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

•  Oppstod i Horten i 1898, ved 
   Johan Oscar Smiths omvendelse

•  Har rundt 8.900 medlemmer i Norge, 
   mer enn 60% er under 30 år.

•  Den norske foreningen har 
   administrasjon og hovedkontor i Moss

•  I 2020 besluttet representantskapet 
   for BCC å etablere ny organisering 
   av trossamfunnet i en internasjonal 
   forbundsmodell

Brunstad Christian Church brukes ofte som 
en samlebetegnelse for de mennesker og 
organisasjoner som bekjenner seg til den 
bibelske lære som Johan Oscar Smith 
omvendte seg til. Disse er knyttet sammen 
ved internasjonale TV-sendinger og stevner 
som holdes på Brunstad i Sandefjord 
kommune, men har historisk ikke hatt noe 
internasjonal organisering.

Denne rapporten dekker trossamfunnets 
norske virksomhet, som er organisert 
i den allmennyttige foreningen med 
organisasjonsnummer 979 961 073. 

Den gir innblikk i hvordan BCC i Norge 
arbeider for å fremme det kristne formålet. 
Dette gjøres blant annet ved å legge til rette 
for aktiv trosforkynnelse og meningsfulle 
fellesskap for trosfeller, både i Norge og 
over hele verden.

Hovedsatsningsområder var i 2020 misjon, 
online stevner, medieproduksjon og støtte 
til lokale menigheter. Dette kan du lese mer 
om i denne rapporten. 

Sammen med trosfeller og tilknyttede 
organisasjoner i mange land, ønsker BCC 
å være positive bidragsytere i samfunnet 
vi er en del av. De siste 20 årene har 
BCC hatt en rivende utvikling både når 
det gjelder økonomi, medlemstall og 
profesjonalisering. I 2020 tok trossamfunnet 
de første skritt fra det å være en norsk 
forening, til å etablere et internasjonalt 
forbund. Mer informasjon om dette finner 
du i BCC-forbundets årsrapport.  

BCCs formål: 

I Norge er det 19 lokale menigheter som 
er tilknyttet BCC gjennom felles formål. 
Lokalmenighetene er selvstendige juridiske 
enheter med ansvar for egen drift og økonomi. 

 

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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Å ha en organisasjon med evne til rask 
omstilling viste seg å bidra til at den 
vanskelige situasjonen koronapandemien 
skapte, ble snudd til noe positivt for 
trossamfunnet. Vi må rette en særlig takk til 
våre givere, som til tross for den spesielle 
situasjonen ikke reduserte sine gavebidrag 
til BCC, men fortsatte å støtte vårt formål. 

Inntektene i BCC baserer seg i all hovedsak 
på gaver fra enkeltpersoner organisasjoner 
og bedrifter. Vi mottar også tilskudd som 
trossamfunn. I denne årsrapporten kan du 
se hvor gavene kommer fra, og hvordan 
BCC forvalter gaver og tilskudd for å 
fremme vårt formål. 

Stevnene ble digitale

Da verden stengte ned i mars, og alle 
stevnene ut året måtte avlyses, ble 
det behov for å endre planer raskt. De 
internasjonale stevnene er vanligvis BCCs 
viktigste arena for forkynnelse og fellesskap, 
og noe som prioriteres høyt. 

Kompetansen som var opparbeidet i BCCs 
mediemiljø gjennom flere år ble nå til stor 
nytte, og nedstengningen resulterte i både 
kreativitet og innovasjon. Engasjerte ansatte 
og frivillige utviklet på rekordtid et virtuelt 
studio som samlet lokalmenighetene over 
hele verden til påskehøytiden i april. 

Nyskapningen og løsningene som 
ble utviklet, fornyet stevneformen og 

2020 ble annerledesåret, da alle planer måtte endres på grunn av 
koronapandemien. Samtidig skapte fornyelse og digital utvikling 
internasjonal begeistring i BCC. Ved hjelp av teknologien ble menigheter 
på tvers av landegrenser samlet på en helt ny måte.

mobiliserte en rekke frivillige krefter 
innenfor både teknikk og oversettelse. 
Stevnene i 2020 fikk frem et internasjonalt 
preg som har beriket BCC-fellesskapet stort, 
der trosfeller fra alle verdensdeler opplevde 
å være like deltakende i stevnene som de fra 
Norge og Europa.

Arbeid med organiseringen 
- på vei mot et internasjonalt forbund 

BCC har i flere år arbeidet med å utvikle nye 
vedtekter og ny organisering. Utviklingen av 
BCC som internasjonalt forbund videreføres 
de kommende årene, og skal bidra til at BCC 
fortsatt er et trossamfunn for de som aktivt 
vil bidra til å utføre Jesu misjonsbefaling i 
hele verden. 

Første skritt i omorganiseringen ble 
gjort i 2020, ved at medievirksomheten 
ble skilt ut fra BCC og etablert som en 
selvstendig organisasjon i BCC-forbundet. 
Som ledd i denne utviklingen vedtok 
representantskapet også å gi BCC Media 
og den nyopprettede BMS International 
økonomisk støtte til etablering og videre 
virksomhet. Disse vedtakene resulterte i et 
underskudd i foreningen for 2020, ved at 
deler av BCCs virksomhet og verdier ble 
overført til nye organisasjoner i forbundet. 
Verdiene er imidlertid beholdt i forbundet, 
hvor de forvaltes i tråd med BCCs formål. 
De øvrige økonomiske resultater er 
tilfredsstillende og i tråd med planlagte 
budsjetter. 

Kritikk på godt og vondt 

Samtidig som vi erfarte et år med stor 
entusiasme og utvikling i trossamfunnet 
internasjonalt, opplevde BCC massiv 
mediedekning og kritikk i den norske 
offentligheten. Dette preget både oss med 
ansvar for virksomheten, men også de 
mange tusen norske medlemmene som ble 
påvirket av dette. Medieoppmerksomheten 
rundt BCC nådde toppen i andre halvdel 
av året, da NRK Brennpunkt omtalte BCC 
i serien «Guds utvalde». BCC bestrider 
store deler av innholdet i dokumentaren, 
og dokumentasjon viser at mange av de 
fremsatte påstandene er uriktige. 

I tillegg brukte BCC store ressurser på å 
avdekke konsekvenser av at den tidligere 
organisasjonen Psy-Group har gjennomført 
en påvirkningsoperasjon mot BCC.

Berettiget kritikk kan bidra til forbedring 
og utvikling, men urettmessig kritikk og 
feilinformasjon kan være både skadelig og 
ødeleggende. Derfor kommer BCC fortsatt 
til å arbeide aktivt for å dokumentere hva 
som er sant og riktig i saker som angår vår 
virksomhet. 

Et spesielt år som ga retning for framtiden

BCC ønsker å takke alle ansatte og frivillige 
som gjorde en ekstraordinær innsats i 2020. 
Uten deres entusiasme og engasjement 
hadde vi ikke hatt alle de fantastiske 
opplevelsene via online-sendingene. En 
stor takk rettes også til alle dere som har vist 
omsorg og omtanke for menneskene i de 
mange lokalmenighetene, både ved praktisk 
hjelp, oppmuntring og forbønn. Dere har 
vist kristendom i praksis – og det er det vi 
arbeider for. 

Fra styret
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Finn Å. Ødegård
Styremedlem

Trond Eivind Johnsen
Styremedlem

Berit Hustad Nilsen
Styreleder
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I 2020 hadde BCC 213,3 MNOK i anskaffede 
midler til formålet. Av dette utgjorde 
gaver og tilskudd fra samarbeidende 
organisasjoner rundt 67%. Grunnet 
covid-19 var det i 2020 en sterk nedgang 
av inntekter fra operasjonelle aktiviteter, 
da deltakerbetaling til BCCs stevner og 
arrangementer bortfalt store deler av året. 

BCC mottok et samlet tilskudd fra stat 
og kommune på 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.

Forbrukte midler til virksomheten 
endte på 297,5 MNOK, som resulterte 
i et underskudd på 84,2 MNOK. 
Årsaken til dette underskuddet er den 
påbegynte omorganiseringen til en 
forbundsmodell, hvor deler av BCCs 
virksomhet og verdier ble overført til 
nye organisasjoner i forbundet. Som 

ledd i denne utviklingen bevilget BCCs 
representantskap et større tilskudd på 94,2 
millioner til BMS International, den nye 
misjonsorganisasjonen i forbundet. Videre 
ble BCC Media skilt ut i en egen stiftelse 
i forbundet, og fikk overført verdier på 
27,4 MNOK. Verdiene er derfor beholdt 
i forbundet, og de øvrige økonomiske 
resultater er tilfredsstillende og i tråd med 
planlagte budsjetter.

Egenkapital og fond 

Foreningens bokførte formålskapital er 
på 891,6 MNOK pr. 31.12.2020. Av dette 
er 737,9 avsatt i et eget fond, som har 
interne restriksjoner og holdes separat 
fra driftsøkonomien. Fondets størrelse 
er påvirket av overnevnte tilskudd, som i 
2020 ble gitt til den internasjonale medie- 
og misjonsvirksomheten. Blant annet ble 
fondets avkastning i 2020 benyttet som 
tilskudd til BCC Media, i tillegg til at deler av 
fondet ble benyttet til å finansiere tilskuddet 
til BMS International. Ved utgangen av 2020 
utgjorde BCC fond 737,9 MNOK.
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Nøkkeltall
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BCC har tre styrende organer; 
representantskap, forstanderskap og styre.  

Representantskapet tok i 2020 gjenvalg 
på Berit Hustad Nilsen og Finn Åge 
Ødegård som styremedlemmer i BCC, 
og valgte Trond Eivind Johnsen som nytt 
styremedlem. Tore Aslaksen gikk ut av styret 
etter eget ønske. 

Administrasjon

BCC har hovedkontor i leide lokaler i Moss. 
Gjennom 2020 hadde organisasjonen 81 
årsverk, fordelt på BCCs administrasjon og 
økonomiavdeling, arrangementsavdeling og 
servicesenter. 

En stor del av disse årsverkene inkluderte 
også ansatte i BCC Media, som var ansatt i 
foreningen frem til virksomheten ble utskilt i 
en egen stiftelse i siste kvartal av 2020. 

Den daglige virksomheten er organisert 
under daglig leder, som rapporterer til 
styret. Steinar Riise ble ansatt som daglig 
leder i 2020. 

Skilt ut som egen stiftelse i 
BCC-forbundet 01.10.20

Organisering og ledelse

•  Består av representanter fra
   norske lokalmenigheter 
   og valgte utenlandske 

   representanter

•  Er øverste myndighet i 
   spørsmål som ikke faller 
   under forstanderskapets 

   myndighet, dvs. alle 
   praktiske, juridiske og 
   økonomiske spørsmål

•  Er bevilgende myndighet 
   for organisasjonene i BCC-
   forbundet som kan tildele 

   midler til fremme av 
BCCs formål

•  Kan beslutte 
   vedtektsendringer

Representantskap

•  Forstanderskapet er 
   menighetens åndelige og 

   visjonære ledelse, og sentral 
   i menighetens oppdrag

•  Har ansvar for å forvalte 
  BCCs lære, og 

   det kristelige innholdet i 
   menighetens arrangementer

•  Avholder årlig forstander-
   samling der forstandere fra 

   lokalmenigheter i både 
   Norge og andre land deltar

Forstanderskap

•  BCCs styre har ansvar for 
   den daglige organiseringen 
   av foreningens virksomhet

•  Forvalter midler bevilget 
   av BCCs representantskap, 
   til fremme av BCCs formål

•  Forvalter foreningens 
   eiendommer og 

øvrige verdier

Styre

BCC Media

Administrasjon

BCC 
arrangement

Økonomi

BCC 
servicesenter

Daglig leder

Styre



12 13

Ingen av oss kunne vel noen gang forestilt 
oss at året 2020 skulle bli slik det ble. 
For første gang siden andre verdenskrig 
måtte vi avlyse det årlige påskestevnet. Og 
sommerstevnet, som har vært arrangert 
hvert år helt siden Brunstad ble kjøpt i 
1956, kunne heller ikke gjennomføres. For 
oss som er så glade i å være sammen om 
Guds ord var dette veldig rart, og særlig for 
mange ungdommer lå det en krevende tid 
foran. 

Men ofte er det slik at det som ser 
vanskelig eller dårlig ut for oss, det kan bli 
en velsignelse når vi elsker Gud. Jeg grep 
derfor troen på at dette året skulle bli til 
en velsignelse for menigheten, at Gud ville 
trekke i sine tråder, og gjøre dette til en 
gavepakke for den som tror. Og nettopp i 
denne tiden fikk vi se at kjærligheten gjør 
oppfinnsom. 

Fornyelse til digital menighet

Venner over hele verden ble invitert til å 
komme med ideer og tanker til hvordan 
vi kunne møtes på nye måter. BCCs 
medieavdeling startet straks å jobbe med 
nye tekniske løsninger, og vi opplevde at 
verden åpnet seg igjen, på en ny måte. 
Aldri i historien har stevnene våre vært så 
internasjonale og mangfoldige som det siste 

året. Vi kunne se hverandres taler, vitnesbyrd 
og sanger via skjermene, og bilder og 
hilsener ble delt både før og etter møtene. 
Forkynnelsen samler oss, og selv om det er 
stor avstand fysisk har vi på mange måter 
kommet nærmere hverandre. Vi kjenner 
at vi trenger hverandre, og vi kjenner et 
fellesskap på tvers av landegrenser, på tvers 
av rase, kjønn og kultur. 

Det er også gledelig at ungdommene fikk 
gjennomført sine arrangementer online, og 
med mindre samlinger lokalt. Det har vært 
rørende å se hvordan ungdomsarbeidere 
og mentorer har gjort en stor innsats for 
å skape gode tilbud, til tross for de store 
begrensingene de arbeidet under. 

Organisering som støtter opp under 
misjonsoppdraget

Misjonsarbeidet fra BCC skal bli styrket i 
årene som kommer, og derfor er jeg glad 
for retningen som er valgt med etablering 
av et forbund. Det at representantskapet, 
som har fått et viktig ansvar, også ønsker 
å få flere kvinner med i arbeidet, er svært 
positivt. BCC skal være et godt sted for våre 
medlemmer, og det skal være et ryddig og 
pålitelig trossamfunn som møter de krav og 
forventninger samfunnet stiller til oss på en 
god måte. 
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Fra forstander

Jeg er takknemlig for det gode samarbeidet 
og arbeidsfordelingen vi har mellom den 
åndelige og praktiske ledelsen, at vi har en 
gjensidig tillit og respekt. Selv ønsker jeg 
fortsatt å være til hjelp for de menneskene 
som lengter etter å høre evangeliet. Det er 
forkynnelsen om den veien Jesus banet, 
og menighetens stevner og arrangementer 
jeg ønsker å bruke min tid på i årene som 
kommer. 

Vi ser frem til å møtes igjen

Det er ingen tvil om at mange ser fram til 
å kunne møtes til fysiske stevner igjen, da 
vi kjenner behovet for å komme sammen 
og styrke hverandre i troen. Særlig viktig 

er det at barn og ungdom får mulighet til å 
møtes, med et mangfold av aktiviteter som 
de trives med. Dette er viktig både lokalt og 
nasjonalt, og i tillegg har menigheten gode 
fasiliteter under våre internasjonale stevner. 

Gjennom mange år er det satset på gode 
rammevilkår for dette arbeidet, for at de 
som vokser opp skal kjenne seg elsket og at 
vi har plass til dem. Dette er noe vi også vil 
prioritere å jobbe for i tiden fremover – vi 
ønsker at de som vil være en del av BCC skal 
få muligheten til å ha en plass når vi samles 
til stevner, både for barn, unge og eldre.

På vegne av forstanderskapet i BCC, 
Kåre J. Smith

Når jeg ser tilbake på året som har gått, er det spesielt ett bibelord som 
kommer for meg. Paulus skriver i sitt brev til Romerne, kapittel 8, vers 28: 
«For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som 
etter hans råd er kalt.»
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2020: NY ORGANISERING OG 
OPPDATERTE VEDTEKTER

2020 ble et viktig år, hvor representant-
skapet vedtok flere trinnvise oppdateringer 
av vedtektene. Oppdateringene er resultat 
av en lang og grundig prosess, som ble 
startet i 2016. Vedtektene har ellers vært 
stort sett uendret siden 1998. Hensikten 
med endringene er blant annet å gi BCC en 
effektiv organisering som er godt egnet for 

April: 

Under et ekstraordinært representantskaps-
møte i april ble første trinn i vedtekts-
endringene vedtatt. Som ledd i å fornye 
og oppdatere BCCs organisering, ble 
formelle strukturer for representantskapets 
sammensetning og rolle beskrevet. Hver 
norske lokalmenighet skal være representert 
med minst to representanter, sammen 
med et bestemt antall representanter fra 
utenlandske menigheter. 

Juli: 

På representantskapsmøtet i juli ble det 
gjort vedtak om ytterligere vedtekts-
endringer. Representantskapets rolle ble 
styrket, som øverste organ i alle praktiske, 
juridiske og økonomiske spørsmål, 
og bevilgende myndighet i forbundet. 
Forstanderskapets rolle er å være øverste 
organ i åndelige spørsmål, og har ansvar for 
å forvalte menighetens lære og det kristelige 
innholdet i menighetens arrangementer. 

Videre ble det vedtatt å opprette et 
sekretariat, som skal ivareta forbundets 
og representantskapets interesser mellom 
representantskapsmøtene. Det ble valgt 
medlemmer til valgkomitéen som foreslår 
kandidater til styrer og andre verv i 
forbundet. 

BCCs medievirksomhet ble vedtatt skilt ut 
i en egen stiftelse som opptas i forbundet; 
bcc.media foundation. 

den samlede internasjonale virksomheten, 
og bedre forutsetninger for å møte de krav 
og forventninger som stilles til et kristent 
trossamfunn i dag. 

Det har vært avholdt fire representantskaps-
møter for BCC i 2020; det første i april, 
deretter i juli, november og desember. 
Grunnet den pågående pandemien ble 
samtlige møter avholdt digitalt. 

BCCs medievirksomhet var før utskillelsen 
det største virksomhetsområdet i BCC, målt 
i antall ansatte. Videre finansiering ble sikret 
gjennom bevilgninger i representantskapet.  

November: 

Under møtet i november ble det vedtatt 
å oppta BMS International, en nyetablert 
misjonsorganisasjon, som medlem i 
forbundet. Den skal ivareta trossamfunnets 
samlede misjonsvirksomhet på en effektiv 
måte, med økonomisk støtte fra forbundet. I 
henhold til misjonsformål for BCCs fond, ble 
det bevilget opp til 100 MNOK til investering 
og forvaltning av misjonsvirksomhet, i land 
med lav kjøpekraft.

Desember: 

I desember ble BCCs budsjett for 2021 
vedtatt. Videre ble forslag til tredje trinn 
i vedtektsendringene gjennomgått og 
vedtatt av et samlet representantskap. 
Oppdaterte mønstervedtekter for norske 
lokalmenigheter av BCC ble også vedtatt. 

Representantskapet etablerte videre et 
uavhengig medlems- og varslingsutvalg 
og valgte medlemmer til dette. 
Varslingsordningen ble vedtektsfestet 
for å sikre at varslingssaker blir håndtert 
på best mulig måte, ved ryddig og 
uavhengig saksbehandling i henhold til 
medlemsbestemmelsene. 
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Viktige vedtak i 
representantskapet

55
MENN

7
KVINNER

24
INTERNASJONALE

38
NORSKE

Representantskapets 
sammensetning: 62

REPRESENTANTER

Hvert år fremlegges BCCs budsjett og årsregnskap for godkjenning 
i representantskapsmøtet, hvor alle norske og en rekke utenlandske 
menigheter er representert. I tillegg behandler representantskapet 
vedtektsendringer og andre større beslutninger. 
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I et normalår avholder BCC minimum syv 
internasjonale stevner, hvor trosfeller fra 
hele verden deltar. Hvert stevne har mellom 
3.000 og 11.000 påmeldte, og påske- og 
sommerstevnene er vanligvis de med 
høyest deltakelse. Siden 1956 har de årlige 
stevnene blitt avholdt på Brunstad, hvor 
Oslofjord Convention Center i dag driver 
konferansevirksomhet.

Dette er store og viktige arrangement 
for BCC og deltakerne, og en egen 
arrangementsavdeling i BCC planlegger 
og gjennomfører stevnene. Dette 
omfatter alt fra program, påmelding og 
crew, til bevertning, deltakerservice- og 
kommunikasjon. Arrangementsavdelingen 
bistår også Brunstad Ungdomsklubb i 
planlegging og koordinering av fire årlige 
camper med kristent innhold.

Deltakerbetalingen, som finansierer 
arrangementer og stevner, falt dramatisk 
i forbindelse med avlysningene i 2020. 
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. Det 
engasjementet som trosfeller og tilknyttede 
menigheter i inn- og utland utviste for å 
bidra, viste at ønsket om å kunne samles 
digitalt ble godt mottatt.

Ved inngangen til 2020 hadde 
arrangementsavdelingen 13 ansatte, men 
da stevnene etter påske måtte avlyses på 
ubestemt tid, medførte dette at flesteparten 
ble permitterte. Enkelte av medarbeiderne 
ble overført til andre deler av virksomheten, 
i forbindelse med satsningen på digitale 
stevner. 

Ved utgangen av 2020 hadde 
arrangementsavdelingen en liten stab med 
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 av arrangements-
avdelingen i 2021. 

BCC arrangement: Stevner 
som pulsen i menighetslivet

Helt siden menighetens begynnelse har stevnene vært viktige for BCC. De er 
arenaer hvor både enkeltmennesker og menigheter får påfyll av inspirasjon 
og visjoner for kristenlivet. 

06

Det internasjonale stevnet for kvinner var 
det eneste stevnet BCC arrangerte på vanlig 
måte i 2020. Det ble avholdt i mars, like før 
koronapandemien gjorde at verden lukket ned.
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Arrangementsåret 
som ble online

Da pandemien traff Norge kom kompetansen 
som allerede lå i BCC til nytte. Fra å arrangere 
store, internasjonale stevner snudde 
organisasjonen helt om på få uker. 

Digital menighet: For første gang samlet online 
påskestevne lokalmenighetene i hele verden digitalt. 
I studio var det forkynnelse, sang og musikk fra alle 
verdensdeler, og ny formidlingsteknikk ble tatt i bruk. 
 

Det ble designet og bygget et nytt og 
interaktivt TV-studio, videreutviklet 

tilhørende mobilapp, og planlagt helt nye 
måter å gjennomføre stevner på.

07
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Et stort frivillig engasjement 
har blitt spesielt synlig under 
koronapandemien. Ildsjeler verden 
over har bidratt med innhold, 
teknikk, musikkproduksjon og 
oversettelse for at evangeliet skal nå 
både barn, ungdom og voksne.

Sommerstevnet ble det største online-
arrangementet, med program i hele 
seks dager. Programmet inneholdt også 
aktivitetsforslag lokalt, som skapte fellesskap 
innenfor de rammene som var tillatt i det 
enkelte land.    

Den digitale satsningen fortsatte også utover 
året, og i løpet av 2020 ble det avholdt totalt fem 
online stevner. I tillegg ble det arrangert fem 
camper for ungdom, i samarbeid med Brunstad 
Ungdomsklubb. Internasjonal blomstring 

I en tid hvor koronapandemien 
isolerte oss på hvert vårt sted, 
samlet onlinesendingene oss likevel 
internasjonalt.

Til tross for stengte grenser og 
menighetshus, knyttet online-
sendingene oss sammen på en ny måte, 
på tvers av landegrenser. Dette fikk frem 
et internasjonalt mangfold, som har 
beriket BCC-fellesskapet stort. 
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Medievirksomhet 
i rask utvikling

Medievirksomheten har i flere år arbeidet i 
tråd med visjonen om å være et pulserende, 
slagkraftig mediesenter for kristen 
formidling, gjennom utvikling av både 
innhold, teknologi og kompetanse. Ved 
inngangen til 2020 var den BCCs største 
virksomhetsområde.

Verden i endring – BCC går online 

Da samfunnet stengte ned i mars, og de 
internasjonale stevnene måtte avlyses, så 
BCC behovet for å få frem nye og kreative 
måter å møtes på. Medievirksomheten 
gjorde en omfattende mobilisering, og med 
bidrag fra mange frivillige ble konseptet 
med online menighet lansert påsken 2020.
 
På bare tre uker ble et nytt interaktivt TV-
studio designet og bygget, og BrunstadTVs 
mobilapp ble oppgradert med nye 
funksjoner. På den måten kunne trosfeller 
fra hele verden sende inn video, bilde eller 
tekst som hilsen. 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 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.

Drift og organisering 

Johannes Schmechel tok i august over den 
daglige ledelsen for BCC Media. Videre førte 
satsningen på online-sendinger og innhold 
for barn, unge og voksne til en økning i 
bemanningen. BCC Media hadde 62 ansatte 
per 31.12.2020. BCC Media er også godkjent 
opplæringsbedrift innen mediegrafikerfaget 
og hadde i 2020 to lærlinger. I tillegg 
bidrar flere hundre frivillige både med 
innholdsproduksjon, bak kamera og med 
oversettelse i løpet av året. 

Som tidligere nevnt, ble BCCs 
medievirksomhet i september 2020 
skilt ut i en egen stiftelse: bcc.media 
foundation (BCC Media), som samtidig ble 
tatt opp i BCC-forbundet. Her har BCC 
Media et definert oppdrag i å formidle 
det kristne budskapet gjennom moderne 
medieteknologi til hele verden, og stå for 
medieproduksjoner på alle BCCs stevner. 

Finansieringen for inneværende år ble 
sikret gjennom tilskudd fra BCC. De verdier 
som tidligere lå i BCCs medieavdeling og 
datterselskap, ble i sin helhet overdratt til 
den nye mediestiftelsen.

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

170
SENDINGER

21
SPRÅK

Sendeminutter 
voksen

2.761

Sendeminutter 
ungdom

7.158

Sendeminutter 
barn

6.103

TV-PRODUKSJON (LIVE OG PROGRAM)

16.022
SENDEMINUTTER
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Da pandemien kom, ble det raskt gjort 
en prioritering om å utvikle TV-innhold 
for barn, siden mange ble forhindret fra 
å 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, og 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 etablert. Den 
inneholder animasjonsfilmer, TV-sendinger, 
sanger og andre ressurser til å formidle 
Bibelens budskap til barna på en enkel og 
fengende måte.

Nettsiden er oversatt til 12 språk, og 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 brunstad.tv og våre 
YouTube-kanaler.

AK ONLINE: I samarbeid med Aktivitetsklubben 
ble det sendt spennende filmer, morsomme 

innslag og aktiviteter som barna kunne 
følge hjemmefra.

INTRO: Serie for barn og unge mellom
 11 og 14 år, som tar for seg relevante, 

kristne temaer for aldersgruppen.

SØNDAGSSKOLE ONLINE: 
Barna får høre om Jesus, 

om troshelter og bibelhistorier. 

ANIMASJONSSERIER FOR BARN: Som en del 
av søndagsskolesendingene ble det 

produsert to nye animasjonsserier med 
historier fra Bibelen, og Jesu liv.

MENS VI VENTER PÅ JUL: Juleprogram for hele 
familien, med julemusikk og konkurranser for 
både store og små. Julens budskap formidles 
med praktiske eksempler og gjennom en ny 

animasjonsserie om juleevangeliet.

225
MINUTTER

ANIMASJON

17
SØNDAGSSKOLE-

SENDINGER

Søndagsskole-TV og satsning for barn
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Brevet til Hebreerne: 

I begynnelsen av året ble et større 
bibelprosjekt lansert. Dette skulle få både 
ungdommer og voksne til å lese og snakke 
sammen om brevet til Hebreerne, kanskje 
en av de mest intellektuelt krevende 
bøkene i det nye testamentet. Ved hjelp 
av korte animasjonsfilmer, seeroppgaver 
og en ukentlig podkast til hvert av de 13 
kapitlene, lyktes prosjektet med å vekke 
interessen til de unge, og skapte et stort 
engasjement med lokale bibelgrupper over 
hele verden. Nettsiden for prosjektet hadde 
nærmere 6.000 besøkende per dag, fra alle 
kontinenter. 

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.

Troens ord: 

Prosjekt for å engasjere ungdom, med fokus 
på arven av taler og skrifter etter 
Elias Aslaksen (1888-1976). 

Det ble produsert egne temamøter, fulgt 
opp med filmer, nettside, plakater og 
lydfiler. Nettsiden words-of-faith.org hadde 
over en halv million sidevisninger i perioden. 

Fra Kåre til BUK: 

For å tilby ungdommen ukentlige 
sendinger når det fortsatt ikke var mulig å 
samles, ble det bygget videre på podkast-
konseptet «Fra Kåre». Det ble produsert 
TV-sendinger med trosoppbyggelse, 
informasjon, humor og konkurranser. Dette 
var et samarbeidsprosjekt med Brunstad 
Ungdomsklubb, og samlet ungdomsflokken 
på samme frekvens internasjonalt.

BCC Media samarbeidet også med 
Brunstad Ungdomsklubb om å arrangere 
fem ungdomscamper, 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.

Det ble laget animasjonsfilmer og grafikk til hvert 
av de 13 kapitlene i Hebreerbrevet, som forklarte 
innholdet på en lettfattelig måte.

Prosjekter for ungdom

Guds
hus
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GARANTERT

SEIER

“Men Kristus var tro som Sønn over hans 
hus. Og hans hus er vi, så sant vi like til 
enden holder fast ved frimodigheten og 

det håpet vi roser oss av.”

Hebr. 3,6
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“.. . så sant vi 
holder fast ved 

den første, 
fulle visshet”

“Men forman hverandre hver dag, 
så lenge det heter i dag, for at ikke 

noen av dere skal forherdes ved 
syndens svik. For vi har fått 

del med Kristus, ...

Hebr. 3,13-14
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Nok Mat

DE VILLE IKKE TRO

ÅRSAK:

VED TRO OG LYDIGHET
Det er avgjørende å høre Guds røst 

HEBREERBREVET - KAPITTEL 3

SANNHET:Du kan 
hvis du 

vil!

hmm..

hvorfor 

vil du ikke?

Ikke
min vilje,

men din!

Jeg har 
bestemt 

meg!

Å gjøre Guds vilje 

istedenfor min egen vilje

GJØR VONDT

VERKET SKJER VED 
TRO OG LYDIGHET

hebr. 3,8+15

“I dag om dere 
hører hans røst, 
så forherd ikke 
deres hjerter.”

Jøder som var i ferd med 
å falle ut av troen på 

Jesus som oppstanden 
frelser   

Paulus

FORUTSETNING: 
Hold frimodigheten og 
håpet fast inntil enden

M O S E S
J E S U S

Sentral og viktig 
for Jødene

© 2020 Brunstad Christian Church
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Hvordan får man dagens unge til både å 
interessere seg for og forstå Bibelen? Med 
et ønske om nettopp å formidle Bibelens 
budskap for ungdom på en innovativ måte, 
ble avdelingen Bible X etablert i 2020. 

For å nå nye generasjoner kristne, må vi 
være på de arenaene de er i dag. Og en 
slik arena, som nå er i sterk vekst over hele 
verden, er gaming. Undersøkelser fra USA 
viser at 70% av amerikanske ungdommer 
under 18 år spiller dataspill. Og innen 2023 
regner man med at nærmere 
40% av verdens befolkning spiller*. 

Et nytt, innovativt spillunivers 
basert på Bibelen

Det startet med en plan om å utvikle en 
3D-modell av tempelet i Jerusalem på 
Jesu tid, som skulle brukes til å engasjere 
unge bibellesere i BCC på et live-event i 
påsken. I kjølvannet av dette ble et nytt og 
ambisiøst prosjekt igangsatt; å skape et helt 
spillunivers basert på Bibelen. 

I løpet av et halvt år ble det utviklet et ferdig 
konsept, og over 5.000 timer gikk med til 
å bygge opp en tredimensjonal replikasjon 
av hele Jerusalem i år 33. Fortsatt gjenstår 
mye arbeid før endelig lansering, men i 
begynnelsen av 2022 vil en førsteversjon av 
spillet være klar. 

Hvorfor vi gjør dette?

Vi tror at det å formidle det kristne 
budskapet på nye plattformer vil gjøre 
det levende og interessant for den neste 
generasjonen, og gjøre at flere får høre 
evangeliet. Alle som er interessert i å lære 
mer om Bibelen kan ta del i opplevelsen. 

Å bygge et helt nytt dataspill høres kanskje 
ekstraordinært ut, men i virkeligheten 
finnes det flere gode grunner til å gjøre det.  
Ved å utnytte de mulighetene som ligger 
i dagens teknologi, kan man nå mange 
nye mennesker med Bibelens frigjørende 
budskap.

Det å gjenoppleve noen av Bibelens 
viktigste begivenheter på en interaktiv måte, 
kan gjøre det lettere å forstå og reflektere 
over evangeliet. Her vil de som spiller få 
oppgaver å løse, og ikke bare oppleve tiden 
og menneskene, men få historier oppklart 
og selv få høre direkte fra Jesus hva han 
mente i forskjellige situasjoner.

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

*www.statista.com/statistics/748044/number-video-gamers-world/ En komplett 3D-replikasjon av Jerusalem på Jesu tid tar form hos Bible X 

Bible X - å nå en ny generasjon bibellesere
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Service til 
lokalmenigheter

Avdelingen er en serviceleverandør til 
lokalmenighetene, og tilbyr tjenester som 
både omfatter dataverktøy, rådgivning og 
strukturbyggende tiltak. Per 31.12.2020 
hadde avdelingen 3,2 faste stillinger. I 
tillegg bidrar fagpersoner innenfor IT, samt 
frivillige, i ulike prosjekter.

Digitale verktøy i foreningsdriften

I 2020 utviklet servicesenteret flere 
applikasjoner. En av disse var en digital 
håndbok, hvor alle anbefalinger og 
retningslinjer fra BCC til lokalmenighetene 
skal samles. Ved at informasjonen samles 
digitalt, vil personer med ansvarsverv enkelt 
finne den informasjonen de trenger om 
utvalgte temaer og retningslinjer, som beste 
praksis for lokalmenighetenes virksomhet. 

Første del av den digitale håndboken 
ble lansert for lokalmenighetene i fjor. 
Den omhandler temaet økonomi, og 
gir retningslinjer om økonomistyring, så 
vel som rutiner for regnskap, revisjon, 
budsjettarbeid og årsmøter. Håndboken 
skal videreutvikles det kommende året, og 
omfatte flere relevante fagområder.

I 2020 ble det også utviklet en ny digital 
plattform for BCCs medlemsregister, med 

Kommunikasjon: 

Servicesenteret håndterer og koordinerer 
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.

brukervennlighet og funksjonalitet tilpasset 
dagens behov. Servicesenteret administrerer 
system og tilganger, ivaretar retningslinjer 
for personvern og yter generell 
brukerstøttesupport til lokalmenighetene. 

Regnskap og offentlige støtteordninger

Servicesenteret tilbyr støtte til 
lokalmenighetene i prosessen med 
årsregnskap. Dette gjør arbeidet enklere 
for lokalmenighetene, og bidrar til 
kvalitetssikring og korrekt regnskapsførsel 
i henhold til gjeldende lovgivning og 
rapporteringskrav. 

Servicesenteret bistår også i 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 
   trossamfunn, samt rapportering til 
   myndighetene

I 2020 mottok BCC støtte for 8.726 
personer, basert på antall støtteberettigede 
medlemmer ved utgangen av 2019. 

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 besørge en effektiv, trygg og 
legitim menighetsdrift både sentralt og lokalt.

Støttefunksjonen for 
lokalmenighetene gjelder 

disse hovedområdene: 

•  Økonomi 

•  Organisering

•  Jus

•  Medlems- og 
    IT-applikasjoner

•  Medlemskommunikasjon

Fra seminar for lokalmenighetene, før korona-
pandemien gjorde at alt måtte flyttes over på 
digitale plattformer.
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Organisasjoner 
vi støtter

Støtte til misjonsarbeid i andre 
verdensdeler 

BCC har i flere år støttet misjonsarbeid 
i andre verdensdeler. I 2020 vedtok 
representantskapet å gi økonomiske bidrag 
til utvikling og drift av misjonssentre i land 
med lav kjøpekraft, gjennom øremerkede 
midler til Brunstadstiftelsen. Dette bidrar 
til å skape arenaer for forkynnelse og 
menighetsbygging over hele verden, i 
henhold til vårt formål om at evangeliet skal 
utbres til alle folkeslag.  

Misjonssentrene, som blant annet ligger i 
Sør-Amerika, Afrika, Øst-Europa og Asia, 
har ulike eierskap og driftsmodeller, og 
for det meste ligger eierskapet i egne, 
ideelle stiftelser som har helt eller delvis 
sammenfallende formål med BCC. De 
kommende årene vil eierskapene samles 
under den nye misjonsorganisasjonen 
i BCC-forbundet, som skal forvalte 
trossamfunnets samlede misjonsvirksomhet. 
Den nye misjonsorganisasjonen mottok 
derfor et betydelig tilskudd fra BCC i 
2020, som i henhold til vedtak i BCCs 
representantskapsmøte i november er 
øremerket misjonvirksomhet i Afrika. Dette 
kan du lese mer om i BCC-forbundets 
årsrapport.

Bibelundervisning og ungdomsprogram

En del av trossamfunnets misjonsarbeid 
er å støtte ungdomsutveksling på tvers av 
landegrenser. Utvekslingen foregår på ulike 
steder og har hatt noe ulik organisering, 
men har siden 2002 blitt betegnet som 
A-laget. På A-laget får jevnaldrende fra ulike 
land oppleve en kombinasjon av arbeid, 
bibelundervisning og positive fritidstilbud, i 
et kristent, multikulturelt felleskap. 

BCC yter tilskudd til bibelundervisning, 
trosopplæring og aktiviteter på A-laget, 
for en stor del gjennom Youth Activity 
Organization Worldwide. I 2020 ble 
undervisningen ivaretatt via online 
streaming, og reisevirksomhet til ulike 
lokasjoner der det har vært mulig.  

Formålet med bibelundervisningen er å gi 
ungdommene et godt fundament for sitt 
kristenliv, og kjennskap til menighetens 
trosgrunnlag og historie. Etter endt 
utvekslingsår reiser mange tilbake til sine 
hjemsteder med verdier, kunnskaper og 
ferdigheter som kommer både dem selv og 
lokalmenighetene til stor nytte. På denne 
måten har satsningen på ungdom ført til 
vekst og sunn menighetsutvikling i mange 
land. 

BCCs visjon er at evangeliet skal kunne forkynnes til alle folkeslag, og at de 
som vil skal få opplæring i å leve etter alt det Jesus lærte oss. Derfor bidrar 
BCC med økonomisk støtte til misjonsvirksomhet og kristent arbeid i flere 
land. Støtte til organisasjoner som bidrar til å oppfylle BCCs formål er en 
viktig del av dette.
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Youth Exchange Program (YEP) er et 
programtilbud rettet mot ungdom fra land 
utenfor Europa og EØS, som administreres 
av BCC. Her får ungdom fra andre 
verdensdeler mulighet til utveksling og 
arbeid gjennom BCCs menighetsdrift og 
ideelle prosjekter i Norge. Samtidig blir de 
en del av det internasjonale fellesskapet 
i A-laget, gjennom bibelundervisning 
og fritidsaktiviteter. I 2020 hadde YEP-
programmet 20 deltakere, hvor de fleste 
avsluttet oppholdet i løpet av sommeren. 
BCC måtte dessverre avlyse inntaket 
av nye deltakere høsten 2020 grunnet 
koronapandemien.

Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skjulte Skatters Forlag fikk sin start da Johan 
O. Smith etablerte bladet Skjulte Skatter 
i 1912. Stiftelsens formål er å fremme 
det kristelige innholdet og verdiene som 
Johan O. Smith stod for, og har som 
oppgave å forvalte menighetens samlede 
oppbyggelseslitteratur, og publikasjoner 
av denne. Dette omfatter blant annet 
bladene Skjulte Skatter og Mandelblomsten, 
sangboken Herrens Veier, og en stor 

mengde oppbyggelseslitteratur skrevet fra 
1912 og fram til i dag. Forlaget arbeider 
kontinuerlig for å publisere historiske 
skrifter, og i 2020 åpnet også en nettbutikk, 
hvor man kan bestille litteratur på flere 
språk. 

Helge Ankers Musikkinstitutt arbeider for 
å forvalte menighetens musikkarv, som 
omfatter både eldre og nyere sanger og 
musikkverk. Videre omfatter arbeidet 
både musikkopplæring for ungdom, 
musikkproduksjon til BCCs stevner og en 
satsning på lokale barnekor, med en ny 
nettressurs for barn, korledere og foreldre.
 
BCC støtter stiftelsens arbeid, og i 2020 
økte BCC tilskuddet med øremerkede 
midler til satsningen på musikk og barnekor.

Lokalmenigheter

BCC har i 2020 bevilget tilskudd til flere 
lokalmenigheter, for å styrke deres 
virksomhet lokalt. Tilskuddet skal være 
øremerket kristen virksomhet, og skal 
brukes innen utgangen av 2023.
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Brunstad Ungdomsklubb (BUK) 

BUK er en ungdomsforening med lokale 
klubber i hele Norge, som er en del av det 
kristne ungdomsarbeidet i BCC. Lokallagene 
arrangerer ukentlige aktiviteter for alders-
gruppen 13-18 år, med unge voksne som 
selv ønsker å bidra som mentorer for de 
yngre. 

Arbeidet i BUK og lokallagene er preget av 
frivillighet, fellesskap, likeverd og respekt, 
basert på samme tros- og verdigrunnlag 
som BCC. Det kristne formålet skal fremmes 
ved forkynnelse, omsorgsarbeid og 
helsefremmende aktiviteter. 

Fire ganger i året inviterer BUK lokallagene 
til internasjonale camper preget av 
mangfold, høyt aktivitetsnivå og kristent 
innhold som inspirerer ungdom. 

Sammen med BUK bidrar BCC med 
trosundervisning og medieproduksjon 
tilpasset målgruppen. 

I 2020 hadde BCC flere store 
samarbeidsprosjekter med BUK. Her bidro 
frivillige, forstandere og ungdomsarbeidere 
til trosundervisning og panelsamtaler i 
ukentlige TV-produksjoner og podcaster 
via BCC Media sine kanaler. BUKs 
lokallag arrangerte gruppesamtaler med 
bibellesning og diskusjoner rundt temaene. 
Gjennom hele koronaåret ble det nedlagt 
en stor frivillig innsats for å opprettholde 
aktiviteter og samlinger på alternative måter, 
ved hjelp av online arrangementer. 

Aktivitetsklubben er en 
kristen forening som tilbyr 
fritidsaktiviteter til barn 
mellom 6 og 13 år, gjennom 
25 lokale foreninger i Norge. 
Aktivitetsklubben deler 
tros- og verdigrunnlag med 
Brunstad Christian Church, 
og har som mål å gi barn 
mulighet til å drive ulike 
former for positive aktiviteter 
ut fra sine ønsker og behov 
innenfor gode og trygge 
rammer. 

 

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.

Kristen, frivillig forening 
som gjennom lokallag 
i hele Norge arrangerer 
idrettsrelaterte aktiviteter, 
turneringer og cuper for barn 
og ungdom. I Xercize skal 
barn og unge få mulighet til 
å oppleve glede av samhold 
og deltakelse i et kristent 
fellesskap, med samme tros- 
og verdigrunnlag som BCC.

 

BCC er observatørmedlem 
i Norges Kristne Råd, et 
fellesskap av kristne kirker 
og trossamfunn. Vi ser det 
verdifullt med nettverk som 
vil stå sammen om Bibelen 
som grunnlag for tro og 
lære, for å ivareta de kristne 
verdiene i samfunnet. 

Foreningen ønsker å 
inspirere og engasjere 
barn og unge til å utvikle 
seg musikalsk, ved å tilby 
ulike typer kurs innen 
musikkfaget; deriblant 
instrumentopplæring, 
sangformidling og 
musikkproduksjon. 
MakeMusic deler tros- og 
verdigrunnlag med BCC.

BCC er samarbeidspartner 
med tankesmien Skaperkraft, 
som har som formål å 
stimulere til refleksjon, bidra 
til debatt og engasjere til 
aktiv samfunnsbygging. 
Tankesmien er inspirert av 
Bibelens grunnleggende 
verdier og klassisk kristen 
tenkning.

Andre samarbeidende 
organisasjoner
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Unge medlemmer 
i menighetene

ALDERSFORDELING: 

34 %

0-15 61-75
19 %

31-45 
6 %

11 %

46-60
2 %

76+16-30
28 %

Utviklingen viser at veldig mange av BCCs 
unge medlemmer forblir i menighetene 
også inn i voksenlivet. Dette er unikt for 
vårt fellesskap, da undersøkelser viser 
at trenden ofte går motsatt vei i kristne 
trossamfunn. Med så mange barn og 
unge i trossamfunnet, har den voksne 
generasjonen tatt et særlig ansvar for å 
legge til rette for deres fremtidsmuligheter. 

Vi har en klar visjon om at alle som vokser 
opp i vårt trossamfunn skal kunne se tilbake 
på en god tid i menigheten, uansett hva 
de velger senere i livet. Det er likevel svært 
gledelig å se at unge medlemmer i så stor 
grad velger å bli i trossamfunnet også inn i 
voksen alder.

I BCC tror vi at dette skyldes kraften i 
evangeliet, som nye generasjoner stadig 
erfarer at også virker i deres liv. Det er troen 
på Jesus som samler oss, og kallet om å 
følge etter han som disipler er like relevant 
nå, som det var da Johan O. Smith begynte 
å holde husmøter for over 100 år siden. 

BCC har i dag mange hundre unge 
medlemmer som hver uke bidrar frivillig 
til sunne aktiviteter og fellesskap i 
lokalmenighetene. Menighetsarbeidet gir 
både glede og tilhørighet, og gjennom 
mentoropplæring og tilrettelagte oppgaver 
lærer også neste generasjon å bidra til 
meningsfylt arbeid for andre. Her får barn 
og ungdom gode og varierte aktivitetstilbud 
i trygge sosiale nettverk. 

Dette har ikke minst satsningen på 
Brunstad Ungdomsklubb (BUK) bidratt til. 
Her viser unge ildsjeler omsorg og følger 
opp de yngre i mindre grupper, for at alle 
skal bli sett og kjenne seg inkludert. De 
internasjonale kristne campene som BUK 
og BCC arrangerer sammen, formidler et 
kristent innhold til ungdom på måter som 
de kan forstå, og oppleve som relevant for 
dem. På den måten får neste generasjon 
høre evangeliet, og kan ta stilling til om de 
selv ønsker å leve etter det i sitt liv. 

5.000

Ved utgangen av 2020 hadde BCC 8.927 
registrerte medlemmer i Norge. Tabellen viser 
utviklingen i medlemstall, ut fra antallet vi 
mottok offentlig støtte for. 

BCC er et trossamfunn i vekst, med et høyt antall unge medlemmer: 
Over 60% er under 30 år. Dette preger vår virksomhet, og menigheten 
har gjennom mange år prioritert å skape gode rammevilkår for den 
oppvoksende generasjon.

2010

6.879

2020

8.726

STØTTEBERETTIGEDE MEDLEMMER: 9.000

8.000

7.000

6.000
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Informasjon, aksjon og 
inspirasjon til menighetslivet

BCC er en organisasjon i stadig utvikling, 
og vi ønsker at vårt trossamfunn skal være 
et godt sted å være for alle som deler 
vårt trosgrunnlag. Vi har en månedlig 
informasjon- og inspirasjonsending til 
medlemmer; BrunstadMagasinet. Her gis 
det informasjon om både menighetsliv, 
sentrale prosjekter og økonomi. BCCs styre, 
forstanderskap og daglige ledelse er ofte 
medvirkende i sendingene. 

Som trossamfunn er BCC kjent for å være 
handlekraftig og fremtidsrettet, ikke minst 
når det gjelder å satse på menighetslivet. 
Det store gaveløftet som lokalmenighetene 
har gjennomført det siste tiåret er et godt 

Medvirkning og medlemsundersøkelser

BCC opplever stor støtte til våre ulike 
prosjekter fra medlemmer og trosfeller, og 
vi oppmuntrer hverandre både til giverglede 
og medvirkning. Som trossamfunn kjenner 
vi likevel et særskilt ansvar for at ingen skal 
lide overlast eller oppleve negativt press. 
Det er grunnleggende i den kristne tro å 
legge vekt på kjærlighet og omsorg for 
andre, og dette går igjen i alt vi arbeider 
med. Alle lokalmenigheter er derfor 
forpliktet til å følge retningslinjene som BCC 
anbefaler, og «best practice» er beskrevet i 
foreningens håndbok for lokalmenigheter. 

eksempel på dette. Her styrket både BCC 
og lokalmenighetene sin egenkapital, ved 
hjelp av langsiktig planlegging og stort 
engasjement fra medlemmer og trosfeller 
over hele verden. 

Prosjektet har samlet givere på tvers av 
landegrenser, og en viktig motivasjon har 
vært ønsket om å bidra til finansiering av 
det store utbyggingsprosjektet på Brunstad. 
Ved dette har BCC sikret et sted vi kan leie 
til våre kristne stevner flere ganger i året, 
med god plass til trosfeller fra inn- og 
utland. Dette har vært et viktig løft for hele 
trossamfunnet, for at også de kommende 
generasjoner skal kunne samles om 
evangeliet. 

Medlems- og varslingsutvalget er et eget 
organ som behandler varslingssaker fra 
BCC og lokalmenighetene. De skal sikre en 
ryddig og uavhengig saksbehandling etter 
retningslinjene. 

I tillegg gjennomfører BCC årlige 
medlemsundersøkelser, hvor medlemmene 
kan si sin mening anonymt.

Medlemsundersøkelsen i 2020, som ble 
gjennomført i september, viste stor grad 
av tilfredshet med måten BCC har utviklet 
seg de siste 10 årene. Noen av resultatene 
gjengir vi under.

Hva mener du er
menighetens 

viktigste verdier?

26 %

6 %
8 %

12 %

4 %

7 %

14 %
23 %

0 %

Respekt

Ydmykhet

Nestekjærlighet

Rettferdighet

Sannhet Barmhjertighet

Trofasthet

Ærlighet

Annet

Mottakere: norske medlemmer over 18 år 
Antall respondenter: 3.078
Svarprosent: 55%

MEDLEMSUNDERSØKELSEN 2020:
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“Å delta på BCCs 
stevner øker 
livskvaliteten 
for meg og 
min familie”

“BCC har 
utviklet seg 
positivt de 

siste ti årene”

Helt 
enig

Helt 
enig

Delvis 
enig

Delvis 
enig

Nøytral

Nøytral

Delvis 
uenig

Delvis 
uenig

Helt 
uenig

Helt 
uenig

TILTAK GJENNOMFØRT 
I 2020: 

Gjennomført totalt to 
anonyme medlems-
undersøkelser, om 
blant annet dugnad 
og givertjeneste, 
menighetens verdier 
og utvikling.

Etablert nytt medlems- 
og varslingsutvalg og 
oppdatert rutinene for 
varsling 

Seminar for ansvarlige i 
lokalmenighetene, om 
BCCs retningslinjer for 
økonomi og frivillighet 

Levert åtte informasjons-
sendinger til medlemmer 
via BrunstadMagasinet

93 %

88 %

3,4 %

6,2 %

1,2 %

1 %

0,4 %

0,7 %

1,7 %

3,7 %

Mottakere: norske medlemmer over 18 år 
Antall respondenter: 3.078
Svarprosent: 55%
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Virksomhetens art og hvor den drives

Brunstad Christian Church (BCC) er 
et kristent trossamfunn og ideell og 
allmennyttig forening uten økonomisk 
vinning som formål. I Norge hadde vi 8.927 
personlige medlemmer ved utgangen av 
2020, 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 lokalmenigheter eller lokale 
organisasjoner i Norge eller utlandet, da 
disse er selvstendige organisasjoner med 
egne styrende organer, og kontrolleres ikke 
av BCC.

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.

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 
har i 2020 drevet en utstrakt satsning på 
medieproduksjon, samt bidrag og støtte 
til misjonsvirksomhet i en rekke land 
fordelt på alle verdensdeler. Vår satsing 
på medieproduksjon har vist seg ekstra 
nyttig gjennom store deler av 2020 hvor 
vi har opplevd store begrensninger i å 
kunne arrangere konferanser med mange 
mennesker samlet.

Styrets årsberetning 2020

13
Foreningen har en langsiktig avtale med 
Oslofjord Convention Center AS på 
Brunstad i Vestfold og Telemark hvor 
BCC årlig arrangerer flere internasjonale 
konferanser. 

Administrasjonen har sitt hovedkontor i 
leide lokaler i Vålerveien 159 i Moss. For 
mer detaljert informasjon om BCC sin 
virksomhet henvises det til foreningens 
årsrapport som ligger tilgjengelig på 
foreningens hjemmeside www.bcc.no.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven bekreftes 
det at forutsetningene om fortsatt drift er 
til stede. Til grunn for antagelsen ligger 
budsjettet for 2021 og BCC sin langsiktige 
økonomiplan med tilsvarende strategiske 
prognoser for årene fremover. BCC er i en 
sunn økonomisk og finansiell stilling.

Covid-19-pandemien

Covid-19-pandemien medførte at kun 
ett av syv planlagte store internasjonale 
arrangementer ble gjennomført med 
fysisk deltakelse. Arrangementene er svært 
sentrale møteplasser med bred internasjonal 
deltakelse, og betyr mye for fellesskapet 
og trosoppbyggelsen i vårt trossamfunn. 
Økonomisk medførte kanselleringene at 
deltakerinntektene ifm. arrangementene er 
betraktelig lavere enn fjoråret, men store 
deler av kostnadene ble heller ikke realisert. 

Som en erstatning, og for å opprettholde 
muligheten for trosoppbyggelse og 
forkynnelse av evangeliet til medlemmer 
og trosfeller, ble det satset på BCC Online. 
I løpet av kort tid ble det investert og 
bygget et eget TV-studio. Vi utviklet også 

en egen applikasjon for smarttelefoner, 
med muligheter for interaktiv deltakelse. Vi 
opplever at denne satsningen til tross for 
pandemiens begrensninger og hindringer, 
har brakt oss nærmere hverandre og styrket 
oss som et internasjonalt trossamfunn med 
trosfeller fra alle verdenshjørner.

Det har kostet en del å utvikle BCC Online, 
som man også ser av de økte kostnadene til 
Media mot fjoråret. Det nye online tilbudet 
utløste imidlertid også en økt oppslutning 
og giverglede knyttet til de kollekter og 
innsamlingsaksjoner som ble gjennomført 
etter at pandemien brøt ut.

Omorganiseringer i 2020 – BCCs forbund

Representantskapet i BCC har vedtatt flere 
større omorganiseringer og vedtekts-
endringer i BCC i 2020. I juli 2020 besluttet 
representantskapet at BCCs virksomhet for 
fremtiden skal organiseres i et forbund med 
selvstendige organisasjoner som er knyttet 
sammen under samme formål og visse 
felles organer. 

Som første skritt i dette besluttet 
representantskapet å skille BCCs 
medievirksomhet ut fra BCC, og denne 
virksomheten ble den 1. oktober 
2020 overført til stiftelsen bcc.media 
foundation, som ble etablert av Brunstad 
Ungdomsklubb 27. august 2020 og opptatt 
i BCC-forbundet fra samme dato. Som 
en del av medievirksomheten, ble også 
BCCs datterselskap BKM Holding AS og 
datterdatterselskapet BCC Event AS overført 
til bcc.media foundation. BCC eide dermed 
ingen datterselskap per 31.12.20 og er ikke 
lenger i konsernforhold.

I november 2020 besluttet representant-
skapet å ta en misjonsorganisasjon i USA 
opp i BCC-forbundet, med den hensikt at 
denne organisasjonen vil overta deler av 
BCCs virksomhet knyttet til misjon. Denne 
omorganiseringen er ikke fullført i 2020, 
men representantskapet bevilget i 2020 å 
støtte organisasjonen med 94,2 millioner 
til finansiering av sosialt entreprenørskap i 
Afrika. 

Omorganiseringsprosessen i BCC er 
forventet å fortsette inn i 2021, blant 
annet ved at ytterligere deler av BCCs 
virksomhet vil skilles ut i egne selvstendige 
organisasjoner som opptas i BCCs forbund.

Utvikling, resultat og stilling

Årsregnskapet for 2020 er presentert etter 
aktivitet, i henhold til god regnskapsskikk for 
ideelle organisasjoner. Regnskapet er satt 
opp i samsvar med regnskapslovens regler.

Aktivitetsregnskapet 2020 viser et negativt 
aktivitetsresultat på 84,2 millioner. Dette 
blant annet som følge av det ekstraordinære 
tilskuddet til misjonsorganisasjonen nevnt 
over. 

Foreningen har i 2020 brukt 248,1 
millioner på aktiviteter som oppfyller 
foreningens formål. Formålskostnadene 
utgjør 83,4 prosent av de samlede 
kostnadene i foreningen. Resterende 
kostnader er kostnader til innsamling av 
midler, finanskostnader og administrasjon. 
Administrasjonen kostet foreningen 
20,1 millioner, hvorav 4,6 millioner 
ble benyttet til medlemsinformasjon, 
innsamling av midler, samfunnskontakt 
og kommunikasjon. Administrasjon av 
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vår drift utgjør 6,7 prosent av de samlede 
kostnadene. 

Brutto midler anskaffet til foreningens 
kristne formål i 2020 var 213,3 millioner. 
BCC hadde i 2020 inntekter fra det 
offentlige på 20,1 millioner, knyttet 
til tilskudd for trossamfunn, samt 
momskompensasjonsordningen. BCC 
mottok i 2020 totalt 90,1 millioner i gaver 
fra private givere og organisasjoner i inn- 
og utland, samt 52,2 millioner i tilskudd fra 
samarbeidende organisasjoner. 

Foreningens eiendeler har ved årsskifte en 
bokført verdi på 979,5 millioner. Bokført 
formålskapital i foreningen utgjør 891,6 
millioner som gir en formålskapitalandel på 
91,0 prosent.

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet 
med tilhørende noter et rettvisende bilde 
av aktivitetsresultatet for 2020 og stillingen 
pr. 31.12.2020. Det har ikke inntrådt forhold 
etter regnskapsårets slutt som har betydning 
for bedømmelsen av foreningen utover det 
som er omtalt i denne beretningen. 

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 2021 og den nærmeste 
fremtid vil bringe.

Skattemessige forhold

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 i henhold til skattelovens 
§ 6-50.

Arbeidsmiljø

Etter styrets oppfatning er arbeidsmiljøet 
og generell trivsel på arbeidsplassen svært 
god. Det har ikke vært alvorlige skader eller 
ulykker i 2020 og det totale sykefraværet har 
vært på 1,4%. Foreningen har gode rutiner 
for systematisk arbeid med helse, miljø og 
sikkerhet.

Likestilling

BCC har som mål å være en arbeidsplass 
der det råder full likestilling mellom kvinner 
og menn. Foreningens ansatte utgjorde 81 
årsverk i 2020 fordelt på 41,4% kvinner og 
58,6% menn. 57 årsverk ble utøvd av de fast 
ansatte i foreningen, mens 24 årsverk ble 
utøvd av midlertidige og prosjektansatte. 
Styret består av en kvinne og to menn.

BCC arbeider aktivt for å fremme likestilling, 
sikre like muligheter, rettigheter og hindre 
diskriminering. 

Alle medarbeidere må være oppmerksom 
på kulturelle forskjeller og behandle 
kollegaer, forretningsforbindelser og andre 
med respekt.

Det er etablert et medlems- og 
varslingsutvalg med tilhørende rutiner for 
behandling varslingssaker i BCC og de 
norske lokalmenighetene, hvor en ryddig og 
uavhengig saksbehandling blir ivaretatt.

Samfunnsansvar og miljø

Etter styrets mening er det ikke forhold 
ved virksomheten i BCC som kan medføre 
en vesentlig negativ påvirkning av det ytre 
miljø. Foreningen har dermed ikke iverksatt 
eller planlagt spesielle tiltak på dette 
området i 2020.

Vi ønsker at både den sentrale foreningen, 
våre tilsluttede lokalmenigheter og 
enkeltpersoner skal være positive 
bidragsytere i samfunnet. Både i BCC og i 
lokalmenighetene arbeides det målbevisst 
for at barn og ungdom kan ha et godt og 
allsidig fritidstilbud i trygge, kristne rammer.

Organisasjonen har nulltoleranse for 
korrupsjon, misligheter og misbruk. 

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. 

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 sikrer 
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.

Av foreningens langsiktige fordrings-
portefølje på 937,7 millioner er 782,5 
millioner lånt ut til Brunstadstiftelsen-
konsernet. 

Foreningens likviditetsreserve er svært 
tilfredsstillende, og BCC har i 2020 hatt 
en AA-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 samarbeidende organisasjoner 
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.

Moss, 10. juni 2021
Styret i Brunstad Christian Church

Berit Hustad Nilsen
Styreleder

Trond Eivind Johnsen 
Styremedlem

Finn Å. Ødegård
Styremedlem

Steinar Riise
Daglig leder

Originaldokumentet er 
signert elektronisk

--
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Aktivitetsregnskap 
Brunstad Christian Church

14
16 971 

42 340 

129 397 

51 559 

 -   

42 758 

2 124 

285 151

5 583 

 -   

36 262 

 -   

70 486 

 -   

25 894 

11 620 

3 709 

1 750 

4 886 

 -   

3 300 

11 043 

13 425 

4 668 

26 874 

219 500 

65 650 

 -   

12 309 

29 523 

23 818 

65 650 

95,7 %

8,2 %

77,0 %

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

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 

NØKKELTALL

Innsamlingsprosent

Administrasjonsprosent

Formålsprosent

2

2

2

14

3

14, 20

4

4

4

14

4

14, 20

14

4

12

6

6

6

20 052 

52 224 

90 124 

13 175 

 -   

37 570 

121 

213 267

2 225 

50 127 

54 626 

 -   

13 034 

3 575 

5 836 

1 940 

9 415 

4 700 

5 158 

94 210 

1 905 

3 536 

15 419 

4 642 

27 138 

297 486 

-84 219 

 -   

-12 309 

-94 210 

22 300 

-84 219 

97,5 %

6,7 %

83,4 %

ANSKAFFELSER AV MIDLER NOTE NOTE2020 20202019 2019

Beløp i tusen NOK
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REGNSKAP BCC 
BALANSE PR 31. DESEMBER

 21 548 

 661 

 22 209 

 1 100 

 1 022 115 

 1 023 215 

 1 045 424 

 4 209 

 1 453 

 5 662 

 34 958 

 40 620 

 1 086 045 

 -   

 12 309 

 832 156 

 131 390 

 975 854 

 87 925 

 87 925 

 8 549 

 3 739 

 9 975 

 22 263 

 110 188 

 1 086 045

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre/ Innredning/Programvare

Transportmidler

Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap

Andre langsiktige fordringer

Sum finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer

Andre kortsiktige fordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

Formålskapital

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

15

15

16

14, 17

14

18

19

19

19, 20

19

21

14

 3 906 

 107 

 4 014 

 -   

 937 699 

 937 699 

 941 712 

 6 031 

 3 872 

 9 904 

 27 864 

 37 768 

 979 480 

 -   

 -   

 737 946 

 153 690 

 891 635 

 75 835 

 75 835 

 3 220 

 1 836 

 6 954 

 12 010 

 87 845 

 979 480

EIENDELER FORMÅLSKAPITAL OG GJELDNOTE NOTE2020 20202019 2019

Originaldokumentet er 
signert elektronisk

--
Moss, 10. juni 2021

Styret i Brunstad Christian Church

Berit Hustad Nilsen
Styreleder

Trond Eivind Johnsen 
Styremedlem

Finn Å. Ødegård
Styremedlem

Steinar Riise
Daglig leder

Beløp i tusen NOKBeløp i tusen NOK
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65 650

 12 413 

 -   

 -   

 -   

 697 

 -   

 13 110 

-14 964 

1 206 

 -   

96 

-82 557 

-96 219 

11 205 

-1 281 

1 040 

10 964 

-6 495 

41 453 

34 958 

Årets aktivitetsresultat

Poster i aktivitetsregnskapet som ikke har direkte likviditetseffekt

Avskrivninger og nedskrivninger, ev. reversering av nedskrivninger

Tilskudd ved overføring av driftsmidler, aksjer og fordringer

Andre tilskudd

Kapitaliserte renter

Tap ved avhendelse av varige driftsmidler

Gevinst ved salg av datterselskap

Sum poster som ikke har direkte likviditetseffekt

Investeringer, avhendelser og finansiering

Anskaffelse av andre varige driftsmidler

Salgsum ved avhendelse av varige driftsmidler

Avhendelse av datterselskap

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 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.

-84 219

 9 095 

 27 359 

-11 840 

-23 983 

 -   

 -   

 631 

-14 862 

2 829 

 -   

103 274 

-251 

90 990 

-4 242 

-10 253 

 -   

-14 495 

-7 093 

34 958 

27 864 

2020 2019

REGNSKAP BCC 
KONTANTSTRØMOPPSTILLING

REGNSKAP BCC 
NOTER TIL REGNSKAPET 2020

NOTE 1
REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og foreløpig Norsk 
regnskapsstandard: “God regnskapsskikk for ideelle  organisasjoner”.  

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som 
omløpsmidler.  Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til 
grunn. 

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. 

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.  
Inntekter 

Tilskudd inntektsføres når organsisasjonen har juridisk rett til tilskuddet og verdien kan måles 
pålitelig og det vurderes som sannsynlig at betingelsen for tilskuddet vil bli oppfylt. 

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. Gaver gitt med betingelser blir inntektsført når det vurderes som sannsynlig at 
betingelsen for gaven vil bli oppfylt. 

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

Beløp i tusen NOK
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BCC har ikke mottatt økte tilskudd fra det offentlige i forbindelse med Covid-19 pandemien. I 
styrets beretning er det redegjort for hvordan pandemien for øvrig har påvirket vår økonomi.  

Tilskuddene fra DCG Maubach, DCG Waldhausen og DCG Hessenhöfe er iht. avtale disponert 
ifm. kristelig medievirksomhet. 

Tilskuddet fra Brunstad Ungdomsklubb er iht. tilskuddsbrev disponert ifm. 
ungdomsproduksjoner i medievirksomheten.  

Tilskuddet fra Aktivitetsklubben er iht. tilskuddsbrev disponert ifm. en barneproduksjon i 
medievirksomheten.  

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 blant annet 
kontantstrøm, soliditet, betjeningsevne og -historikk, hos den enkelte debitor. 

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

Pensjoner 

Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til 
pensjonsordningen kostnadsføres. 

Kostnader 

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

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

2. Kostnader til formålet. Dette er kostnader knyttet til aktivitetene i organisasjonen, eller 
tilskudd til andre organisasjoner, for å oppfylle organisasjonen sitt formål. Disse kan variere noe 
fra år til år. 

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

Skatt 

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 i henhold til skattelovens § 6-50. 

Sammenfattet regnskap BCC-forbundet 

BCC-forbundet vil utarbeide et sammenfattet regnskap for alle enhetene i forbundet. Det kan 
fås utlevert ved å kontakte representantskapets sekretariat på følgende e-post adresse: 
sekretariat@bcc.no. 

NOTE 2
SPESIFIKASJON AV TILSKUDD OG INNSAMLEDE MIDLER

 9 734 

 7 237 

 16 971

 23 083 

 12 336 

 1 920 

 5 000 

 -   

 42 340 

Stats- og kommunetilskudd 

Merverdiavgiftskompensasjon 

Sum offentlige tilskudd 

Die Chr. Gemeinde Maubach Treuhandstiftung 

Brunstad Chr. Church Waldhausen Treuhandstiftung 

Die Christliche Gemeinde Treuhandstiftung 

Brunstad Ungdomsklubb 

Aktivitetsklubben 

Sum andre tilskudd 

 11 744 

 8 308 

 20 052

 34 721 

 6 165 

 -   

 10 967 

 371 

 52 224 

Offentlige tilskudd

Tilskuddsgivere - andre tilskudd

2020

2020

2019

2019

Beløp i tusen NOK
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 84 093 

 38 126 

 4 005 

 16 445 

 9 706 

 781 

 730 

 1 984 

 749 

 1 820 

 3 394 

 426 

 3 045 

 -   

 280 

 263 

 2 

 98 

 97 

 1 085 

 85 

 54 

 60 

 4 412 

 171 738 

1 946 

1 907 

2 522 

3 536 

618 

1 224 

453 

2 262 

546 

781 

287 

5 874 

2 716 

1 575 

951 

1 293 

3 274 

367 

3 020 

 35 149 

 Norge 

 Tyskland 

 Nederland 

 Danmark 

 Sveits 

 USA 

 Polen 

 Frankrike 

 Finland 

 Australia 

 England 

 Canada 

 Østerrike 

 Hong Kong 

 Romania 

 Spania 

 Kroatia 

 Ungarn 

 Singapore 

 New Zealand 

 Italia 

 Russland 

 Tyrkia 

 Andre land 

 Totalt 

 Gaver direkte til BCC 

 BKM Bergen 

 BKM Drammen 

 BKM Eiker 

 BKM Grenland 

 BKM Hallingdal 

 BKM Hamar 

 BKM Harstad 

 BKM Horten 

 BKM Hønefoss 

 BKM Molde 

 BKM Måløy 

 BKM Oslo og Follo 

 BKM Sandefjord 

 BKM Stavanger 

 BKM Stord 

 BKM Sørlandet 

 BKM Tønsberg 

 BKM Valdres 

 BKM Østfold 

Totalt

 64 246 

 40 885 

 6 569 

 5 432 

 5 387 

 3 351 

 2 901 

 2 425 

 1 826 

 1 628 

 1 619 

 1 447 

 1 337 

 1 012 

 508 

 278 

 265 

 191 

 180 

 176 

 150 

 124 

 108 

 305 

 142 348 

16 653 

7 402 

11 324 

12 363 

13 799 

2 484 

4 003 

1 677 

6 391 

2 031 

2 786 

1 456 

26 541 

6 366 

4 595 

2 464 

5 839 

11 160 

587 

12 639 

 152 560 

Geografisk fordeling av innsamlede 
midler og andre tilskudd

Innberettede gavebeløp iht. Sktl. § 6-50 
for BCC og norske lokalmenigheter  

2020
Totalt 

gavebeløp

2019 Gaver gitt 
videre 

til BCC

BCC er godkjent av skattemyndighetene etter skattelovens § 6-50 som organisasjon som 
mottar gaver med skattefradrag for giver. Norske lokalmenigheter er også tilknyttet ordningen 
og inngår i beløpene ovenfor. 

Interne inntekter og -kostnader gjelder både forbunds- og organisasjonsinterne transaksjoner.  

NOTE 3
KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER

NOTE 4
KOSTNADER TIL AKTIVITETER FORDELT 
PÅ KOSTNADSGRUPPE

 2 735 

 2 500 

 349 

 5 583 

 -   

760 

 -   

2 426 

700 

 -   

-350 

 3 536 

Innsamling og gaver 

Compliance 

Felleskostnader 
Sum 

Interne inntekter 

Personalkostnader 

Avskrivning 

Andre kostnader 

Interne kostnader 

Felleskostnader 

Anskaffelse av midler 

Totalt 

 2 225 

 -   

 -   

 2 225 

-1 600 

19 720 

5 140 

17 752 

5 209 

9 254 

-849 

 54 626 

-4 090 

4 256 

56 

6 750 

4 958 

1 103 

 -   

 13 034 

-2 380 

3 329 

87 

4 532 

268 

 -   

 -   

 5 836 

 -   

1 671 

1 

2 933 

 -   

552 

 -   

 5 158 

Kostnader til innsamlinger 2020 2019

Media Arrangement

Annen 
formåls-

virksomhet Misjon

Bibel-
undervisning/ 

ungdoms-
program

Beløp i tusen NOK Beløp i tusen NOK
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NOTE 5
FORDELING AV FELLESKOSTNADER

NOTE 7
GODTGJØRELSE TIL REVISOR

NOTE 6
FORMÅLS-, ADMINISTRASJON- OG INNSAMLINGSPROSENT

3 075 

-909 

2 166 

1 362 

177 

 -   

 -   

88 

386 

153 

2 166 

18 412 

-4 135 

14 276 

9 254 

1 103 

 -   

 -   

552 

2 409 

958 

14 276 

64,8 %

7,7 %

 -   

 -   

3,9 %

16,9 %

6,7 %

100,0 %

Totale kostnader 

Fakturert bcc.media 

foundation 

Beløp fordelt i 2020 

Media 

Arrangement 

Bibelundervisning/

ungdomsprogram 

Misjon 

Annen 

formålsvirksomhet 

Administrasjon 

Kommunikasjon 

Totalt 

7 022 

-1 226 

5 796 

4 035 

387 

 -   

 -   

193 

845 

336 

5 796 

1 660 

-243 

1 416 

1 000 

91 

 -   

 -   

46 

200 

79 

1 416 

825 

-171 

654 

447 

45 

 -   

 -   

23 

99 

39 

654 

5 831 

-1 586 

4 245 

2 410 

403 

 -   

 -   

201 

880 

350 

4 245 

Økonomi og 
regnskapFelleskostnader Compliance

Hoved-
kontor IT-admin SUMHR

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.  

Godtgjørelse til revisor kostnadsført i regnskapsåret, fordeler seg slik (beløpene er inkl mva): 

 168 950 

 219 500 

77,0 %

 397 

 138 

 -   

 -   

 534 

 18 093 

 219 500 

8,2 %

 129 397 

 129 397 

 5 583 

 -   

 5 583 

 123 814 

95,7 %

Kostnader til formålet 

Sum forbrukte midler 

Formålsprosent 

Lovpålagt revisjon 

Andre attestasjoner 

Andre tjenester 

Skatterådgivning 

Sum godtgjørelse til revisor 

Sum administrasjonskostnader 

Sum forbrukte midler 

Administrasjonsprosent 

Innsamlede midler og gaver 

Sum innsamlede midler 

Kostnader til innsamlinger 

Andre kostnader til anskaffelse av midler 

Kostnader til innsamlinger av midler 

Netto innsamlede midler 

Innsamlingsprosent 

 248 062 

 297 486 

83,4 %

 721 

 10 

 114 

 47 

 892 

 20 061 

 297 486 

6,7 %

 90 124 

 90 124 

 2 225 

 -   

 2 225 

 87 899 

97,5 %

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019

Beløp i tusen NOK Beløp i tusen NOK
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NOTE 8
ANTALL ÅRSVERK

NOTE 10
OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON

NOTE 12
EKSTRAORDINÆRE ADMINISTRASJONSKOSTNADER

NOTE 13
ARTSINNDELING

NOTE 11
SKATTEKOSTNAD

NOTE 9
YTELSER TIL LEDENDE PERSONER

61,0

79,7

140,7

 4 160 

 6 509 

 10 669 

 889 

 974 

 Antall årsverk utført av fast ansatte medarbeidere 

 Antall årsverk utført av midlertidige og prosjektansatte 

 Sum antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 

 Honorarer ifm håndtering av påvirkningsoperasjonen og NRK Brennpunkts TV-episode 

 Honorarer ifm omstrukturering til BCC-forbundet 

 Sum ekstraordinære administrasjonskostnader 

Daglig leder

Styret

Forstanderskapet

57,0

24,0

81,0

 9 

 74 

 71 

 1 199 

 1 585 

 1 025 

53

54

29

2020

Annen 
godtgjørelseLønn PensjonYtelser til ledende personer

2019

2020

Honorar

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

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

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 
organisasjonen.  

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

BCC har i 2020 hatt ekstraordinære kostnader til konsulenter og advokater i forbindelse 
med tidsbegrensede prosjekter. Det gjelder kostnader til utredning og omstrukturering 
av BCCs trossamfunn til en forbundsmodell, kostnader i forbindelse med håndtering 
av NRK Brennpunkts TV-episode om BCC, samt kostnader til videre håndtering av 
påvirkningsoperasjonen mot BCC som ble avdekket i 2019.

Brunstad Christian Church er etablert som en allmennyttig forening og er i henhold til 
skattelovens § 2-32 ikke skattepliktig for sin virksomhet. 

 -   

 48 709 

 175 501 

 16 971 

241 181

 -   

 45 423 

 7 647 

 -   

 134 278 

187 348

53 833

Salgsinntekt 

Driftsinntekt 

Gaver og kollekter 

Tilskudd stat og kommune 

Sum driftsinntekter 

Varekostnad 

Lønnskostnad 

Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 

Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 

Annen driftskostnad 

Sum driftskostnader 

Driftsresultat 

 -   

 16 577 

 142 401 

 20 052 

179 030

 -   

 40 548 

 6 346 

 2 749 

 224 038 

273 681

-94 651

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2020 2019

Beløp i tusen NOK Beløp i tusen NOK
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 31 813 

 -   

 1 228 

 10 900 

 1 916 

 8 407 

11 817

65 650

 -   

65 650

 -   

12 309

29 523

23 818

65 650

Renteinntekt 

Gevinst ved salg av aksjer 

Annen finansinntekt 

Nedskrivning av finansielle eiendeler 

Rentekostnad 

Annen finanskostnad 

Netto finansresultat 

Ordinært resultat 

Skattekostnad 

Årsresultat 

Disponering av årsresultat 

Formålskapital med lovpålagte restriksjoner 

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 

Annen formålskapital 

Sum disponert 

 29 605 

 -   

 7 966 

 -   

 1 032 

 26 106 

10 432

-84 219

-84 219

 -   

-12 309

-94 210

22 300

-84 219

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 2020 2019

Beløp i tusen NOK Beløp i tusen NOK

NOTE 14
TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

NOTE 15
VARIGE DRIFTSMIDLER

BCC har ingen transaksjoner med nærstående parter etter regnskapsloven § 7-30b.  

BCC er en del av BCC-forbundet og er underlagt lik eller tilnærmet lik kontroll av 
representantskapet i BCC som øvrige enheter i forbundet. Videre har BCC 19 lokalmenigheter 
i Norge som er knyttet til BCC gjennom sine vedtekter. BCC har transaksjoner med andre 
enheter i forbundet og med lokalmenigheter.  

Det er i 2020 gitt tilskudd til enheter i forbundet. Dette gjelder den norske stiftelsen bcc.media 
foundation med tilskudd på 50,1 MNOK og BMS International i USA med tilskudd på 94,2 
MNOK. Se nærmere omtale i styrets årsberetning. 

BCC er oppretter av Brunstadstiftelsen og representantskapet i BCC velger styre-medlemmer 
i stiftelsen. Tilsvarende har representantskapet og forstanderskapet en rolle med å velge 
styremedlemmer i Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag. BCC ga i 2020 et tilskudd på 4,7 
MNOK til Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag og 1,9 MNOK til Brunstadstiftelsen til støtte av 
misjonsprosjekter. For øvrige transaksjoner med Brunstadstiftelsen-konsernet, se tabell under.  

Transaksjoner og mellomværende med 
Brunstadstiftelsenkonsernet

 -   

 53 047 

 18 461 

 -   

 1 

 823 253 

 3 334 

 -   

 46 727 

 14 862 

 51 508 

 10 080 

 -   

 24 518 

 6 346 

 27 546 

 2 749 

 6 067 

 4 014 

 Driftsinntekter 

 Driftskostnader 

 Finansinntekter 

 Finanskostnader 

 Kortsiktige fordringer 

 Langsiktige fordringer 

 Kortsiktig gjeld 

 Langsiktig gjeld 

Anskaffelseskost 01.01. 

Tilgang 

Avgang 

Anskaffelseskost 31.12. 

Akk. av- og nedskr. 01.01. 

Årets avskrivninger 

Akk. avskrivninger ifm avgang 

Årets nedskrivninger 

Akk. av- og nedskr. 31.12. 

Balanseført 31.12. 

Økonomisk levetid 

Avskrivningsplan 

 -   

 18 731 

 20 322 

 -   

 -   

 782 504 

 618 

 -   

 43 694 

 14 826 

 49 772 

 8 748 

 22 146 

 6 056 

 26 109 

 2 749 

 4 842 

 3 906 

5 år

20 %

 3 033 

 36 

 1 736 

 1 332 

 2 372 

 290 

 1 437 

 -   

 1 225 

 107 

5 år

20 %

2020

Driftsløsøre, 
programvare og 

inventar
Transport-

midler

2019

Sum
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Beløp i tusen NOK Beløp i tusen NOK

NOTE 16
INVESTERINGER I DATTERSELSKAPER PR 31.12.19

NOTE 18
KONTANTER OG BANKINNSKUDD

NOTE 19
FORMÅLSKAPITAL

NOTE 17
FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR

1 612

4 871

1 000

950

BKM Holding AS 

med datterselskap 

BCC Event AS 

Brunstadshop AS 

Runstad Eiendom AS 

1 100

5 000

1 000

950

Stiftet av BCC

Stiftet av BKMH

1 000

950

november 13

desember 14

desember 14

januar 14

Oslo, Norge

Oslo, Norge

Oslo, Norge

Ski, Norge

100 %

100 %

100 %

100 %

Bokført 
verdiAnsk. kostAnskaffelseStedBKM Holding

Stemme-
andel

Egen-
kapital

Selskapene Brunstadshop AS og Runstad Eiendom AS er i løpet av 2020 blitt avviklet, da det 
ikke lenger var operasjonell drift i selskapene.  

BKM Holding AS, med datterselskapet BCC Event AS, ble i i desember 2020 solgt til bcc.media 
foundation i forbindelse med utskillelsen av medievirksomheten til en egen forbundsenhet. 

BCC har noen avdragsfrie og rentefrie lån i sin utlånsportefølje. Rentefrie utlån utgjør til 
sammen 337,2 MNOK. I disse tilfellene er rentene gitt som en gave i tråd med foreningens 
formål. 
Fordringer er sikret med pant i den grad det er hensiktsmessig, utlån til foreninger og 
organisasjoner som deler vårt formål er ikke sikret med pant.  

Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med MNOK 0,793 

 6 895 

 519 749 

 336 375 

 159 097 

 1 022 115 

Lån datterselskaper 

Lån Brunstadstiftelsen 

Lån Global Investment Holding AS 

Andre langsiktige fordringer 

Sum andre langsiktige fordringer

 -   

 479 121 

 336 375 

 122 203 

 937 699 

 -   

 50 år 

 5 år 

 1 - 20 år 

2020Kategori
Nedbetalings-

profil 2019

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 tilskudd fra andre organisasjoner, og er 
nærmere spesifisert i note 2. 

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 20 for 
nærmere beskrivelse. 

975 854 

213 267

 -297 486   

-84 219 

891 635 

Formålskapital pr. 01.01. 

Tilførte midler 

Midler overført til 

aktiviteter 

Årets resultat 

Formålskapital pr. 31.12. 

 -   

63 546 

-63 546 

 -   

 -   

12 309 

52 224 

-64 533 

-12 309 

 -   

832 156 

29 715

- 123 925

-94 210 

737 946 

131 390 

67 781 

-45 482

22 300 

153 690 

Formålskapital 
med lovpålagte 

restriksjoner

Formålskapital 
med eksterne 
restriksjoner

Annen 
formåls-

kapital

Sum 
formåls-

kapital

Formålskapital 
med interne 

restriksjoner



66 67

Beløp i tusen NOK

NOTE 20
BCC FOND

NOTE 21
LANGSIKTIG GJELD

 802 633 

 29 523 

 -   

 -   

 832 156 

3,68 %

 87 925 

 87 925 

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

Annen langsiktig gjeld 

Sum annen langsiktig gjeld 

 832 156 

 27 689 

 -94 210 

 -27 689 

 737 946 

3,33 %

 75 835 

 75 835 

 2 - 10 år 

2020

2020Nedbetalingsprofil

2019

2019

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. Se nærmere omtale i styrets årsberetning. 

Gjelden er til organisasjoner som deler vårt 
formål.  
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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. 

  Uavhengig revisors beretning - Brunstad Christian Church 

 

 

 
(2) 

 
 
 

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål 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.  

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

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

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

 
 
 
Oslo, 16. 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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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. 



70

ADRESSE:
Vålerveien 159,
N-1599 MOSS

Org.nr: 979 961 073
kontakt@bcc.no
www.bcc.no

ÅRSRAPPORT 
2020


