærmere informasjon om økonomiske 
forhold for den enkelte organisasjon 
henvises det til organisasjonens egne 
regnskaper. Eventuelle spørsmål til 
regnskapet må stilles til den enkelte 
organisasjon. 

Governance prinsipper

Alle tre organisasjoner er autonome og 
uavhengige organisasjoner med egne 
styringsorganer, men likevel slik at alle tre 
har representantskapet i BCC-forbundet 
som et organ som har myndighet til å 
velge styremedlemmer, endre vedtekter 
m.m. Representantskapet beslutter videre 
opptak/eksklusjon av organisasjoner i BCC-
forbundet, og fastsetter budsjettet i BCC, 
inkludert eventuelle tilskudd fra BCC til 
andre forbundsenheter.

Representantskapet består av 62 
personer, hvorav 38 representerer BCCs 
19 norske lokalmenigheter og de øvrige 

08

Sammenfattet regnskap
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Forbundets faste givere har styrket 
forbundets formålskapital betraktelig, noe 
som har gitt muligheter til å drive kristen 
virksomhet på nye måter – også digitalt. 
Med hele verden som arbeidsmark og et 
mål om å lære opp mennesker i praktisk 
kristendom, trengs det løftekraft og gode 
verktøy – også økonomisk.

Forbundets økonomi viser at bidragsyterne 
støtter opp om forbundets visjoner og mål i 
økende grad.

Internkontroll – hvitvaskingsrisiko og bruk 
av gavemidler

BCC-forbundet har mange bidragsytere, 
hvor de fleste av disse donerer gaver 
regelmessig til trossamfunnets formål, 
og har gjort dette over lang tid. 
Forbundsenhetene er som samfunnet 
forøvrig opptatt av at den ideelle 
virksomheten ikke blir misbrukt og at 
mottatte gaver brukes etter givers intensjon.

Forbundets organisasjoner har utarbeidet 
etiske retningslinjer – code of conduct 
– som forplikter alle medarbeidere i 
organisasjonen. Retningslinjene skal sørge 
for at forbundets arbeid ivaretas på en 
forsvarlig måte.

Hver organisasjon i forbundet har 
utarbeidet fullmaktsbestemmelser for 
hvem i organisasjonen som kan bruke av 
organisasjonens midler innenfor vedtatte 
budsjettrammer.

Alle utbetalinger fra organisasjonene skjer 
etter godkjenning fra minst to personer som 
har godkjent fullmakt i organisasjonen.

datterselskaper som er eid av det heleide 
holdingselskapet Oslofjord Holding AS.

BCC er langsiktig leietaker av 
konferansesenteret gjennom en langsiktig 
eventavtale med driftsselskapet Oslofjord 
Convention Center AS. Alle BCC sine 
internasjonale stevner blir gjennomført på 
Oslofjord. I tillegg har BCC også finansiert 
deler av utbyggingen gjennom et langsiktig 
lån til Brunstadstiftelsen.

Forbundet har utlån til Brunstadstiftelsen 
med tilsvarende renteinntekter, og 
eventavtaler for gjennomføring av BCC 
sine internasjonale konferanser hos 
datterselskaper av stiftelsen.

Se mer om dette i note 10 til årsregnskapet.

BCC-forbundets transaksjoner med 
medlemmer i representantskapet

Medlemmene i representantskapet 
mottar ingen godtgjørelse for sine verv 
og innsatsen de yter for BCC-forbundet. 
Dersom noen av disse også er ansatt 
eller innleid for arbeid i forbundet ytes 
det lønn eller honorar for arbeidet til 
markedsmessige vilkår.

Se mer om dette i note 5 og 6 til 
årsregnskapet.

Hver organisasjon har også rutiner for 
innkjøp som sikrer at forbundets gavemidler 
forvaltes og brukes på en effektiv og 
økonomisk gunstig måte.

Bidragsytere som gir gaver ved bruk av 
norske bankkort og kredittkort er identifisert 
gjennom BankID.

For gaver fra privatpersoner i 
størrelsesorden over kr 100.000 er det 
etablert en rutine som verifiserer midlenes 
opprinnelse. I 2020 er det ingen direkte 
gaver fra privatpersoner i størrelseorden 
over kr 100.000.

BCC mottar statsstøtte gjennom den norske 
stats alminnelige ordninger for tilskudd til 
tros- og livssynssamfunn. Støtten utgjør 5% 
av våre samlede inntekter.

Forbundets forbindelse til 
Brunstadstiftelsen

Brunstad Christian Church opprettet 
i 2002 Brunstadstiftelsen for å skille 
eiendomsdriften på Oslofjord ut fra 
trossamfunnets kristne og ideelle 
virksomhet. Brunstad Christian Church 
skjøt inn stiftelseskapitalen og overførte 
det gamle konferansesenteret til 
Brunstadstiftelsen. Brunstadstiftelsen har 
siden da vært byggherre for den videre 
utvikling av stedet.

Styret for Brunstadstiftelsen velges av 
representantskapet for BCC.

Brunstadstiftelsen er en ideell alminnelig 
og næringsdrivende stiftelse. Stiftelsen 
sin næringsvirksomhet skjer gjennom 
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20 052

60 707

90 189

13 175

4 483

37 388

121

226 115

2 226

5 109

0

73 851

0

13 034

3 575

5 836

1 940

9 415

4 700

5 158

0

1 905

3 536

15 595

4 642

26 623

177 145

48 970

0

26 988

-94 210

116 192

48 970

Tilskudd

Offentlige tilskudd inkl. momskompensasjon

Andre tilskudd

Innsamlede midler og gaver

Inntekter fra operasjonelle aktiviteter

Aktivitet som oppfyller formål

Aktivitet som skaper inntekter

Finans- og investeringsinntekter

Andre inntekter

SUM ANSKAFFEDE MIDLER TIL FORMÅL

FORBRUKTE MIDLER

Kostnader til anskaffelse av midler

Kostnader til innsamlinger

Andre kostnader til anskaffelse av midler

Kostnader til formålet:

Media

Tilskudd til bcc.media.foundation

Kostnader til aktiviteter

Arrangementer

Tilskudd

Kostnader til aktiviteter

Bibelundervisning/ungdomsprogram

Tilskudd til Youth Activity Organization Worldwide

Kostnader til aktiviteter

Annen formålsvirkeomhet

Tilskudd til lokalmenigheter

Tilskudd lokalmenigheter - Service funksjon

Tilskudd til Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Kostnader til aktiviteter 

Misjon

Tilskudd til BMS International

Tilskudd til Brunstadstiftelsen

Kostnader til aktiviteter

Ressurser brukt til å administrere organisasjonen

Administrasjon

Kommunikasjon

Finanskostnader

SUM FORBRUKTE MIDLER

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL

Formålskapital med lovpålagte restriksjoner 

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 

Annen formålskapital

SUM DISPONERING

4

10

10

4

6

10

5, 6

ANSKAFFELSER AV MIDLER NOTE NOTE2020 2020

BCC-forbundet
AKTIVITETSREGNSKAP

Beløp i tusen NOK Beløp i tusen NOK
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137 635

38 171

592

176 398

-

949 994

949 994

1 126 392

22 372

10 501

4 212

14 713

50 386

87 472

1 213 864

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Driftsløsøre/ Innredning / Programvare

Transportmidler

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap

Andre langsiktige fordringer

Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

Andre kortsiktige fordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

11

7, 10

10

9

EIENDELER FORMÅLSKAPITAL OG GJELDNOTE 2020

-

-

39 297

737 946

245 842

1 023 085

170 003

170 003

7 013

3 880

9 884

20 777

190 779

1 213 864

Formålskapital 

Grunnkapital 

Formålskapital med lovpålagte restriksjoner 

Formålskapital ekstern restriksjon 

Formålskapital intern restriksjon

Annen formålskapital

Sum formålskapital

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

Skyldige offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

2

2, 3

2

8

10

10

NOTE 2020

Sekretariatet for representantskapet, 
BCC - 27. juni 2021

Berit Hustad NilsenTore Aslaksen Finn Å. Ødegård

Beløp i tusen NOK Beløp i tusen NOK
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48 970

13 072

53

13 125

(163 419)

5 894

65 226

74 480

(17 819)

(9 067)

(7 725)

(21 118)

180

(37 730)

6 546

 43 840

50 386

Årets aktivitetsresultat

Poster i aktivitetsregnskapet som ikke har direkte likviditetseffekt 

Avskrivninger og nedskrivninger, ev. reversering av nedskrivninger 

Tap ved avhendelse av varige driftsmidler

Sum poster som ikke har direkte likviditetseffekt

Investeringer, avhendelser og finansiering 

Anskaffelse av varige driftsmidler

Salgsum ved avhendelse av varige driftsmidler 

Endring i langsiktige utlån

Endring i langsiktig gjeld

Sum investeringer, avhendelser og finansiering

Andre endringer

Endring i kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 

Endring i leverandørgjeld og andre kortsiktig gjeld 

Endring i varelager

Endring i andre tidsavgrensningsposter

Sum andre endringer

Sum likviditetsendringer gjennom året

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.

NOTE 2020

Beløp i tusen NOKBCC-forbundet
KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Det sammenfattede regnskapet viser et 
felles regnskap for de tre organisasjonene 
som utgjør BCC forbundet.

De norske organisasjonene har satt opp sine 
regnskaper i samsvar med regnskapsloven 
og foreløpig norsk regnskapsstandard: “God 
regnskapsskikk for ideelle organisasjoner” 
og fullstendig årsregnskap med alle 
noteopplysninger for organisasjonene 
finnes i disse.

BMS International har ikke plikt til å ut-
arbeide et årsregnskap for 2020.Fullstendig 
årsregnskap med alle noteopplysninger for 
organisasjonen skal første gang avlegges 
ved slutten av 2021.

Noteopplysninger i det sammenfattede 
regnskapet er gitt i den grad det er nød-
vendig å gi givere og andre interessenter 
tilleggsinformasjon til regnskapstallene i det 
sammenfattede regnskapet.

Konsolideringsprinsipper

Det sammenfattede regnskapet for BCC-
forbundet omfatter de tre juridiske enhetene 
som er opptatt i forbundet, samt deres 
respektive datterselskaper:

1.   Brunstad Christian Church 
      -org.nr 979 961 073 – Norge

2.   bcc.media foundation 
      - org.nr 925 564 257 - Norge

3.   BMS International 
      - org.nr 466 0152 – California, USA

Det sammenfattede regnskapet er 
utarbeidet etter ensartede regnskaps-
prinsipper for like transaksjoner i alle 
selskapene som inngår i forbundet. Alle 
vesentlige transaksjoner og mellomværende 
mellom organisasjonene og selskapene 
som inngår i det sammenfattede regnskapet 
er eliminert.

Aksjer i datterselskaper er eliminert i 
det sammenfattede regnskapet 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 merverdi. 
Tilordning av merverdi fra virksomhet tatt 
opp i konsolideringen i år er foreløpig.

BCC-forbundet er opprettet i 2020 og de 
første organisasjonene som er tatt opp i 
forbundet har overtatt deler av BCC sin 
balanse, eller er blitt finansiert av BCC i 
sin helhet. Formålskapitalen i BCC pr 1. 
januar 2020 er vurdert å utgjøre forbundets 
samlede formålskapital på samme 
tidspunkt.

NOTE 1
REGNSKAPSPRINSIPPER

BCC-forbundet
NOTEOPPLYSNING



48 49

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 ett 
år er klassifisert som omløpsmidler.

Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig 
gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

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 avskrivingsplan.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi.

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

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

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.

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 oppgjørstidspunktet, 
føres som agio/disagio.

Inntekter

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

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.

Inntekter som er øremerket spesifikke 
prosjekter føres som formålskapital med 
ekstern pålagt restriksjon i den grad de ikke 
er brukt i løpet av regnskapsåret.

Kostnader

Kostnader i en ideell organisasjon er 
kostnader knyttet til aktiviteten som utøves 
for å oppfylle organisasjonens formål.

I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader 
i følgende tre hovedgrupper:

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

b.   Kostnader til formålet. Dette er 
      kostnader knyttet til aktivitetene 
      i organisasjonen, eller tilskudd til 
      andre organisasjoner, for å oppfylle 
      organisasjonens formål.

c.   Ressurser brukt til å administrere 
      organisasjonen. Disse kostnadene 
      gjelder drift av organisasjonen, f.eks
      daglig ledelse, revisjon, konsulentbruk, 
      osv. 
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BCCs fond er bygget opp av gaver i forbindelse med en ekstraordinær innsamlingsaksjon i 
perioden 2009 -2020. Formålet med BCC Fond er å sikre den langsiktige realiseringen av BCCs 
formål som er misjon. 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.

Det er styret i BCC som har ansvar for den løpende forvaltningen av fondskapitalen. De 
langsiktige planene for kapitalen, samt avgjørelser om forvaltning eller forbruk av kapitalen, 
vedtas av representantskapet i BCC. 

Tilskuddene er gitt til nyopprettede enheter i BCC-forbundet, og skal benyttes til å realisere 
BCC sitt misjonsformål internasjonalt.  

BCC har en arrangementsvirksomhet som organiserer interasjonale stevner med mellom 3 500 
og 11 000 deltakere. Det var en vesentlig nedgang i kostnader og tilsvarende inntekt i 2020 da 
de fleste fysisk stevner var avlyst på grunn av COVID pandamien. 

Deltakeravgift for arrangementene er rapportert under linje aktivitet som skaper inntekt. 
Kostnadene er rapportert under kostnader til aktivitet for Arrangement.

NOTE 3
BCC FOND

NOTE 4
AKTIVITETER SOM SKAPER INNTEKT

Beløp i tusen NOK Beløp i tusen NOK

802 633

29 523

-

-

832 156

3,68%

Egenkapital i BCC Fond 01.01 

Nettoavkastning

Disponering - tilskudd til BMS International 

Disponering - tilskudd til bcc.media foundation

Egenkapital i BCC Fond 31.12

Nettoavkastning i % av egenkapitalen 01.01

832 156

27 689

-94 210

-27 689

737 946

3,33%

2020 2019

Formålskapital per 01.01.2020 er basert på BCC sitt årsregnskap for 2019.

Omregning differanse er svingninger i verdien av formålskapital i organisasjoner som er ført i 
utenlandsk valuta.

Formålskapital med lovpålagte restriksjoner, gjelder de gaver BCC mottar enten direkte eller 
via lokalmenighetene, hvor giver har fått skattefradrag etter Sktl § 6-50, samt mottatt stat- og 
kommunetilskudd. 

Formålskapital med eksterne restriksjoner, gjelder øremerkede tilskudd fra andre 
organisasjoner som er ubrukt ved utgangen av regnskapsåret.

Formålskapital med interne restriksjoner tilsvarer egenkapitalen i BCC Fond. Kapitalen skal kun 
benyttes til bestemte formål og prosjekter etter vedtak i BCCs representantskap. Se note 3 for 
nærmere beskrivelse.

NOTE 2
FORMÅLSKAPITAL

976 238

350 040

(301 070)

48 970

(2 123)

1 023 085

Formålskapital pr. 01.01. 

Tilførte midler 

Midler overført til 

aktiviteter 

Årets resultat 

Omregnings differanse

Formålskapital pr. 31.12. 

 -   

63 546 

(63 546) 

 -

-   

 -   

12 309 

52 224 

(25 236)

26 988

- 

39 297   

832 156 

29 715

(123 925)

(94 210)

- 

737 946 

131 773

204 555

(88 363)

116 192

(2 123)

245 842

Formålskapital 
med lovpålagte 

restriksjoner

Formålskapital 
med eksterne 
restriksjoner

Annen 
formåls-

kapital

Sum 
formåls-

kapital

Formålskapital 
med interne 

restriksjoner
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NOTE 8
LANGSIKTIG GJELD

NOTE 9
KONTANTER OG BANKINNSKUDD

170 003

170 003

Annen langsiktig gjeld

Sum annen langsiktig gjeld

Opptil 10 år

Nedbetalingsprofil 2020

Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med MNOK 1,718

Beløp i tusen NOK Beløp i tusen NOK

NOTE 7
LÅN OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL LEDENDE PERSONER

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

NOTE 5
YTELSER TIL LEDENDE PERSONER I BCC-FORBUNDETS ORGANISASJONER

NOTE 6
YTELSER TIL LEDENDE PERSONER I BCC-FORBUNDETS ORGANER

-

-

-

604

24

889

1 517

Daglig leder

Styre

Sum godtgjørelse til ledende personer

Lønn

Pensjon, annen godtgjørelse

Honorar

Sum godtgjørelse til ledende personer

79

79

1 025

100

974

2 099

1 262

2 603

3 865

bcc.media 
foundation

Forstanderskap

BCC
BMS 

International 

Sekretariat

Det utbetales ikke styrehonorar til styret, men tre av styremedlemmene har vært ansatt og 
mottatt lønn fra sine respektive organisasjoner for annet arbeid. Et av styremedlemmene har i 
2020 fakturert honorar til BCC for annet arbeid. 

Medlemmene i representantskapet mottar ingen godtgjørelse for sine verv og innsatsen de 
yter for forbundet. Dersom noen av disse også er ansatt eller innleid for arbeid i forbundet ytes 
det lønn eller honorar for arbeidet til markedsmessige vilkår.

Godtgjørelse til forstanderskapet gjelder lønn og honorarer ifm forberedelser til BCCs 
stevner og arrangementer, bibelundervisning for ungdom, samfunnskontakt og teologisk 
utredningsarbeid. Forstanderskapets leder har i 2020 ikke mottatt lønn eller honorarer fra 
BCC-forbundet. 
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Beløp i tusen NOK Beløp i tusen NOK

NOTE 11
VARIGE DRIFTSMIDLER

Inngående balanse 01.01

(+/-) Tilgang / avgang 2020

Avskrivninger

Nedskrivning

Balanseført verdi 31.12. 

Økonomisk levetid

Avskrivningsplan

5 434

132 201

-

-

137 635

20-40 år

2,5%-5%

27 348

23 541

9 969

2 749

38 171

5 år

20%

661

285

354

-

592

5 år

20%

33 443

156 027

10 323

2 749

176 398

Tomter, bygninger 
og annen fast

Driftsløsøre / 
Innredning/ 

Programvare SumTransportmidler

NOTE 10
TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDE MED NÆRSTÅENDE PARTER

-

2 913

20 322

23 235

19 861

-

19 861

Tilskudd, gaver 

Inntekter fra aktiviteter 

Finansinntekter

Midler anskaffet fra nærstående parter

Andre forbrukte midler

Finanskostnader

Forbrukte midler, nærstående parter

2020

BCC er oppretter av Brunstadstiftelsen og representantskapet i BCC velger styremedlemmer 
i stiftelsen. BCC ga i 2020 et tilskudd på 1,9 MNOK til Brunstadstiftelsen til flere 
misjonsprosjekter. For øvrige transaksjoner med Brunstadstiftelsen-konsernet, se tabell under. 

Lån til Brunstadstiftelsen konsernet er ikke sikret med pant.

16 932

765 573

-

370

782 874

-

923

181

1 104

Forskuddsbetalt leieavtaler

Langsiktige fordringer

Kundefordringer

Andre kortsiktige fordringer

Sum fordring

Langsiktig gjeld

Leverandørgjeld

Kortsiktig gjeld

Sum gjeld
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Fra TV-sending under BCCs online 
sommerstevne, juli 2020.
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Til representantskapet i BCC-forbundet 

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 

Vi har revidert BCC-forbundets sammenfattede årsregnskap, som består av balanse per 31. desember 
2020, aktivitetsregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper 

Etter vår meninger det medfølgende årsregnskapet i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med de 
finansielle rapporteringsprinsippene som er angitt i note 1 til det sammenfattede regnskapet og gir 
uttrykk av den finansielle stillingen til BCC-forbundet per 31. desember 2020 og av forbundets 
resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
disse prinsippene.  

Grunnlaget for konklusjonen 

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

Presisering – grunnlag for regnskapsavleggelse 

Vi gjør oppmerksom på innledende tekst til det sammenfattede regnskapet, som beskriver grunnlaget 
for regnskapsavleggelsen. Ettersom BCC-forbundet ikke har noen kontrollerende eller eiende enhet, og 
organisasjonene i forbundet dermed ikke inngår i samme konsern, oppfyller det ikke vilkårene for å 
utarbeide ordinære konsoliderte regnskaper etter norsk regnskapsstandard eller IFRS. BCC-
forbundets tre organisasjoner har likevel ønsket å samarbeide om å utarbeide sammenfattede 
regnskaper på frivillig basis ettersom de mener det gir verdifull informasjon til medlemmer, givere og 
andre interessenter. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra det sammenfattede årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår uttalelse 
om revisjonen av det sammenfattede årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke 
den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av det sammenfattede årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig 
informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og det sammenfattede årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, 
eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.  

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

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 

Vi har revidert BCC-forbundets sammenfattede årsregnskap, som består av balanse per 31. desember 
2020, aktivitetsregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper 

Etter vår meninger det medfølgende årsregnskapet i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med de 
finansielle rapporteringsprinsippene som er angitt i note 1 til det sammenfattede regnskapet og gir 
uttrykk av den finansielle stillingen til BCC-forbundet per 31. desember 2020 og av forbundets 
resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
disse prinsippene.  

Grunnlaget for konklusjonen 

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

Presisering – grunnlag for regnskapsavleggelse 

Vi gjør oppmerksom på innledende tekst til det sammenfattede regnskapet, som beskriver grunnlaget 
for regnskapsavleggelsen. Ettersom BCC-forbundet ikke har noen kontrollerende eller eiende enhet, og 
organisasjonene i forbundet dermed ikke inngår i samme konsern, oppfyller det ikke vilkårene for å 
utarbeide ordinære konsoliderte regnskaper etter norsk regnskapsstandard eller IFRS. BCC-
forbundets tre organisasjoner har likevel ønsket å samarbeide om å utarbeide sammenfattede 
regnskaper på frivillig basis ettersom de mener det gir verdifull informasjon til medlemmer, givere og 
andre interessenter. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra det sammenfattede årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår uttalelse 
om revisjonen av det sammenfattede årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke 
den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av det sammenfattede årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig 
informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og det sammenfattede årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, 
eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.  

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

Sekreteriatet (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide det sammenfattede årsregnskapet i samsvar med 
de finansielle rapporteringsprinsippene som er angitt i note 1. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et sammenfattet årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av det sammenfattede årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til forbundets evne 
til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for det sammenfattede årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at 
virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av det sammenfattede årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at det sammenfattede 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 det sammenfattede årsregnskapet.  

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

 

 
 
 
Oslo, 30. juni 2021 
PricewaterhouseCoopers AS 
 
 
 
Gøril Hyni 
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert) 
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Sekreteriatets ansvar for det sammenfattede årsregnskapet 

Sekreteriatet (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide det sammenfattede årsregnskapet i samsvar med 
de finansielle rapporteringsprinsippene som er angitt i note 1. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et sammenfattet årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av det sammenfattede årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til forbundets evne 
til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for det sammenfattede årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at 
virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av det sammenfattede årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at det sammenfattede 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 det sammenfattede årsregnskapet.  

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

 

 
 
 
Oslo, 30. juni 2021 
PricewaterhouseCoopers AS 
 
 
 
Gøril Hyni 
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert) 
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Til representantskapet i Brunstad Christian Church 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Brunstad Christian Churchs årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, 
aktivitetsregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

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

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

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