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Tittel

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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0 1 Siden Johan Oscar Smiths omvendelse i 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 i mer enn 50 land.

BCC bygger videre på det budskapet som 
Jesus kom med, og som Johan Oscar Smith
forkynte i begynnelsen av forrige århundre, og 
på de mange trofaste menn og
kvinner som har gått foran oss og arbeidet for 
det samme. For dem, som for oss, har
personlig frelse, menighetsbygging og misjon 
gått hånd i hånd.

Ny organisering gir muligheter

Fram til nå har trossamfunnet vært drevet 
uten en overordnet internasjonal
organisering. 

Arbeidet har skjedd gjennom den norske 
foreningen som het Brunstad
Christian Church, nå BCC Norge, samt 
lokalmenigheter, selvstendige kristne
organisasjoner og enkeltpersoner i ulike land, 
som har samarbeidet på bakgrunn av
tro og formål. Men i takt med både 
menighetens og samfunnets utvikling, har 
BCC arbeidet med å organisere seg på en 
måte som kan møte dagens og fremtidens 
behov.

BCC-forbundet er det organisatoriske 
rammeverket vi trenger for å løfte de oppgaver 
som menigheten skal gjøre i vår tid.

Dette er BCC-forbundet
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Forbundet stiftet 21. november

Det var en historisk dag da BCC-forbundet 
ble stiftet under konstituerende forsamling 
og representantskapsmøte 21. november 
2021. Med dette påbegynte vi samlingen 
av menighetens virksomhet under en 
internasjonal overbygning, med en tydelig 
og bærekraftig struktur som gir oss en solid 
grunnvoll for mange tiår fremover. 

Konstitusjonen som ble vedtatt ved signering 
av stiftelseserklæringen blir et grunnleggende 
styringsdokument for arbeidet som skal 
utføres av det nye forbundet. 

En viktig grunnstein i forbundet er at 
medlemmene skal kjenne eierskap til arbeidet 
med å oppfylle vårt viktige formål.
Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. 

Selv om rammer og struktur for virksomheten 
fornyes, er det uorganiserte og frie 
engasjementet hver enkelt deltaker utviser 
fortsatt en viktig faktor.

Sammen bidrar vi til at kristendommen har 
fremgang blant alle som vil høre, lære og
gjøre det Jesus talte om. Vi skal også 
synliggjøre kristendommens verdier som 
kommer hele samfunnet til nytte, blant annet 
ved å legge til rette for at barn og ungdom kan 
ha vilkår for en sunn og trygg utvikling i kristne 
miljøer. 

Denne årsrapporten beskriver den 
samlede virksomheten i BCC-forbundet og 
medlemsorganisasjoner klassifisert som 
«fellestiltak» i 2021.

Har sin opprinnelse fra 1898

Fikk første form for organisering på 1930-tallet, og etablerte vedtekter for den norske 
virksomheten i 1993. Ble konstituert som et internasjonalt forbund i 2021

Trosgrunnlag og forkynnelse bygger på Bibelen

Er det eneste norske trossamfunnet som har internasjonal utbredelse

Har et omfattende arbeid for barn og ungdom, og en høy andel unge medlemmer

Økonomien baseres i hovedsak på givertjeneste, og BCC har ingen lønnede forkynnere

Stiftelser for sentrale satsningsområder: misjon, media, arrangementer, musikk, 
ungdomsprogram og fond

Fakta om BCC
Fra konstituerende forsamling i november
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Hovedkontoret og forbundets daglige drift 
ligger i Moss kommune i Norge. Her er 
sentralorganisasjonen og organisasjoner for 
de fleste av satsingsområdene etablert. 

I tillegg har BCC-forbundet flere norske 
lokalmenigheter, og i den videre utviklingen 
forventes det at lokalmenigheter fra land i alle 
verdensdeler vil søke om å bli tatt opp som 
medlemsorganisasjoner. 

Alle medlemsorganisasjoner er autonome 
med egen økonomi og ledelse. Via sitt 
medlemskap har organisasjonene både 
rettigheter og forpliktelser overfor forbundet.

Litt forenklet kan vi si at det finnes tre 
typer tilknytninger til BCC-forbundet, som 
beskrives i tabellen under.

Organisering og 
beslutningsmyndighet
BCC-forbundet er en sammenslutning av organisasjoner, som deler 
trosgrunnlag og formål. Forbundet er kristent, ideelt og allmennyttig, og har 
en omfattende internasjonal virksomhet.

Aktiviteter til oppfyllelse av formålet:

Lokale, regionale eller nasjonale menighetsaktiviteter slik som møter og samlinger, søndagsskole, 
lovsang og musikk, barnevelsignelse, troendes dåp, nattverd, bibelundervisning e.l. 

Regionale, nasjonale eller internasjonale kristne konferanser 

Kristen medieproduksjon, -distribusjon og utviklingsaktivitet 

Fysisk eller digitalt misjonsarbeid 

Aktiviteter og omsorgsarbeid for barn og ungdom 

Humanitær bistand og omsorg for syke, eldre, ensomme, fattige og andre trengende 

Utvikling av frivillige medarbeidere og menighetsledere 

Formålsinvesteringer og eierskap i eller finansiering av kristent sosialt entreprenørskap 

Andre aktiviteter som fremmer formålet og som er godkjent av forstanderskapet og
representantskapet

Assosierte organisasjoner 
er organisasjoner som ikke 
oppfyller vilkårene for andre 
typer medlemskap eller som 
er assosierte i påvente av en 
fullverdig søknadsprosess. 

Assosierte medlemmer har ikke 
representanter med stemmerett 
i representantskapet.

Fellestiltakene utgjør sentrale 
satsingsområder som utfører 
virksomhet av interesse for det 
internasjonale fellesskapet. 

Flere  av disse finansieres 
ved bevilgninger fra 
representantskapet, basert på 
årlige virksomhetsplaner og 
budsjett. 

Fellestiltakene har ikke 
representanter med stemmerett 
i representantskapet.

BCC-forbundets lokalmenigheter, 
eller nasjonale sammenslutninger av 
menigheter. 

Her foregår det ukentlige 
menighetslivet; omsorgsarbeid, møter, 
søndagsskole, ungdomsaktiviteter, 
dåp, nattverd, vielser og bisettelser. 

Medlemsorganisasjonene har 
representanter og stemmerett i 
representantskapet. 

Det forventes at flere foreninger som 
er en del av trossamfunnets arbeid 
for barn og ungdom, vil søke om å bli 
medlemsorganisasjoner i fremtiden.

BCC-forbundets formål:

Fremme den kristne tro slik den framkommer i 
vårt trosgrunnlag, blant alle mennesker, og lære 
dem som ønsker det å holde alt det Jesus har 
befalt

Fremme kristendommens rammevilkår og 
anseelse i samfunnet 

Tilby barn og ungdom et positivt og sunt kristent 
miljø, og skape gode rammevilkår for barn 
og ungdoms personlige, åndelige og sosiale 
utvikling

Fellestiltak Menigheter, barne- og 
ungdomsorganisasjoner

Assosierte 
organisasjoner

Ulike typer medlemsorganisajoner i forbundet:
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Den overordnede strukturen for forbundet ser slik ut:
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Sekretariatet ivaretar og følger opp 
representantskapets interesser mellom 
representantskapsmøtene. Det skal ivareta 
beslutninger gjort i representantskapet, og 
har ansvar for å forberede og gjennomføre 
representantskapsmøtene. Sekretariatet 
fungerer som styre for BCC-forbundet. 

Sekretariatet

Dette er de sentrale satsningene i 
forbundet, og per. 2021 er det etablert 
syv stiftelser med spesifikke oppdrag 
innen misjon, medieproduksjon, kristne 
konferanser, musikk, ungdomsprogram, 
eiendom og kontorfasiliteter, og sentral 
kapitalforvaltning

Fellestiltakene Komiteer og arbeidsgrupper

Representantskapet kan utnevne komitéer 
eller arbeidsgrupper for konkrete satsninger, 
fagområder, funksjoner e.l. Disse har 
deltakere fra medlemsorganisasjonene, som 
har som oppgave å arbeide med relevante 
temaer innenfor sitt mandat. For tiden finnes 
det seks komitéer; blant disse valgkomitéen, 
som foreslår kandidater til sentrale verv og 
øvrige komitéer i forbundet.

Representantskapet er organet 
som er øverste myndighet i alle 
spørsmål som ikke faller innunder 
forstanderskapets myndighet.Det består 
av representanter som er valgt inn fra 
medlemsorganisasjonene. Hvert år legges 
budsjett og virksomhetsplaner  fram for 
representantskapet, som vedtar BCC-
forbundets budsjett og bevilginger til 
fellestiltakene. 

Andre typiske saker er behandling 
av regnskaper, nedsettelse av 
komiteer og valg av personer til verv. 
Representantskapet kan sette vilkår for 
og behandle søknad om medlemskap 
for organisasjoner. Representantskapet 
kan ikke fatte beslutninger med direkte 
virkning i medlemsorganisasjonene; 
disse må følges opp av egne vedtak i 
medlemsorganisasjonenes organer. 

Representantskapet

Forstanderskapet er organet som er øverste 
myndighet i tros- og lærespørsmål, og har 
ansvaret for forvaltningen av trosgrunnlag 
og lære. De har ansvaret for det kristne 
innhold i produksjoner og konferanser, 
og fastsetter målgrupper for aktivitetene 
i BCC-forbundet og fellestiltakene. 
Forstanderskapet arrangerer også den 
årlige forstandersamlingen. 

Forstanderskapet

Er offentlig registrert trossamfunn i 
Norge, og nasjonalledd for de norske 
lokalmenighetene.

Ved utgangen av 2021 ble de 19 norske 
lokalmenighetene tatt opp i forbundet.

BCC Norge 19 norske menigheter
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Det er avgjørende for menighetens utvikling 
at neste generasjon opplever å få personlig 
forbindelse med Jesus, slik som også Johan 
Oscar Smith og broren Aksel etter hvert 
gjorde. 

Når ungdommer blir født på ny og lærer å 
la seg lede av Den hellige ånd til å holde 
Jesu bud, så lover det godt for menighetens 
fremtid. Da vil både det åndelige og det 
praktiske arbeid være gjennomsyret av 
åndskraft og enhet, så det kan føres videre i 
nye generasjoner.

I tillegg til den store barne- og 
ungdomsflokken i menigheten, er det også 
mange voksne og eldre som er med i arbeidet 
på ulike måter. 

Gruppen seniorer er økende, og for å se på 
muligheter for utvikling av menighetslivet 
for dem, ble det nylig etablert en egen 
seniorkomite. Vi ser fram til å se hvordan den 
kan bidra til å øke aktiviteten og mulighetene 
også for denne aldersgruppen.

Jeg vil takke alle som med iver og glede har 
gjort en innsats for menigheten i året som har 
gått, og ønsker Guds rike velsignelse over det 
videre arbeidet.

På vegne av forstanderskapet, 
Kåre J. Smith

10

Paulus skriver til menigheten i Korint at han 
som medarbeider i kraft av Guds nåde hadde 
lagt grunnvollen som en vis byggmester. Han 
minnet videre på at alle må se til hvordan 
vi bygger videre, for ingen kan legge noen 
annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus 
Kristus.

Det sentrale for BCC er å utfylle Jesu 
misjonsbefaling. For å hjelpe flere til å 
komme inn i et disippelliv og å kunne nå 
ut til alle folkeslag med evangeliet, ruster 
BCC for framtiden. Året 2021 ble et viktig 
merkeår i den utviklingen, der både vi i 
forstanderskapet, og representantskapet, 
tok viktige avgjørelser for å utvikle BCC- 
forbundet som et godt verktøy for å utføre 
menighetens oppdrag.

Samtidig som det jobbes med å bygge 
struktur, så er det avgjørende at 
ungdommene som vokser til får forståelse 
for den arven de har i menigheten. I fjor 
arbeidet vi sammen om et prosjekt som ble 
kalt «Fra begynnelsen». Her hentet vi fram 
igjen innholdet i de 40 første brevene som vår 
grunnlegger Johan Oscar Smith som ungdom 
skrev til sin bror for å gi han forståelse av 
evangeliet.

Ungdommene jobbet med både å lese, lytte, 
se og drøfte innholdet i disse brevene, og 
mange fortalte at det ble dem til stor hjelp. 

Fra forstander

Mer enn noen gang har vi i 2021 opplevd at Guds nåde og kraft har vært 
med, så arbeidet for Guds rikes sak kunne fortsette. Til tross for nye 
nedstengninger på grunn av koronapandemien, så opplevde vi at menigheten 
ble knyttet sammen ved oppbyggelse, arbeid og bønn.

“Det er avgjørende for menighetens utvikling at neste generasjon
 opplever å få personlig forbindelse med Jesus”

- Kåre J. Smith
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For vi er Guds medarbeidere, 

og dere er Guds åkerland, Guds bygning. I 

kraft av den nåde Gud har gitt meg, har jeg lagt 

grunnvollen som en klok byggmester; andre 

bygger videre på den. Men enhver må se til 

hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen 

grunnvoll enn den som er lagt, 

Jesus Kristus.

Paulus første brev til Korinterne 3, 9-11
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Gjennom hele 2021 har innføringen av den 
nye strukturen for trossamfunnet vært vårt 
fokus. Dette har vi jobbet grundig med, slik at 
vi på en enda bedre og mer effektiv måte kan 
oppfylle vårt formål.

Da stiftelseserklæring med konstitusjon og 
vedtekter høytidelig ble signert i årets siste 
representantskapsmøte, var det begynnelsen 
på en ny tid, samtidig som det bygges videre 
på en solid grunnvoll med lange historiske 
røtter.

Engasjement for et viktig formål

Det verdifulle kristne budskapet som gir livet 
verdi og mening, skal også nye generasjoner 
og nye folkeslag få gleden av å oppleve. 

Fra sekreteriatet: En verdifull arv

Det er med stor respekt sekretariatet bidrar til å videreføre arbeidet, på det 
som er grunnlaget for hele vår virksomhet, nemlig det kristne budskapet og 
enkeltmenneskers aktive kristenliv.

For å gjøre dette mulig, ruster vi 
organisasjonen, og vi inviterer 
medlemmer til å øke sitt engasjement i 
beslutningsprosesser, der en ryddig og solid 
økonomi er en naturlig forutsetning for å ha 
gjennomføringskraft. Slik tror vi BCC fortsatt 
vil være en viktig aktør i den kristne verden inn 
i framtiden.

Det ble i 2021 gjennomført 
representantskapsmøter i juni, juli og 
november. I forbindelse med det siste 
representantskapsmøtet ble det også avholdt 
en seminardag, med cirka 500 deltakere fra 
flere land.

I stiftelseserklæringen slås det blant annet fast at BCC-forbundet stiftes   

“[…] i anerkjennelse, ærbødighet og takknemlighet for Johan Oscar Smith, hans omvendelse til 
Jesus Kristus i 1898, og for den betydning hans liv og lære hadde for menighetens fremvekst og 
utvikling i det 20. århundre og den åndelige arv Smith har etterlatt oss og våre etterkommere, slik 
det kommer frem i hans bøker samt brev og stykker i Skjulte Skatter utgitt av Stiftelsen Skjulte 
Skatters Forlag.

de menn og kvinner som i samme ånd har bygget menigheten til i dag […]”
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En sak som medførte betydelig ekstraarbeid 
også i året som gikk, var den omstridte NRK 
Brennpunkt-episoden “Guds utvalde” fra 
2020.

På flere arenaer måtte vi rette opp det 
feilaktige inntrykket som var skapt, og 
dokumentaren ble klaget inn til Pressens 
Faglige Utvalg (PFU), noe som endte med 
både fellelse og kritikk mot NRK. 

En solid økonomi

BCC-forbundet sitt sammenfattede regnskap 
for 2021 preges av den omorganiseringen vi 
står midt oppe i og omfatter BCC-forbundet 
og de fellestiltak som er kommet i drift i 2021. 

Regnskapet viser at forbundet har en solid 
egenkapital på i overkant av 1,2 MRDNOK og 
at det også er god likviditet i forbundet. 

Sammen om de kristne verdiene

Vi setter pris på alle gamle og nye venner 
av BCC, og opplever at det er flere som er 
opptatt av kristendommens kår i samfunnet. 

Ikke minst at barn og unge kan utvikle sin 
kristentro og ha en trygg og sunn oppvekst, 
både i hjem og menighet. I en stadig 
mer sekularisert verden krever det godt 
samarbeid å synliggjøre verdien av å leve slik 
Bibelen angir, og vi opplever stor nytte av å 
stå sammen om dette. 

Derfor setter vi stor pris på at BCC Norge i 
2021 ble ønsket velkommen som medlem 
i Norges Kristne Råd, etter to år som 
observatørmedlem. 

Det er stor entusiasme for forkynnelsen 
og fellesskapet blant trosfeller over hele 
verden. Til tross for at flesteparten av 
arrangementene i 2021 har foregått digitalt, 
har vi opplevd fellesskapet på tvers av 
landegrenser og kulturer mer enn noen gang. 

I år ønsker vi å rette en særlig takk til alle 
de frivillige som er engasjerte på så mange 
arenaer i lokalmenigheter, i barne- og 
ungdomsorganisasjoner, i forstanderskapet, 
representantskapet, og de mange som 
tar på seg verv for styrer, komiteer og 
arbeidsgrupper. Det er menneskene som 
utgjør trossamfunnet.

14
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BCC Event STI som fellestiltak i 
BCC-forbundet 

Revidert budsjett for BCC 2021 

Prosess for opptak av nye 
organisasjoner i BCC-forbundet 

Oppdatering av standardvedtekter i 
norske lokalmenigheter

17

For oversikt over BCC-forbundets struktur viser vi til organisasjonskart på side 8. Flere av 
fellestiltakene har også egne kapitler i denne årsrapporten, som forteller mer om hva de jobber 
med, hvordan de finansieres, og hvordan de oppfyller sine planer og sitt formål.

Finansiering av overdragelse av 
misjonseiendommer 

Oppdeling av balanse BCC – overføring 
av fond til BCC Fund STI m.m. 

Endring av BCCs vedtekter – endring til 
BCC Norge, og standardvedtekter for 
norske lokalmenigheter

Sentrale vedtak i representantskapet

Disse var de sentrale 
sakene som ble behandlet i 
representantskapsmøtet 5. juni:

Årsregnskapet og årsrapport for 2020 

Virksomhetsplaner og budsjett for   
2022 – for flere enheter i BCC-forbundet 

Opptak i BCC-forbundet – prosess for 
inntak av nye organisasjoner 

BCC Fund STI som fellestiltak i 
BCC-forbundet

Valg av styremedlemmer 

Disse var de sentrale 
sakene som ble behandlet i 
representantskapsmøtet 31. juli:

Disse sakene ble behandlet i 
representantskapsmøte for Brunstad 
Christian Church 21. november:

Konstituerende forsamling: 
etablering av BCC-forbundet basert 
på stiftelseserklæring, konstitusjon og 
vedtekter 

BCC A-team STI og BCC Music STI tas opp 
som fellestiltak i BCC-forbundet 

Nye virksomhetsplaner og revidert budsjett 
for 2022

Disse var de sentrale sakene som ble 
behandlet i representantskapsmøtet for 
BCC-forbundet 21. november:

I 2021 hadde forbundet til sammen 394,2 
MNOK i anskaffede midler til formålet. Av 
dette kom 197,9 MNOK som innsamlede 
midler, gaver og tilskudd fra privatpersoner, 
selskaper og andre ideelle organisasjoner. 
De fem største giverlandene er illustrert i 
oversikten under, med Norge som største 
bidragsyter med 51 % av gaver og tilskudd.  

Inntekter fra operasjonelle aktiviteter

Inntekter fra operasjonelle aktiviteter som 
skaper inntekter har økt betydelig i 2021 til 
64,1 MNOK. Dette har sammenheng med 
BMS International sin virksomhet innenfor 
kristent sosialt entreprenørskap. Økningen 
i andre kostnader til anskaffelse av midler 
(68,4 MNOK) må også sees i sammenheng 
med dette. 

Offentlige tilskudd

BCC Norge mottok statstilskudd som 
trossamfunn på 11,6 MNOK i 2021, og et 
tilskudd i forbindelse med Covid-19 på 2,9 
MNOK. Disse midlene ble benyttet i BCC 
Norge, og det kan du lese mer om på side 
35. I tillegg fikk BCC Norge og BCC Media 
tilbakeført henholdsvis 7,0 MNOK og 1,3 
MNOK i kompensasjon for merverdiavgift for 
frivillige organisasjoner.   

Andre inntekter

I forbindelse med BMS sine oppkjøp av 
misjonseiendommer og Basfour Group, 
er det bokført høyere verdi på 
eiendomsselskapene enn anskaffelseskost 
på til sammen 53,3 MNOK.

Finansinntekter

Av finansinntektene på 29,1 MNOK utgjør 
nettoavkastningen på fondet 26,4 MNOK. 
Flere av utlånene fra BCC Fund har avtale om 
at rentene legges til lånet og forfaller sammen 
med hovedstolen.

Økonomiske nøkkeltall

0 5 Anskaffede midler

Andre 
tilskudd
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Finans- og 

investerings-
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Inntekter fra 
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aktiviteter 

23 %

Andre 
inntekter
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midler og gaver
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Tyskland
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Nederland
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Totalt 394,2 MNOK

Gaver og tilskudd
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Ved utgangen av 2021 var BCC-forbundets 
bokførte formålskapital på 1 202 MNOK.

Omorganisering og overføringer

Frem til 21.november 2021 fungerte den 
norske foreningen Brunstad Christian 
Church (BCC Norge) som sentralledd i 
forbundet. I perioden 2020-2021 ble flere nye 
fellestiltak og ny sentralorganisasjon for den 
internasjonale virksomheten etablert. 

Som ledd i omorganiseringen vedtok 
representantskapet at eiendeler og kapital 
som var tiltenkt den internasjonale delen 

av trossamfunnet, skulle fordeles fra 
Brunstad Christian Church (nå BCC Norge) 
til nye forbundsorganisasjoner som driver 
virksomheten videre.  
 
Verdiene er beholdt i forbundet, og 
synliggjøres i det sammenfattede regnskapet 
i denne rapporten.  
 
Virksomhetene BCC A-team STI, BCC Music 
STI og BCC-forbundets fellestjenester var 
ikke kommet i drift i 2021 og vil først tas med 
i BCC-forbundets sammenfattede regnskap 
fra 2022. 

Forbrukte midler i forbundets virksomhet 
utgjør 288,4 MNOK i 2021. En mer detaljert 
oversikt over forbrukte midler finnes under 
delkapitlene for hver organisasjon.  

Aktivitetsresultatet er på 105,8 MNOK som er 
tilført formålskapitalen. Aktivitetsoverskuddet 
må ses i sammenheng med andre inntekter 
og finansinntekter som er forklart ovenfor.

Av formålskapitalen er 812,7 MNOK 
avsatt som fondskapital, som har interne 
restriksjoner. Denne kapitalen forvaltes i 
stiftelsen BCC Fund STI, som ble opprettet 
som et fellestiltak i forbundet 20. november 
2021. Eiendelene ble overdratt til stiftelsen i 
slutten av desember 2021. 
 
Pr. 31.12.21 hadde BCC Fund STI eiendeler 
for 862,7 MNOK og gjeld på 49,9 MNOK. 
 

Formålet med fondskapitalen er å sikre den 
langsiktige realiseringen av BCC-forbundets 
misjonsformål. 
 
Fondskapitalen ga i 2021 en nettoavkastning 
på 26,4 MNOK. I forbindelse med 
representantskapets vedtak i 2021 om 
å overføre fondskapitalen fra Brunstad 
Christian Church til BCC Fund STI ble det 
tilført ytterligere 48,4 MNOK til fondet, slik at 
dette utgjør 812,7 MNOK ved utgangen av 
2021. 

Fondskapital i BCC Fund STI

Formålskapital

Forbrukte midler

812,7
BCC-FOND:

3,57 %
avkastning

MNOK

Arrangementer
16 %

Finans-
kostnader

4 %
Anskaffelse av 

midler

26 %

Administrasjon 
2 %

Annen 
formålsvirksomhet 

14 %
Media
23 %

Ungdoms-
program

3 %

Misjon 
12 %

Totalt 288,4 MNOK

BMS International

BCC-forbundet 

BCC Event STI

BCC Fund STI

BCC A-team STI

BCC Music STI

BCC-forbundets 
fellestjenester

90,6 MNOK

40,8 MNOK

15,0 MNOK

812,6 MNOK

1,0 MNOK

1,0 MNOK

2,0 MNOK

Eierskap, finansiering og drift av misjonseiendommer

Det internasjonale trossamfunnets sentralledd

Gjennomføring av internasjonale kristne konferanser

Forvaltning av fondsmidler

Trossamfunnets utvekslingsprogram for ungdom

Trossamfunnets arbeid med sang og musikk

Yter IT-tjenester internt til forbundets fellestiltak eller 
assosierte organisasjoner

Forbundsorganisasjon FormålOverført

Overført formålskapital fra BCC Norge i 2021
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Stevnene har alltid samlet menighetene, og 
bidratt til å sette retningen for trossamfunnet. 
Slik skal det også være fremover. Når 
trosfeller fra hele verden samles til 
trosoppbyggelse, skal BCC Event skape 
minneverdige arrangementer som støtter opp 
under formålet. 

Gjennom stevnene og campene skal 
deltakerne få mulighet til å høre det 
livsforvandlende budskapet som forkynnes, 
og bygge fellesskap med kristne trosfeller.

I 2021 ble stiftelsen BCC Event STI opprettet 
og tatt opp som et fellestiltak i forbundet.
BCC Event jobber målrettet med utvikling av 
arrangementsvirksomheten. Den nye
organisasjonen ble imidlertid ikke operativ før 
1. januar 2022. I 2021 ble arrangementene 
planlagt og gjennomført av en avdeling i BCC. 

Koronapandemi og utvikling

Starten av året var preget av 
koronapandemien, som slo inn i 2020. Per 1. 
januar 2021 sto avdelingen derfor med bare 
fire ansatte. 

I en virksomhet som til vanlig lager 
arrangementer for flere tusen deltakere, var 
det stor usikkerhet rundt gjennomføringen av 
de ni tiltenkte BCC-stevnene i 2021, og de fire 
årlige campene som arrangeres for Brunstad 
Ungdomsklubb (BUK). 
Nedstengingen tillot ikke å avholde vårens 
stevner og ungdomscamp fysisk, men 
gjennom et samarbeid med BCC Media 
ble det mulig å gjennomføre flere online-
arrangementer for trosfeller rundt omkring i 
verden.

Utover våren åpnet verden mer og mer 
opp. Dette muliggjorde at deltakere fra 
Norge og nærliggende land kunne samles 
til sommerarrangementene i juli og 
august, selv med en del restriksjoner og 
antallsbegrensninger.

På høsten så det ut til at koronapandemien 
var på tilbakegang, og BCC Event inviterte 
til to ekstra helgestevner, «Brunstad 
weekends», for å kompensere for avlyste 
stevner tidligere på året. Det ble en 
suksess, med over 4000 deltakere på hvert 
arrangement.
Da verden stengte ned på nytt i desember 
etter oppblussing av koronapandemien, 
måtte det planlagte nyttårsstevnet 
dessverre avlyses. Med det kom den digitale 
stevneløsningen som ble utviklet av BCC 
Media igjen til nytte.

Planer for fremtiden

Med en nær ferdigstillelse av konferansean-
legget på Oslofjord Convention Center, ble det 
i siste halvdel av året jobbet med å utarbeide 
en plan for arrangementene for det kommende 
året. Planen var å ta stedet i fullt bruk under 
våre stevner og camper når gjenåpningen av 
samfunnet tillot dette. 

Det ble blant annet jobbet med et nytt 
stevnekonsept med bevertning og 
konferanse-opplegg for stevnene fra 2022 og 
påfølgende år. I takt med utviklingen av dette, 
ble det i løpet av året ansatt et team på 17 
personer som skulle bistå i videre planlegging 
av arrangementene. 
På ekstraordinært representantskapsmøte i 
november, ble virksomhetsplanen for den nye 
organisasjonen BCC Event behandlet.

BCC Event: Stevner som 
knytter menighetene sammen
Mot slutten av 2021 ble det vedtatt å etablere en egen stiftelse i 
BCC-forbundet for arrangementsvirksomheten. Med dette ble BCC Event 
arrangør av trossamfunnets internasjonale stevner og camper på Oslofjord 
Convention Center.

FORBRUKTE MIDLER TIL FORMÅLET:   
(Tall i MNOK)

Arrangørutgifter kristne konferanser 
Oppbygging av struktur og driftsorganisasjon 

47,5



Online: Vårens stevner, inkludert påskestevnet, ble 
arrangert digitalt gjennom et samarbeid med BCC Media.

Sommerarrangementene i juli ble en god erstatning for 
det vanlige sommerstevnet, og ble gjennomført ved hjelp 
av frivillige fra mange lokalmenigheter.

Ungdomscamp: innenfor de begrensninger som gjaldt, 
ble det sommeren og høsten avholdt to camper for 
ungdom, som ble sendt online til de som ikke kunne delta 
fysisk.

I oktober ble første Brunstadweekend gjennomført, med 
blant annet misjonsfest som markerte 150 års-jubileum 
for Johan Oscar Smith, BCCs grunnlegger. I tillegg ble 
det arrangert aktiviteter for barn og ungdom.

I desember var det igjen Brunstadweekend, og helgen 
inkluderte julekonsert, trosoppbyggelse, aktiviteter, 
julemarked og en egen julefest for barna. 

I november ble årets høststevne for menn,
«Brødrestevnet», avholdt stort sett uten restriksjoner, 
med deltakere fra mange land.

Online nyttårsstevne: vanlig stevne kunne ikke 
gjennomføres, men trosfeller fra alle kontinenter fulgte 
TV-sendingene gjennom nyttårshelgen.

2322

I august fortsatte sommerarrangementene, og også 
her lyktes det å skape innholdsrike opplevelser for flere 
målgrupper.
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Mediestiftelsen formidler det kristne budskap 
gjennom bruk av moderne medieteknologi, 
og ved produksjoner på alle BCCs stevner og
arrangementer. Sendingene distribueres 
og tolkes til 19 språk, slik at alle skal kunne 
delta og motta på lik linje. Både for deltakere, 
og trosfeller som følger sendingene fra 
andre deler av verden, skal kvalitet og 
seeropplevelse bygge opp under budskapet 
som forkynnes.

2. april feiret BrunstadTV 10 år, og siden 
kanalen gikk på lufta første gang har det vært 
en rivende utvikling. I dag er BCC Media 
et pulserende mediehus og satsingen på 
engasjerende TV-innhold er større enn noen 
gang før.

BCC Media har et utstrakt samarbeid med 
frivillige fra mange land, som bidrar i både 
tolkearbeid, medieproduksjon og som teknisk 
crew under arrangementene. Arbeidet med 
å tilrettelegge for økt frivillig innsats var 
prioritert i 2021.

Ny teknologi og formidlingsteknikk

I 2021 ble det investert i utstyr til et stort 
greenscreen-studio, kombinert med kulisser 
i 3D og bruk av avansert VR-teknologi. Dette 
skal brukes til å utvikle nye og moderne 
formidlingsteknikker som kan engasjere 
yngre målgrupper.

Startskuddet for den nye satsningen 
var den TV-sendte misjonsfesten under 
BCCs pinsestevne, hvor temaet var 
«Vår digitale fremtid». Festen satte 
fokus på internettmisjon og fornyelse av 
søndagsskolearbeidet.

BCC Media hadde 63.6 årsverk per 
31.12.2021. Det ble totalt produsert 154 
TV-sendinger.

BCC Media:
Et mediesenter for kristen formidling
BCC Media er en stiftelse i forbundet som arbeider i tråd med visjonen om å 
være et pulserende, slagkraftig mediesenter for kristen formidling. Dette skjer 
gjennom utvikling av både innhold, kompetanse og teknologi.

BCC Media har de siste årene prioritert å 
tilby både foreldre og lokale søndagsskoler 
verktøy til å formidle Bibelens budskap til 
barna, så fengende, bibeltro og engasjerende 
som mulig. 

I 2021 ble det produsert 21 søndagsskole-
sendinger, hvorav 12 var laget for de 
yngste barna. I tillegg ble det produsert 
to direktesendte barnemøter fra BCCs 
sommerstevne, og en egen julefest for 
barna i desember. BCC Media samarbeider 
med flere lokalmenigheter om innhold for 
søndagsskolen. 

De siste årene er det satset betydelig på 
animasjon som virkemiddel i formidlingen, 
og i 2021 ble det produsert flere nye 
animasjonsserier. Disse ble finansiert 
i samarbeid med en amerikansk 
allmennyttig organisasjon, Global Christian 
Communications, Inc (GCCI). 

Animasjon har lang levetid og appellerer på 
tvers av land og kulturer. Takket være en stor 
innsats fra mange frivillige dubbes episodene 
til opptil 15 språk. Materialet publiseres 
på nettsiden biblekids.io og i to kanaler på 
YouTube, slik at barn fra alle deler av verden 
kan få se og høre budskapet.

Satsning for de eldste barna

I 2020 introduserte vi et nytt program rettet 
mot barn i overgangen til tenårene. TV-
programmet «Intro» tar opp temaer som er 
relevante for aldersgruppen, og i 2021 ble det 
produsert 8 nye episoder. 

Programmene blir brukt av frivillige ildsjeler 
i lokale tilbud for barn, og under BCCs 
sommerstevner ble det arrangert to egne 
aktivitetsdager for denne målgruppen, med 
direktesending av Intro på kvelden.

Lokalmenigheten i Sør-Afrika har produsert 
en engelskspråklig versjon av serien.

Bibelens budskap til barn

215
Minutter animasjon

24 25

Sendinger for 
voksen/familie

Sendinger for barn

Sendinger 
for ungdom

154
51 52

51
FORBRUKTE MIDLER TIL FORMÅLET:  
(Tall i MNOK)

Produksjoner for barn  
Produksjoner for ungdom 
Produksjoner for voksne  

Spillutvikling, Bible X 
Innhold til misjon   
Administrasjon og 
kostnader til anskaffelse av midler

14,0
3,1
4,3

12,3
23,9
13,0

70,6



BCC Media samarbeider med Brunstad Ungdomsklubb (BUK) om å tilby et 
bredt, innovativt og kraftfullt tilbud til ungdommer verden over, med sendinger fra 
ungdomscamper og produksjon av TV-programmer for målgruppen. 

I 2021 bidro BCC Media til fire ungdomscamper, og to av disse ble gjennomført online. I 
tillegg er det produsert 15 TV-sendinger for ungdom gjennom året, med trosoppbyggelse, 
informasjon, humor og konkurranser. Dette bidro til at ungdomsgruppene kunne samles på 
samme frekvens internasjonalt og delta interaktivt i trosfellesskapet, i en tid som for mange 
var preget av nedstengning av samfunnet. I 2021 hadde vi to større prosjekter for ungdom.

Prosjekter for ungdom

Formidle den kristne tro og lære i tråd med 
BCCs trosgrunnlag til alle mennesker, 
gjennom medieproduksjon, distribusjon 
og annen bruk av elektroniske medier og 
virkemidler.

Produsere og distribuere informativt/
redaksjonelt innhold når dette fremmer 
kristnes ideelle interesser.

BCC Medias formål:

26 27



Fra begynnelsen - tilbake til røttene

I februar ble det satt i gang et interaktivt 
leseprosjekt, som gikk ut på å fordype seg i 
de første 40 brevene som BCCs grunnlegger 
Johan O. Smith skrev til sin bror Aksel.  

Brevene gir et unikt innblikk i hvordan han 
inspirerte sin bror til etterfølgelse av Jesus i 
det praktiske liv, og målet for prosjektet var at 
ungdom i dag kan inspireres til det samme. 

Prosjektet var et samarbeid mellom 
forstanderskapet, BCC Media og et titalls 
frivillige fra mange land som bisto. 

Ungdomsteamet i BCC Media jobbet med 
formidling og organisering av prosjektet, og 
produserte materialet på totalt 16 språk. 

For å skape interesse, forståelse og relevans 
for de over 100 år gamle brevene, ble det 
gjort flere tiltak. Det ble blant annet utarbeidet 
både webapp og TV-sendinger, der en 
dramaserie med ungdommer var et bærende 
element. 

Med dramatisering og fordypningssamtaler 
ble temaene i brevene satt inn i nåtidens 
kontekst, slik at også yngre lesere kan 
relatere seg til innholdet og reflektere over 
brevene.

TV-sendinger med både studiosamtaler og dramaserie

Gaming er et kraftfullt virkemiddel til å 
engasjere og opplære dagens unge, og er en 
arena med et stort potensiale for å formidle 
Bibelens budskap til en ny generasjon.

En egen avdeling for spillutvikling har i 2021 
arbeidet for å bygge et spillunivers; Bible X. 
Her blir man både tatt med inn i framtiden, 
og tilbake til Jesu tid. Man blir selv en del av 
handlingen, og kan derfor lettere forstå og 
reflektere over evangeliet. 
 

En viktig faktor i prosjektet har vært å gjøre 
spillet til en sosial og interaktiv opplevelse, der 
flere deltakere kan spille sammen i grupper. 

Helt siden målet ble satt om å lansere en 
betaversjon av Bible X i begynnelsen av 2022, 
har det vært jobbet intensivt med alle aspekter 
av spillet; fra programmering, animasjon og 
design til manus, musikk og lydeffekter. Bible X 
har knyttet til seg mange frilansere og innleide 
over hele verden, og til sammen har over 30 
personer bidratt i prosjektet.

BIBLE X - Bibelen kommer til liv i nytt spillunivers 

Bible X har egne filmsekvenser, hvor hendelsene
fra Bibelen kommer til live

Ved å spille sammen i “units”, kan flere samarbeide 
om å løse oppgavene via en mobilapp

WebApp med tekst, lydbok, ordforklaringer, 
bilder og film. Opptil 6000 brukere i uka

Animasjon ble tatt i bruk i dramaserien

28
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BMS International er en ideell organisasjon 
etablert i USA. Misjonsorganisasjonens 
hovedmål er å bidra til kristen ideell 
virksomhet som fremmer BCC-forbundets 
formål og trosgrunnlag. Organisasjonen skal 
forvalte en viktig del av misjonsvirksomheten 
i forbundet. 

I forbindelse med representantskapets 
vedtak om å oppta BMS International i 
forbundet i november 2020, ble det lagt opp 
til at organisasjonen i løpet av 2021 skulle:  

overta eierskap for et antall 
internasjonale misjonseiendommer

ha eierskap i organisasjoner som driver 
med kristent sosialt entreprenørskap
 
etablere et grunnlag for å støtte 
andre internasjonale misjonsformål 
og aktiviteter 

Som ledd i dette vedtok representantskapet 
31. desember 2020 å bevilge BMS 
International finansieringsmidler på NOK 6 
millioner for 2021, til dekning av nødvendige 
kostnader til etablering, drift, søknad om 
skattefri status, juridisk og annen profesjonell 
bistand. 

BMS International: vekst i misjon

I 2021 vokste forbundets misjonsvirksomhet. Ved at seks misjonsrettede 
eiendommer i ulike deler av verden er overført til BMS International, ser 
organisasjonen et stort potensiale for å spre evangeliet, støtte nye menigheter 
og spille en viktig rolle for troendes liv i flere utviklingsland.

BMS International vil utføre sitt oppdrag gjennom tre typer aktiviteter:

Kjøp, utvikling, drift 
og opprettholdelse av 
menighetssentre og 

misjonseiendommer, spesielt 
i land med lav kjøpekraft

Drift av egne 
misjonsprogrammer og tilskudd 

til andre organisasjoner som 
støtte til aktiviteter som 

fremmer misjonsbefalingen

Ansvarlige finansielle 
investeringer i 

organisasjoner som 
driver med kristent 

sosialt entreprenørskap 

31

Eierskap av 
misjonseiendommer:

Sosialt 
entreprenørskap: Misjonsprogrammer: 
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Status som ideell organisasjon med 
skattefritak

I mai 2021 ble BMS International innvilget 
status som «Mission Society» i USA, en ideell 
og allmennyttig organisasjon med skattefritak 
i henhold til amerikansk lovgivning. Styret 
anser dette som et viktig skritt i arbeidet med 
å finansiere og fremme organisasjonens 
ideelle formål.  

Kristent sosialt entreprenørskap

BMS International eier 100 % av Basfour 
Group, som er en strategisk misjonsrettet 
investering i Afrika. Basfour Group eier en 
portefølje av virksomheter som driver kristent 
sosialt entreprenørskap i Sør-Afrika utenfor 
Johannesburg. Virksomhetene gir opplæring 
og arbeidspraksis til ungdommer fra hele 
Afrika. I 2021 samarbeidet BMS International 
tett med Basfour Group for å videreutvikle 
bærekraftige og lønnsomme investeringer 
som kan støtte misjonsarbeid på hele det 
afrikanske kontinentet. 

Bevilget finansiering og investeringer:
Misjonseiendommer

21. november 2021 vedtok representant-
skapet å finansiere overdragelsen av en rekke 
misjonseiendommer og -selskaper til BMS 
International, som resulterte i en bevilgning 
på MNOK 311, og et lån fra BCC Fund STI på 
MNOK 169.

I prosessen med å forberede overføringen 
av flere misjonseiendommer til BMS 
International, ble det i 2021 igangsatt et 
grundig forarbeid for å sikre at interesser 
og behov hos de berørte partene ville bli 
tilstrekkelig ivaretatt. 

Det ble benyttet profesjonell rådgivning i 
både Norge, USA og i lokale jurisdiksjoner, 
for å sikre strukturelle, skattemessige og 
juridiske aspekter ved overdragelsene, for 
at styret kunne ha en høy grad av sikkerhet 
for at det ideelle, allmennyttige formålet 
til BMS International og BCC-forbundet 
kunne fremmes gjennom de foreslåtte 
transaksjonene.
 
Per 31. desember 2021 hadde BMS 
International gjennomført flere overføringer, 
og var i forhandlinger om ytterligere 
overdragelser av eiendommer til fremme av 
sitt allmennyttige og ideelle formål. Nevnte 
finansiering har allerede muliggjort betydelige 
misjonsrettede investeringer, ved siden av 
anskaffelsen av seks misjonseiendommer 
hvor det er store muligheter for å spre 
evangeliet og støtte nye menigheter i deres 
utvikling.

De seks misjonseiendommene er lokalisert i:

Cabreuva i Brasil,  
Lubumbashi i DR Kongo,  
Kerala i India,  
Kisumu i Kenya,  
Leon i Mexico,  
Tauranga i New Zealand

Aktiviteter i 2021

Cabreuva, BrasilLubumbashi, DR Kongo

Kisumu, Kenya

Ungdomscamp: innenfor de begrensninger som gjaldt, 
ble det sommeren og høsten avholdt to camper for 
ungdom, som ble sendt online til de som ikke kunne delta 
fysisk.

Tauranga, New Zealand

Kerala, India

I august fortsatte sommerarrangementene, og også 
her lyktes det å skape innholdsrike opplevelser for flere 
målgrupper.

Leon, Mexico

FORBRUKTE MIDLER TIL FORMÅLET:
(Tall i MNOK)

Sosialt entreprenørskap 
Misjonskostnader  
Finanskostnader 

68,4
19,1

6,0

93,5
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Planer for fremtiden 

I 2022 vil BMS International fortsatt 
ha fokus på å identifisere og finansiere 
egnede misjonsrettede investeringer og 
misjonseiendommer, med mål om å spille 
en viktig rolle for troendes liv i utviklingsland, 
i tillegg til å støtte internasjonale 
misjonsprogrammer.

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.

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.

Våre medlemsorganisasjoner 
BCC Norge
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. 
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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.  

BCC Norge er nasjonalledd for 
19 norske lokalmenigheter

De seks eiendommene har følgende 
kjennetegn: 

Investert i med formål om å fremme 
kristen tro 

Har egnede fasiliteter for kristne 
samlinger, konferanser, barne- og 
ungdomsaktiviteter og camper. Benyttes 
av trosfeller av BCC til trosoppbyggelse 
i lokale, regionale, nasjonale og noen 
tilfeller internasjonale sammenhenger, og 
i misjonssammenheng

Lokalisert på steder hvor andre egnede 
eller tilsvarende fasiliteter ellers ikke ville 
vært tilgjengelige, eller ville være svært 
kostbare



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

Organisering - BCC Norge

Som en serviceleverandør til 
lokalmenighetene, tilbyr nasjonalleddet 
tjenester som omfatter IT-verktøy og 
organisasjonsstøtte med blant annet 
veiledning og kurs.  
 
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. 
 
BCCs medlemsregister administreres av 
nasjonalleddet, som også yter brukersupport 
overfor medlemmer og lokalmenigheter. I 
2021 ble registeret videreutviklet med nye 
funksjoner. 

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. 

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:

Søknad om 
merverdiavgiftskompensasjon for 
frivillige organisasjoner

Søknad om covid-tilskudd 

Søknad om statstilskudd som 
trossamfunn, samt rapportering til 
myndighetene

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.

FORBRUKTE MIDLER:  
(Tall i MNOK)

Gjelder kostnader til drift av støttefunksjoner
til norske lokalmenigheter i 2021.  
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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 BCC-
forbundet. Virksomheten i lokalmenighetene 
er ikke inkludert i regnskapet for BCC Norge, 
men har egne årsregnskap og årsrapporter. 

Fra sentral virksomhet til nasjonalledd

Service og støtte til lokalmenigheter og medlemmer

10,1



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.  

Lokalmenigheter i Norge Samarbeidende organisasjoner
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BCC Valdres

BCC Måløy

BCC Harstad

BCC Hønefoss

BCC Halligdal

BCC Molde

BCC Stord

BCC Hamar

BCC Sørlandet

BCC Stavanger

BCC Horten

BCC Drammen Sande

BCC Bergen

BCC Sandefjord

BCC Eiker

BCC Østold

BCC Tønsberg

BCC Grenland

BCC Oslo og Follo

72

89

92

128

173

215

276

310

393

415

482

517

522

592

631

717

778

1067

1368

Personmedlemmer i de 
norske lokalmenighetene:

Totalt: 8868 tilskuddstellende medlemmer

Aldersfordeling:

 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]. 

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.  
 

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. 

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

34 %
0-15

6 %
61-75

19 %
31-45 

10 %
46-60

3 %
76+

16-30
28 %
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Foreningen er en del av det kristne 
ungdomsarbeidet til BCC, og arrangerer 
aktiviteter og camper for ungdom fra 13 år 
og oppover. Brunstad Ungdomsklubb skal 
blant annet fremme kristen tro, fellesskap 
og erfaringsutveksling mellom ungdommer 
fra hele verden, og verne fra nedbrytende og 
skadelige miljøer. 

BUK har 20 stedsledd i Norge. 
På verdensbasis er det rundt 80 
ungdomsforeninger som har samme eller 
lignende formål, men som er uten juridisk 
tilknytning. 

Assosierte medlemsorganisasjoner

En viktig del av BCC-forbundets formål er å tilby barn og ungdom et positivt 
og sunt kristent miljø, og å skape gode rammevilkår for barn og ungdoms 
personlige, åndelige og sosiale utvikling. Mye av dette arbeidet utføres av 
frivillige i våre assosierte barne- og ungdomsorganisasjoner.  

1 0

Kristen forening som tilbyr fritidsaktiviteter 
til barn mellom 6 og 13 år, gjennom 21 lokale 
foreninger i Norge. Aktivitetsklubben deler 
tros- og verdigrunnlag med BCC, 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. 

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.  
 

     Brunstad Ungdomsklubb 
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Sekretariatet

Sekretariatet skal ivareta 
representantskapets interesser mellom 
representantskapsmøtene, og en av de 
viktigste oppgavene er knyttet til å forberede, 
planlegge og koordinere prosessene rundt 
representantskapsmøtene. Det ble avholdt 
tre representantskapsmøter i 2021. 
 
Sekretariatet har i 2021 arbeidet med den 
videre utvikling av forbundet, og har gjort 
et omfattende arbeid med utarbeidelsen av 
sentrale dokumenter for dette. Særlig viktig 
var stiftelsesdokumenter og konstitusjon 
for BCC-forbundet, som ble vedtatt av 
representantskapet 21. november 2021. 
  
Viser også til Fra sekretariatet på side 14.
 
Forstanderoppgaver 

Forkynnelse i BCC utføres på frivillig basis, 
av personer som gjør dette på sin fritid. BCC-
forbundet har ingen lønnede forkynnere, 

verken under våre internasjonale stevner eller 
i alle de ulike regionale og lokale samlingene 
som arrangeres i lokalmenighetene i løpet av 
året.  
 
Det er likevel flere praktiske oppgaver 
som gjennomføres for trossamfunnet, av 
personer som også har en forkynnergjerning. 
Dette gjelder blant annet forberedelser til 
internasjonale stevner, forstandermøter, 
bibelundervisning for ungdom og økumenisk 
dialog.  
   
Forstanderskapet ledes av Kåre J. Smith, 
som samarbeider med flere i behandling av 
ulike forstandersaker. Harald Kronstad ble 
i 2019 registrert forstander med ansvar for 
vigselsrett og formelle oppgaver. 
 
I 2021 ble det startet opp et større 
utredningsprosjekt for å beskrive BCC-
forbundets trosgrunnlag i et nytt format. 
Forstanderskapet leder arbeidet, som etter 
planen skal ferdigstilles i løpet av 2022.

Annen formålsvirksomhet

BCC-forbundet sin reorganisering i 2021 har krevd store ressurser fra 
sekretariatet, representantskapet og forstanderskapet. Det er gjort et 
omfattende arbeid med å utforme grunnlaget for forbundet, som skal vare i 
mange tiår fremover. 

1 1

FORBRUKTE MIDLER TIL FORMÅLET: 
(Tall i MNOK)

Sekretariatet og representantskapet
Forstanderskapet og annen 
formålsvirksomhet 

20,4
   6,3

26,7
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Også i 2021 har BCC-forbundet gitt 
økonomisk støtte til organisasjoner som på 
ulike måter bidrar til å oppfylle vårt formål. 
 
Dette gjøres ved å støtte organisasjoner 
som blant annet driver bibelundervisning 
for ungdom, formidling av kristen musikk og 
litteratur, og misjonsvirksomhet i ulike land. 
 
Bibelundervisning og kulturutveksling for 
ungdom  

En del av trossamfunnets misjonsarbeid er å 
støtte kristen ungdomsutveksling på tvers av 
landegrenser. Gjennom ungdomsprogrammet 
tilbys ungdom fra mange land og kulturer 
bibelundervisning, trosopplæring og aktiviteter 
i et kristent miljø. 

Formålet er å gi ungdom som deltar i 
utvekslingsprogram et godt fundament for 
sitt kristenliv, og kjennskap til menighetens 
trosgrunnlag og historie. I 2021 fikk 
545* ungdommer fra 16 land glede av 
bibelundervisningen og fritidstilbudet som ble 
tilbudt via ungdomsprogrammet.
 
* Antallet er fordelt på to årskull, da 
ungdomsprogrammet følger vanlige skoleår.

Skjulte Skatters Forlag 

Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag sitt formål er 
å fremme det kristelige innholdet og verdiene 
som Johan O. Smith stod for, og har som 
oppgave å forvalte menighetens samlede 
litteraturarv for fremtiden. 

Misjon og menighetsbygging i Romania  
 
I 2021 vedtok representantskapet å gi et 
tilskudd til stiftelsen BCC Romania, som 
støtte til å overta eierskap og drift av et 
misjonssenter i landet.  
 
Som ledd i arbeidet med å skape arenaer for 
forkynnelse og menighetsbygging i land med 
lav kjøpekraft har BCC og Brunstadstiftelsen 
tidligere investert og gitt økonomiske bidrag til 
bygging og drift av misjonssenteret. 

Planen er at BCC Romania selv kjøper 
eiendommen, og overtar ansvar for videre 
drift, i tråd med intensjonen om hjelp til 
selvhjelp. 

Organisasjoner vi støtter
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FORBRUKTE MIDLER TIL FORMÅLET: 
(Tall i MNOK)

Ungdomsprogram                           
Skjulte Skatters forlag                   
BCC Romania                                  

8,6
5,0
9,5

23,1
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Organisasjon Organisasjonsnr.
BCC Norge 979 961 073 Norge
BCC-forbundet 828 408 712 Norge
bcc.media Foundation 925 564 257 Norge
BMS International Ltd. 466 0152 California, USA
BCC Fund STI 828 431 692 Norge
BCC Event STI 914 565 871 Norge

Den 13. juli 2020 besluttet representantskapet i Brunstad Christian Church (BCC) at BCC skulle fungere 
som sentralledd for et midlertidig forbund, kalt BCC-forbundet. I 2021, under konstituerende forsamling 
21. november, ble dette arbeidet tatt videre ved at representantskapet med flere stiftet BCC-forbundet, 
en ny norsk forening med internasjonalt nedslagsfelt. Samme dag endret BCC sine vedtekter, hvor de 
blant annet endret navn til BCC Norge og tok funksjonen som nasjonalledd for norske menigheter. BCC 
Norge ble fra samme dag tatt opp som medlemsorganisasjon i BCC-forbundet. BCC Norge inngår i dette 
sammenfattede regnskapet for 2021 ettersom sentralvirksomhet fant sted i BCC Norge frem til BCC-
forbundets opprettelse i november. Fra regnskapsåret 2022 vil BCC Norge ikke lenger inngå i et 
sammenfattet regnskap. 

Ettersom BCC-forbundet ikke har eller selv er noen kontrollerende eller eiende enhet, og 
medlemsorganisasjonene i forbundet dermed ikke inngår i samme konsern, oppfyller det ikke vilkårene 
for å utarbeide ordinære konsoliderte regnskaper etter norsk regnskapsstandard eller IFRS. BCC-
forbundet og dets medlemsorganisasjoner som er klassifisert som «fellestiltak», dvs. 
medlemsorganisasjoner uten representanter i representantskapet, men hvor representantskapet som 
organ har visse myndigheter overfor organisasjonen, har likevel ønsket å samarbeide om å utarbeide et 
sammenfattet regnskap ettersom de mener det gir verdifull informasjon til medlemmer, givere og 
andre interessenter. Regnskapet er utarbeidet av representantskapets sekretariat og skal godkjennes av 
de styrende organer i fellestiltakene samt representantskapet i BCC-forbundet.

Det er tatt opp flere nye juridiske enheter i BCC-forbundet i 2021, og to av disse inngår i det 
sammenfattede regnskapet for 2021. Det sammenfattede regnskapet for 2021 viser totaløkonomien for 
BCC-forbundet for hele regnskapsåret, for de organisasjonene som i hele eller deler av 2021 har drevet 
virksomhet. BCC A-team STI og BCC Music STI er også tatt opp i BCC-forbundet i 2021. Det har imidlertid 
ikke vært drift i disse organisasjonene i 2021 og de er derfor ikke tatt med i det sammenfattede 
regnskapet for 2021. De vil imidlertid inngå i det sammenfattede regnskapet fra 2022.

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

Det sammenfattede regnskapet består av sammenfattet balanse per 31. desember 2021, sammenfattet 
resultatregnskap, noter og sammenfattet kontantstrømoppstilling for det avsluttede regnskapsåret.

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

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

Inntekter

Kapitalforvaltning

Bruk av midler

Markedsrisiko/finansiell risiko

Av regnskapet fremgår det hvordan gavemidlene brukes. All virksomhet i BCC-forbundet er knyttet opp 
til formålet. Dette gjøres blant annet ved å arrangere internasjonale stevner, produsere kristent 
medieinnhold for ulike kanaler, drive misjon og menighetsarbeid. 

Om lag 1,2 prosent av BCC-forbundets anskaffede midler benyttes til administrasjon.

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

Forbundsenhetene har som mål å ha en finansiell posisjon som kan sikre realiseringen av 
organisasjonenes formål som er menighetsdrift og misjon. Som en del av dette er det bygd opp et fond 
som i 2021 ble overdratt til BCC Fund STI som skal sikre forbundets formålsrealisering også på lang sikt.

BCC-forbundets inntekter kommer i hovedsak fra gaver fra faste bidragsytere, fra lokale menigheter, 
selskaper og andre ideelle organisasjoner. En mindre del av gaveinntektene kommer inn ved 
innsamling/kollekter under våre arrangementer. 

I gjennomsnitt utgjør gavene gitt i kollekter under våre arrangementer 2.352 NOK per giver, all 
innbetaling skjer gjennom banktransaksjoner.

Historisk har BCC Norge etablert et fond øremerket fremtidig misjonsarbeid som låner ut kapital til 
prosjekter som fremmer trossamfunnets formål. En stor del av kapitalen er i dag lånt ut til 
Brunstadstiftelsen til finansiering av konferansesenteret hvor BCC avholder sine internasjonale kristne 
konferanser. 

Ved representantskapets vedtak 21. november 2021 er fondets kapital overført til den nyopprettede 
stiftelsen BCC Fund STI. Det er styret i stiftelsen som etter rådgivende innspill fra representantskapet 
forvalter kapitalen, herunder beslutter når avkastningen av fondet skal brukes og hvilke prosjekter den 
skal brukes til.

Alle organisasjonene som inngår i det sammenfattede regnskapet er autonome og uavhengige 
organisasjoner med egne styringsorganer, men likevel slik at alle i 2021 har hatt representantskapet i 
BCC-forbundet som et organ som har myndighet til å velge styremedlemmer, endre vedtekter m.m. 
(merk at for BCC Norge ble representantskapets myndighet avløst av landsmøtet i BCC Norge fra 21. 
november 2021). Representantskapet beslutter videre opptak/eksklusjon av organisasjoner i BCC-
forbundet, og fastsetter budsjettet i BCC-forbundet, inkludert eventuelle tilskudd fra BCC-forbundet til 
andre forbundsenheter.

Representantskapet besto ved utgangen av 2021 av 62 fysiske personer, hvorav 38 representerte BCCs 
19 norske lokalmenigheter og de øvrige er representanter fra trossamfunn i andre land. 
Representantskapet utøver sin myndighet i representantskapsmøter som avholdes minst én gang per 
år. Representantene velges for ett år om gangen. Representantskapet har et ansatt sekretariat som 
ivaretar representantskapets interesser mellom representantskapsmøtene samt forbereder og 
gjennomfører representantskapsmøter. Sekretariatet har visse fullmakter til å koordinere 
forbundsenhetene og sette minstekrav innen økonomi, compliance, kommunikasjon og IT for å ivareta 
forbundets interesser. Sekretariatet fungerer som BCC-forbundets styre. 

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

BCC-forbundets transaksjoner med medlemmer i Representantskapet

Brunstadstiftelsen er en ideell alminnelig og næringsdrivende stiftelse. Stiftelsen sin næringsvirksomhet 
skjer gjennom datterselskaper som er eid av det heleide holdingselskapet Oslofjord Holding AS.

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

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

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

Se mer om dette i note 9 til årsregnskapet.

Se mer om dette i note 13 til årsregnskapet.

Identiteten av innehaver av norske bankkort og kredittkort er identifisert gjennom det norske 
banksystemet.

For gaver fra privatpersoner i størrelsesorden over «100 000» NOK er det etablert en rutine som 
verifiserer midlenes opprinnelse. I 2021 er det 13 privatpersoner som har gitt over 100 000 NOK i gave 
til BCC Norge. 

BCC Norge mottar statsstøtte gjennom den norske stats alminnelige ordninger for tilskudd til tros- og 
livssynssamfunn. Støtten utgjorde i 2021 2,9 % av BCC-forbundets anskaffede midler.  

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

Styret for Brunstadstiftelsen velges av landsmøtet for BCC Norge.

BCC-forbundets forbindelse til Brunstadstiftelsen

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

BCC-forbundet har mange bidragsytere, hvor de fleste av disse donerer gaver regelmessig til 
trossamfunnets formål. Forbundsenhetene er som samfunnet for øvrig opptatt av at den ideelle 
virksomheten ikke blir misbrukt og at mottatte gaver brukes i tråd med vårt formål.

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

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

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

NOTE 2021 2020
ANSKAFFELSE AV MIDLER

Tilskudd
Offentlige tilskudd inkl. momskompensasjon 22 808 20 052
Andre tilskudd 63 421 60 707

Innsamlede midler og gaver 134 519 90 189

Inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Aktivitet som oppfyller formål 4 26 901 13 175
Aktivitet som skaper inntekter 5 64 147 4 483

Finans- og investeringsinntekter 13 29 062 37 388
Andre inntekter 6 53 391 121

SUM ANSKAFFEDE MIDLER TIL FORMÅL 394 249 226 115

FORBRUKTE MIDLER
Kostnader til anskaffelse av midler

Kostnader til innsamlinger 4 173 2 226
Andre kostnader til anskaffelse av midler 2 853 3 740
Kostnader kristent sosialt entreprenørskap 5 68 428 1 369

Media
Kostnader til aktiviteter 66 363 73 851

Arrangementer
Kostnader til aktiviteter 4 47 549 13 034

Bibelundervisning/ungdomsprogram
Tilskudd til Youth Activity Organization Worldwide 8 600 3 575
Kostnader til aktiviteter 0 5 836

Annen formålsvirksomhet
Tilskudd til lokalmenigheter 0 1 940
Tilskudd lokalmenigheter - Service funksjon 10 109 9 415
Tilskudd til Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag 5 000 4 700
Aktiviteter utført av sekretariatet 7,9 20 477 0
Kostnader til andre aktiviteter 6 276 5 158

Misjon
Kostnad til aktiviteter 20 316 3 536
Tilskudd til BCC Romania 9 500 0
Tilskudd til  andre organisasjoner 3 480 1 905

Ressurser brukt til å administrere organisasjonen
Administrasjon 8,9 4 731 20 237
Finanskostnader 10 558 26 623

SUM FORBRUKTE MIDLER 288 413 177 145
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT 105 836 48 970

TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL
Formålskapital med lovpålagte restriksjoner 0
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner -7 292 26 988
Formålskapital med internt pålagte restriksjoner 74 825 -94 210
Annen formålskapital 38 303 116 192
SUM DISPONERING 105 836 48 970
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Beløp i tusen NOK

NOTE 31.12.2021 31.12.2020

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 14 246 625          137 635         
Driftsløsøre/ Innredning/Programvare 14 66 794            38 171           
Goodwill, immaterielle eiendeler 14 570                 
Transportmidler 14 28                   592                
Sum varige driftsmidler 314 017          176 398         

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap 14                   -                 
Andre langsiktige fordringer 10,13 950 151          949 994         
Sum finansielle anleggsmidler 950 165          949 994         
Sum anleggsmidler 1 264 182       1 126 392      

Omløpsmidler
Varer 8 191              22 372           

Fordringer
Kundefordringer 808                 10 501           
Andre kortsiktige fordringer 10 36 124            4 212             
Sum fordringer 36 932            14 713           

Bankinnskudd, kontanter og lignende 12 95 296            50 386           
Sum omløpsmidler 140 419          87 472           
SUM EIENDELER 1 404 601       1 213 864      

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Grunnkapital 1 200              -                 
Formålskapital med lovpålagte restriksjoner -                  -                 
Formålskapital ekstern restriksjon 2 32 005            39 297           
Formålskapital intern restriksjon 2,3 811 771 737 946
Annen formålskapital 2 357 562 245 842
Sum formålskapital 1 202 538 1 023 085

Gjeld   
Langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld 11 154 845 170 003
Sum langsiktig gjeld 154 845 170 003

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 11 290 7 013
Skyldige offentlige avgifter 12 9 365 3 880
Annen kortsiktig gjeld 26 563 9 884
Sum kortsiktig gjeld 47 218 20 777
Sum gjeld 202 063 190 779
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 1 404 601 1 213 864

Moss, 8. juli 2022

Tore Aslaksen                  Berit H.  Nilsen Trond Eivind Johnsen Finn Å. Ødegård
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Beløp i tusen NOK 

Note 2021 2020

Årets aktivitetsresultat 105 836         48 970           

Poster i aktivitetsregnskapet som ikke har direkte likviditetseffekt
Avskrivninger og nedskrivninger, ev. reversering av nedskrivninger 24 464           13 072           
Tap ved avhendelse av varige driftsmidler -                53                  
Sum poster som ikke har direkte likviditetseffekt 24 464           13 125           

Investeringer, avhendelser og finansiering
Anskaffelse av andre varige driftsmidler (88 703)         (163 419)       
Salgsum ved avhendelse av varige driftsmidler 225                5 894             
Endring i langsiktige utlån (157)              65 226           
Endring i langsiktig gjeld (15 158)         74 480           
Sum investeringer, avhendelser og finansiering (103 793)       (17 819)         

Andre endringer
Endring i kundefordringer og andre kortsiktige fordringer (22 219)         (9 067)           
Endring i leverandørgjeld og andre kortsiktig gjeld 20 957           (7 725)           
Endring i varelager 14 181           (21 118)         
Endring i andre tidsavgrensningsposter 5 485             180                
Sum andre endringer 18 404           (37 730)         

Sum likviditetsendringer gjennom året 44 910           6 546             
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 50 386           43 840           
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 95 296           50 386           
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Note 1 - Regnskapsprinsipper

Det sammenfattede regnskapet viser et felles regnskap for de seks organisasjoner som i hele eller deler av 2021 
utgjør BCC-forbundet.

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

BMS International har utarbeidet sitt årsregnskap for 2021 etter amerikansk regnskapsstandard, og i det 
sammenfattede regnskapet er dette omarbeidet til  "God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner" etter norsk 
regnskapsstandard.

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

Konsolideringsprinsipper

Det sammenfattede regnskapet for BCC-forbundet omfatter følgende seks juridiske enhetene, samt deres 
respektive datterselskaper:

1. BCC Norge - org.nr 979 961 073 - Norge
2. BCC-forbundet - org.nr 828 408 712 - Norge
3. bcc.media Foundation - org.nr 925 564 257 - Norge
4. BMS International Ltd. - org.nr 466 0152 - California, USA
5. BCC Fund STI - org.nr 828 431 692 - Norge
6. BCC Event STI - org.nr 914 565 871 - Norge

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

Aksjer i datterselskaper er eliminert i det sammenfattede regnskapet etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer 
at det oppkjøpte selskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, og eventuell 
merpris ut over dette klassifiseres som merverdi. Tilordning av merverdi fra virksomhet tatt opp i 
konsolideringen i år er foreløpig.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn 
bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives etter en fornuftig avskrivingsplan.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.
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Resultatposter utenlandsk valuta

Resultatposter i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Kursdifferansen mot 
oppgjørstidspunktet, føres som agio/disagio.

Inntekter

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

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

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

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

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

Pensjoner

Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen 
kostnadsføres.

Kostnader

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

I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i følgende tre hovedgrupper:

a. Kostnader til anskaffelse av midler. Dette kan være interne og eksterne innsamlingskostnader, 
felleskostnader som tilfaller aktiviteten og kostnader i forbindelse med de operasjonelle aktivitetene.
b. Kostnader til formålet. Dette er kostnader knyttet til aktivitetene i organisasjonen, eller tilskudd til andre 
organisasjoner, for å oppfylle organisasjonens formål.
c. Ressurser brukt til å administrere organisasjonen. Disse kostnadene gjelder drift av organisasjonen, f.eks. 
daglig ledelse, revisjon, konsulentbruk, osv.
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Note 2 - Formålskapital
Beløp i tusen NOK

Formålskapital 
med lovpålagte 
restriksjoner

Formålskapital med 
eksterne 
restriksjoner

Formålskapital 
med interne 
restriksjoner

Annen 
formålskapital

Sum 
formålskapital

Formålskapital pr. 01.01 -                    39 297              737 946          245 842          1 023 085       
Tilførte midler 84 078              118 351            125 385          327 814          
Midler overført til aktiviteter (84 078)            (125 643)           (50 560)           (260 281)        
Årets resultat -                    (7 292)               74 825            38 303            105 836          
Andre endringer -                    -                     -                  73 617            73 617            
Formålskapital pr. 31.12. -                    32 005              812 771          357 762          1 202 538       

Note 3 - BCC Fund
Beløp i tusen NOK

2021 2020
Egenkapital i BCC Fund 01.01 737 946          832 156          
Nettoavkastning 26 381             27 689             
Overføring av midler fra drift til fond 99 004             
Disponering - tilskudd til BMS International -50 560           -94 210           
Disponering - tilskudd til bcc.media foundation -27 689           
Egenkapital i BCC Fund 31.12 812 771          737 946          

Nettoavkastning i % av egenkapitalen 01.01 3,57 % 3,33 %

Note 4 - Aktiviteter som oppfyller formålet

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

BCC-forbundet har en arrangementsvirksomhet som organiserer interasjonale stevner med mellom 3 500 og 
11 000  deltakere. Det var noen flere arrangementer som kunne gjennomføres i 2021 enn i 2020 til tross for 
Covid-restriksjoner i Norge, det gir både høyere kostnads- og inntektsnivå enn fjoråret

 Styret i BCC Norge har hatt ansvaret for den løpende forvaltningen av fondskapitalen frem til kapitalen ble 
overført til BCC Fund STI. De videre planene for forvaltning av kapitalen vil ivaretas av BCC Fund STI. 

79,3 MNOK av "Andre endringer" følger av ny beregning av virkelig verdi på anleggsmidler ved etablering av 
ny eierstruktur i forbundet. Resterende endringer er svingninger i verdien av formålskapital i organisasjoner 
som er ført i utenlandsk valuta.

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

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

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

BCCs fond er bygget opp av gaver i forbindelse med en ekstraordinær innsamlingsaksjon i perioden 2009-
2020. Formålet med fondet 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.

10

56



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.

Document ID: 
53974B81B258435BA2DA9DCA2E9DA02E

BCC-forbundet
Sammenfattet regnskap for 2021 - noteopplysninger

Note 5 - Aktiviteter som skaper inntekt

Note 6  - Andre inntekter

Note 7 - Annen formålsvirksomhet

Note 8  - Ytelser til ledende personer i BCC-forbundets organisasjoner
Beløp i tusen NOK

BCC
bcc.media 

Foundation

BMS 
International 

Ltd.
Daglig leder 1 641                 -                  
Styre 2 445                 706                  512                  
Sum godtgjørelse til 
ledende personer 4 086                 706                  512                  

Note 9 - Ytelser til ledende personer i BCC-forbundets organer
Beløp i tusen NOK

Forstander-
skap Sekretariat

Lønn 1 239              2 228              
Pensjon, annen godtgjørelse 213                  217                  
Honorar 1 041              988                  
Sum godtgjørelse til 
ledende personer 2 493              3 433              

BCC-forbundet har gjennom Basfour Group virksomhet innen kristent sosialt entreprenørskap i  Sør-Afrika. 
Virksomheten har vært drevet siden 2004 og kjøpt opp av BMS International i 2020.  Basfour Group tilbyr 
opplæring og arbeidserfaring for ungdom fra ulike land i Afrika, og forbedrer deres utsikter til å kunne 
forsørge seg selv og familiene sine i fremtiden. 

Etter US regnskapsstandard kan inntektene og kostnadene knyttet til kristent sosialt entreprenørskap 
klassifiseres som «Mission-Related Income» og «Mission-Related Expenses». I BCC-Forbundets regnskap er 
inntektene klassifisert under «Aktivitet som skaper inntekt» og kostnadene under «Andre kostnader for å 
skape inntekt».

Det utbetales ikke styrehonorar til styret, men fire av styremedlemmene har vært ansatt og mottatt 
lønn/honorar fra sine respektive organisasjoner for annet arbeid. 

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

 Inntekter fra deltakeravgift for arrangementene er rapportert under linje aktivitet som oppfyller formålet. 
Kostnadene er rapportert under kostnader til aktivitet for Arrangement. 

BCC-forbundet ble etablert 21. november 2021 og de nærmeste årene arbeider forbundet med å etablere et 
internasjonalt trossamfunn gjennom medlemskap i BCC-forbundet for norske og utenlandske 
lokalmenigheter.

Arbeidet består av flere delprosjekter innen ulike fagområder og er vist samlet i regnskapet under Annen 
formålsvirksomhet. Organisatorisk utføres arbeidet i sekretariatet, i fjoråretsregnskap lå tilsvarende kostnad 
under linjen for Administrasjon.

BMS International har i 2020 og 2021 kjøpt opp misjonseiendommer og Basfour Group som driver 
virksomheten med kristent sosialt entreprenørskap i Sør-Afrika. Ved oppkjøpet er det synliggjort en høyere 
verdi på selskapene enn anskaffelseskost. I regnskapet er verdiøkningen rapportert som Andre inntekter.
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Note 10 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 11 - Langsiktig gjeld
Beløp i tusen NOK

Nedbetalingsprofil 2021 2020
Annen langsiktig gjeld Opptil 10 år 154 845          170 003          
Sum annen langsiktig gjeld 154 845          170 003          

Note 12 – Kontanter og bankinnskudd

Bankinnskudd, kontanter o.l. omfatter bundne skattetrekksmidler med MNOK 2,393.

Note 13 – Transaksjoner og mellomværende med nærstående parter
Beløp i tusen NOK

2021 2020
Tilskudd, gaver 15 484            -                  
Inntekter fra aktiviteter 2 901              2 913              
Finansinntekter 19 668            20 322            
Midler anskaffet fra nærstående parter 38 053            23 235            

Andre forbrukt midler                             -   2 422              19 861            
Finanskostnader -                  -                  
Forbrukte midler, nærstående parter 2 422              19 861            

2021 2020
Forskuddsbetalt leieavtaler 0 16 932            
Langsiktige fordringer 773 548          765 573          
Kundefordringer 0 -                  
Andre kortsiktige fordringer 13 370                  
Sum fordring 773 561          782 874          

Langsiktig gjeld 0 -                  
Leverandørgjeld 0 923                  
Kortsiktig gjeld 168                  181                  
Sum gjeld 168                  1 104              

BCC Norge er oppretter av Brunstadstiftelsen og landsmøtet velger styremedlemmer i stiftelsen, 
transaksjoner med Brunstadstiftelsen-konsernet fremkommer i tabell under. 

Lån til Brunstadstiftelsen konsernet er ikke sikret med pant.

Transaksjoner med Brunstadstiftelsen-konsernet:

Godtgjørelse til forstanderskapet gjelder lønn og honorarer i forbindelse med forberedelser til BCCs stevner 
og arrangementer, bibelundervisning for ungdom, samfunnskontakt og teologisk utredningsarbeid. 
Forstanderskapets leder har i 2021 ikke mottatt lønn eller honorarer fra BCC-forbundet. 

 58 MNOK av den langsiktige gjelden er til organisasjoner som deler BCC-forbundets formål, øvrig gjeld er 
knyttet til finansiering av forbundets misjonsprogram innen kristent sosialt entreprenørskap. 
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Note 14 – Varige driftsmidler
Beløp i tusen NOK

Tomter, 
bygninger og 
annen fast 

Driftsløsøre/ 
Innredning/ 
Programvare

Transport- 
midler

Immaterielle 
eiendeler Sum

Inngående balanse 01.01 145 266           40 910              614                  45 214            232 004          
(+/-) Tilgang/avgang 2021 87 446              18 548              483                  106 477          
Avskrivninger (3 371)               (11 679)             (11)                  (143)                (15 204)           
Nedskrivning -                    (4 781)               -                  (4 479)             (9 260)             
Balanseført verdi 31.12 229 341           42 999              1 086              40 592            314 017          

Økonomisk levetid 20-40 år 5 år 5 år 5 år
Avskrivningsplan 2,5%-5% 20 % 20 % 20 %
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Til representantskapet i BCC-forbundet 
  

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 

Vi har revidert det sammenfattede årsregnskapet til BCC-forbundet som består av balansen 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 

Ledelsen er ansvarlig for 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 ikke øvrig informasjon. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet 
er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller 
hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig 
informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

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 
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. 
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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, 8. juli 2022 
PricewaterhouseCoopers AS 
  
  
  
Gøril Hyni 
Statsautorisert revisor   
(elektronisk signert) 
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