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Siden 1898 har vårt trossamfunn blitt bygget ved hjelp av enkeltpersoners innsats,
liv og indre overbevisning i troen på Jesus Kristus. Dette arbeidet har gått over tid
og generasjoner, og har sakte, men sikkert resultert i et fellesskap av troende fra
mer enn 50 land.
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2021 - et overgangsår for BCC Norge
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I 2021 var BCC Norge gjennom en større omorganisering, og ble tatt opp som
medlem i det nystiftede BCC-forbundet. Som nasjonalledd for forbundets 19
menigheter i Norge arbeider foreningen aktivt for å støtte disse i den lokale
driften.
Som trossamfunn og ideell, allmennyttig
forening har BCC Norge til formål å
samarbeide med lokalmenighetene om
å fremme den kristne tro, og å fremme
kristendommens rammevilkår i samfunnet.
Nasjonalleddet skal inspirere og legge til rette
for en god og tillitsvekkende menighetsdrift
både nasjonalt og lokalt.
BCC Norge mottar tilskudd fra staten som
trossamfunn, og foreningen har adresse ved
forbundets kontorer i Moss.
Ved utgangen av 2021 hadde BCC Norge
cirka 9.000 personmedlemmer, fordelt på 19
lokalmenigheter.

En viktig del av BCC Norges formål er å
fremme den kristne tro med Bibelen som kilde,
og å fremme kristendommens rammevilkår
og anseelse i Norge. Etter flere år med dialog,
observatørstatus siden 2019, og en grundig
intern beslutningsprosess, ble BCC Norge
høsten 2021 tatt opp som ordinært medlem
i Norges største paraplyorganisasjonen for
kristne kirker og trossamfunn; Norges Kristne
Råd (NKR).
Dette er et viktig forum for dialog, samarbeid
og nettverk på tvers av kirker og trossamfunn.
Harald Kronstad er BCC Norges representant i
styret for Norges Kristne Råd.

2021 - et spesielt år
I 2021 preget fortsatt koronapandemien
medlemmenes mulighet til å samles, så vi
samarbeidet med BCC Media om å satse på
medieproduksjon og gjennomføring av flere
online-konferanser. Dette ble et viktig bidrag
til å samles om trosoppbyggelsen i det som
for mange var en krevende tid.

BCC Norge er nasjonalledd for
19 norske lokalmenigheter
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Fra sentral virksomhet til nasjonalledd

Som et ledd i omorganiseringen av
den internasjonale virksomheten i
BCC-forbundet, ble det i 2021 gjort
vedtektsendringer som tydeliggjør BCC
Norge som nasjonalledd for det norske
trossamfunnet. Før dette ivaretok BCC
Norge en betydelig del av den sentrale /
internasjonale virksomheten i trossamfunnet.
Særlige endringer i 2021
Eiendeler og kapital som tidligere lå i
BCC Norge, men som var brukt i den
internasjonale delen av trossamfunnet, ble
etter vedtak i representantskapet fordelt ut og
overført til BCC-forbundet og fellestiltakene.

Dette medfører store endringer i
årsregnskapet for BCC Norge for 2021, og
gir vesentlige endringer i sammenlignbare
størrelser for de ulike årsregnskapene.
For å få et helhetlig bilde, vises det til
årsregnskap og årsberetning for BCC Norge
der alle endringer er grundig beskrevet, samt
til det sammenstilte regnskapet for BCCforbundet. Virksomheten i lokalmenighetene
er ikke inkludert i regnskapet for BCC Norge,
men har egne årsregnskap og årsrapporter.

Organisering - BCC Norge

Øverste myndighet i BCC
Norge er landsmøtet, med
delegater som velges fra alle
de 19 lokalmenighetene.

Foreningen har et sentralstyre
som er øverste myndighet
mellom landsmøtene, og sørger
for tilfredsstillende organisering
av virksomheten.

I tro- og lærespørsmål
er forstanderskapet i
BCC-forbundet øverste
myndighet.

Service og støtte til lokalmenigheter og medlemmer

Som en serviceleverandør til
lokalmenighetene, tilbyr nasjonalleddet
tjenester som omfatter IT-verktøy og
organisasjonsstøtte med blant annet
veiledning og kurs.

Lokalmenighetene tilbys støtte og veiledning
ved årsoppgjøret. Dette gjør arbeidet enklere
for lokalmenighetene, og sikrer god kvalitet
og korrekt regnskapsførsel i henhold til
gjeldende lovgivning og rapporteringskrav.

I 2021 har det vært jobbet med å
forbedre årsmøteprosessene i de norske
lokalmenighetene, ved å bistå med god
informasjon til medlemmene og ryddige
prosesser. Som et ledd i utviklingen av
virksomheten, har lokalmenighetene også fått
støtte til gjennomføring av vedtektsendringer.

BCC Norge bistår også i rapportering av
gaver med skattefradrag for medlemmene,
og med søknader om relevante offentlige
tilskudd til lokalmenighetene og BCC Norge.
Dette omfattet i 2021:

BCCs medlemsregister administreres av
nasjonalleddet, som også yter brukersupport
overfor medlemmer og lokalmenigheter. I
2021 ble registeret videreutviklet med nye
funksjoner.

Søknad om
merverdiavgiftskompensasjon for
frivillige organisasjoner
Søknad om covid-tilskudd
Søknad om statstilskudd som
trossamfunn, samt rapportering til
myndighetene

FORBRUKTE MIDLER:
(Tall i MNOK)

10,1

Gjelder kostnader til drift av støttefunksjoner
til norske lokalmenigheter i 2021.
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Lokalmenigheter i Norge

Samarbeidende organisasjoner

I 2021, samtidig som forbundet ble etablert,
ble alle de 19 norske lokalmenighetene
tatt inn som medlemmer i BCC Norge og i
forbundet, under forutsetning om at det skal
gjennomføres en grundigere søknads- og
opptaksprosess i løpet av to år.

Vedtak om medlemskap ble bekreftet
gjennom lokale vedtak i årsmøtene, hvor
samtlige norske menigheter stemte for.
Nye vedtekter etter felles standard, som
formaliserte tilknytningen til forbundet, ble
også vedtatt. I denne prosessen endret alle
lokalmenighetene navn til BCC [stedsnavn].

Personmedlemmer i de
norske lokalmenighetene:

Aldersfordeling:

BCC Valdres

72

61-75

BCC Måløy

89

BCC Harstad

92

BCC Hønefoss
BCC Halligdal
BCC Molde
BCC Stord
BCC Hamar
BCC Sørlandet
BCC Stavanger
BCC Horten

6%

BCC Norge er medlem
i Norges Kristne Råd, et
fellesskap av kristne kirker
og trossamfunn som har
Bibelen som kilde, som
tilber og bekjenner én
Gud. BCC 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.

BCC Norge 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.

76+
3%

46-60
10 %

0-15

34 %

128
173

31-45
19 %

215
276
310

16-30
28 %

393
415
482

BCC Drammen Sande

517

BCC Bergen

522

BCC Sandefjord
BCC Eiker
BCC Østold
BCC Tønsberg
BCC Grenland
BCC Oslo og Follo

Totalt: 8868 tilskuddstellende medlemmer
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BCC Norge 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.

592
631
717
778
1067
1368

Fra rådsmøtet i Norges Kristne Råd, hvor BCC Norge ble tatt opp som fullverdig medlem 15. september
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Til representantskapet i BCC Norge

Uavhengig revisors beretning
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til BCC Norge som består av balanse per 31. desember 2021,
aktivitetsregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening
•
•

oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember
2021, og av dens resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen
i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen og annen øvrig
informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i
årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om
årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen
øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom
årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss
under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig
informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller
annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen
•
•

er konsistent med årsregnskapet og
inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

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

Oslo, 6. mai 2022
PricewaterhouseCoopers AS

Gøril Hyni
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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ADRESSE:
Vålerveien 159,
N-1599 MOSS
Org.nr: 979 961 073
www.bcc.no

