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Om BCC Østfold

Vi er en kristen menighet som følger den læren og 
de verdiene som BCCs grunnlegger Johan O. Smith 
sto for. Vi tror på Jesus som frelser og forsoner for 
oss mennesker, og ikke minst som forløper - altså en 
vi skal etterfølge. Vår kristne tro er det som knytter 
medlemmene sammen, og mange har et stort 
engasjement i lokalmenigheten. Dette gjør at vi får et 
aktivt fellesskap.

Kort om oss
Vi holder til på Furuheim i Borge, hvor vi har eiendom 
med aktivitetssenter, fine uteområder og strandlinje. 
Eiendommen kjøpte vi midt på 70-tallet, og i 1998 sto 
dagens hovedbygg ferdig. Lokalmenigheten teller 
nå 750 medlemmer totalt, fordelt på 330 voksne, 190 
ungdommer i alderen 13-26 år og 230 barn.

Aldersfordeling

0-12
30 %

13-26
26 %

27-76+
44 %
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Vår kjernevirksomhet
Vår kjernevirksomhet er samlingene rundt vår kristne tro; blant annet møter, 
bibeltimer og søndagsskole. I tillegg driver vi et stort aktivitetstilbud, spesielt 
rettet mot barn og ungdom. Alt gjøres på frivillig basis, og vi har ingen ansatte 
eller betalte medlemmer.

Slik arbeider vi
Vi arbeider for at hvert enkelt medlem kan leve et fritt og godt personlig 
kristenliv, og samtidig oppleve at man er en del av fellesskapet. 

Vi ønsker å gi hvert medlem gode opplevelser og et sted å dele sin tro. Dette 
tror vi er med å gi grunnlaget for en trygg og god barndom, et utviklende og 
aktivt kristenliv som ungdom og voksen, og en meningsfull og rik alderdom. 

Ønsker du å vite mer om menighetens trosgrunnlag og BCC-forbundet som vi 
er en del av, kan du lese mer om dette på bcc.no.
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Fra styret

Vi ønsker å takke alle våre medlemmer for året 2021, for alle bidrag på så 
mange måter, og på så mange arenaer.  

Også dette året har vært sterkt preget av Covid-19 pandemien, men vi har 
likevel dratt nytte av erfaringer gjort i 2020. Det har resultert i flere digitale 
samlinger, og tidvis fysiske samlinger når omstendigheter og smittevern 
har åpnet opp for dette. Det har vært viktig å opprettholde tilbud for alle 
aldersgrupper med tanke på trosoppbyggelse og fellesskap om vår kristne tro, 
samt legge til rette for aktiviteter og arbeid med barn og ungdom.  

Arbeid med misjon har vært en viktig satsing dette året. BCC sentralt har 
organisert misjonsinnsamlinger der BCC Østfold har vært en sterk bidragsyter.  

Videre ble 2021 et historisk år for oss, der BCC Østfold vedtok  nye vedtekter og i 
ekstraordinært årsmøte i desember 2021 besluttet å søke medlemskap i BCC-
forbundet, samt utføre navneendring fra Brunstad Kristelige Menighet Østfold 
til BCC Østfold.  

I budsjettprosess for året 2022 har det vært høy oppslutning, og budsjettet for 
2022 ble vedtatt under ekstraordinært årsmøte i desember. Det bør nevnes at 
ekstra satsing på barn i søndagsskolealder  var en av budsjettpostene som 
økte mest her.  

Knut Arild Evensen gikk av som styremedlem høsten 2021, etter eget ønske. Vi 
retter en stor takk til Knut Arild for alt arbeid han har gjort i forbindelse med 
styrevervet i BCC Østfold. 

Styret består nå av Håvar Ådalen (styreleder), Dina Lindberg, Ørjan Ådalen, 
Aline Ø. Leisterud og Morten Ådalen.

Med vennlig hilsen fra styret i
Brunstad Christian Church Østfold

Våre styremedlemmer
Kontakt oss på styret@bccostfold.no

Håvar Ådalen 
STYRELEDER

Aline Ø. Leisterud
STYREMEDLEM

Dina Ø. Lindberg
STYREMEDLEM

Morten Ådalen
STYREMEDLEM

Ørjan Ådalen
STYREMEDLEM
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Nøkkeltall

Vår virksomhet er basert på frivillighet, og dette gjenspeiler seg også i vår 
økonomi. Våre inntekter kommer i hovedsak fra frivillige gaver fra faste 
bidragsytere, både privatpersoner og selskaper. 

Totalt beløp for anskaffede midler i 2021 var på 12,3 MNOK.  

Totalt forbrukte midler til formålet var 6,4 MNOK, noe som ga oss et resultat på 
5,9 MNOK. 

Foreningen fikk tilbakeført 108 256 NOK i MVA-kompensasjon for frivillige 
organisasjoner. BCC Østfold mottok en kompensasjon fra myndighetene i 
forbindelse med korona pandemien i 2021 på 24 551 NOK. 

BCC Østfold har de siste tiår hatt et ekstra fokus på å bygge fondskapital. 
Dette er et ledd i å sikre fremtidige generasjoner gode fasiliteter og samtidig 
ha en sterk økonomi for fremtidens virksomhet. BCC Østfolds fondskapital 
var ved utgangen av 2021 112,2 MNOK. Av dette er 78,2 MNOK lånt ut til 
Brunstadstiftelsen, som lånefinansiering av utbyggingsprosjektet på Brunstad 
som blir ferdigstilt i 2022.

Offentlig tilskudd

12,3 MNOK

346 816,00 621 754,00 118 826,002 069 852,00 240 679,00 3 020 190,00 249,00

Innsamlede midler og gaver

Aktivitet som oppfyller formålet

Aktivitet som skaper inntekter

Finans og investeringsinntekter

Inntekter fra utleievirksomhet

Andre inntekter

67%

1%3%
5%

23%

0,5%
0,5%

Anskaffede midler

Forbrukte midler

Forbrukte midler

     Anskaffelse av midler 346 816,00

     Avdeling menighet 2 069 952,00

     Avdeling ungdom 621 754,00

     Avdeling søndagsskole 240 679,00

     Avdeling senior 118 826,00

     Misjonsgave 3 020 190,00

     Andre tilskudd 249,00

     SUM 6 418 467,00
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Satsning på søndagsskole

Søndagsskolen
I BCC Østfold har vi lang tradisjon med å lage gode 
arenaer for barna, og høsten 2021 startet vi et nytt tilbud, 
en fast aktivitetsdag i måneden. Vi er 230 barn i alderen 
0-12 år, og det er viktig for oss å gi dem gode aktiviteter og 
samlinger.

Søndag 19. september var første aktivitetsdag. På disse 
dagene kunne barn i alderen 3 til 12 år delta på forskjellige 
aktiviteter. Barna er delt i to aldersgrupper, en for de under 
skolealder, og en for de over. Hver aldersgruppe har en liten 
samling. 

Disse aktivitetsdagene var for hele familien, og ble et 
samlingssted for store og små, hvor foreldrene også fikk 
god mulighet til å treffes. Mange ungdommer var med å 
arrangere aktivitetsdagene og barnetilbudet sammen med 
foreldrene.  

Vår faste årlige juleavslutning ble grunnet korona-
restriksjoner erstattet med et utendørs arrangement. Med 
julemusikk og besøk av nissen ble det god julestemning 
da alle barna fikk utdelt godtepose i drive-in utenfor 
menighetslokalet på Furuheim.
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Brevene ble skrevet til Aksel i hans første tid som troende, og inneholder 
Johans råd og oppmuntringer til han som en kristen. Ungdommen i BCC 
Østfold engasjerte seg for å gjøre dette til et felles og interessant prosjekt, til 
tross for begrensninger på hvor mange som kunne samles. 

Ungdommene fikk utdelt hvert sitt hefte med de 40 brevene og en hilsen 
fra forstander Kåre J. Smith. På en egen nettside kunne alle som ønsket 
utforske brevene, høre dem på lydbok, svare på spørsmål, se filmer og finne 
ordforklaringer. 

Dette prosjektet kom midt i koronatiden uten muligheter til å samles, så 
ungdommene deltok online. Vi hadde blant annet chatkanaler hvor alle kunne 
stille spørsmål, og svare hverandre, og ellers dele fra det de leste om. Vi hadde 
også disse brevene som tema i flere lokale onlinesendinger.

Trosopplæring
Trosopplæring er et tilbud til ungdom det året de fyller 15 år. Gjennom felles 
samlinger får ungdommene grunnleggende undervisning i vår historie, 
tro og lære. Undervisningen foregår gjerne gjennom samtaler og her har 
ungdommene gode anledninger til å stille spørsmål og reflektere over de 
ulike temaene. Undervisningsopplegget avsluttes med en felles tur. Grunnet 
pandemien har det ikke vært mulig å arrangere disse turene. I november var 
det endelig mulighet for en fjelltur med ungdom fra de tre siste kullene som 
har deltatt på trosopplæring. Ungdommene og ledere hadde en fin helg med 
aktiviteter, undervisning og lek i snøen.

Prosjekter for og med ungdom

Fra Begynnelsen
BCCs grunnlegger Johan Oscar Smith jobbet i marinen, og for å holde kontakt 
med mennesker skrev han mange brev. En del av disse er samlet i bøker. Tidlig 
i 2021, 40 dager før ungdommens påskecamp, startet BCC et internasjonalt 
prosjekt for ungdom. Leseprosjektet “Fra begynnelsen” lot oss bli mer kjent 
med de 40 første brevene som Johan skrev til broren Aksel. Med ett brev hver 
dag talte ungdommen ned til påskecampen, hvor de skulle høre mer om 
brevene og historien bak.
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Tur for ungdomsarbeiderne
Det var ikke mangel på glade fjes og god stemning da 90 ungdommer hadde 
sin tur til Skarslia helgen 10. til 12. september. Helgen var for ungdommer over 
20 år, som ville være med å ta ansvar i ungdomsarbeidet.

Elise Lindberg er blant arrangørene på turen og hun synes helgen var en 
nødvendig oppstart til høsten.

Lørdag pakket ungdommene med litt mat og startet opp med en lang tur i 
fjellet. I frisk høstluft og med ulendt terreng ble det mye tid til prat og felleskap. 
Lørdag kveld samlet alle seg til oppbyggelse, med fokus på ungdomsarbeidet 
som lå foran.

Vi ønsket å få til en tur i nye omgivelser med mye 

tid sammen, for å knytte bånd oss imellom med 

tanke på ungdomsarbeidet.

Vi har en høst foran oss med gjenåpning og 

mange aktiviteter. Målet med turen var å skape 

entusiasme og fokus på arbeidet med de unge.
Elise Lindberg
ARRANGØR
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Tro og fellesskap

Arrangementer året 2021 ble sterkt preget av 
pandemien og de restriksjonene som til enhver tid 
var gjeldende. Vårt online-studio på Furuheim fikk 
vi god nytte av også i 2021, hvor vi har gjennomført 
streaminger ut til medlemmene i tidene det ikke har 
vært mulig å gjennomføre fysiske samlinger. 

Utover våren ble det igjen mulig å møtes på 
Furuheim, og søndag 13. juni var det barnevelsignelse. 
Denne gangen var det ekstra mange barn, da 
forrige barnevelsignelse var i november 2019. 
Barnevelsignelsen var tilpasset restriksjonene, og 
ble delt opp i to tidspunkter for at alle som ønsket å 
velsigne barna sine skulle få anledning til det. 

Det ordinære årsmøte for BCC Østfold ble avholdt 
22. juni på Furuheim. Dette ble vår siste samling før 
sommeren.

22. august møttes medlemmene i BCC Østfold til 
en felles kickoff for høsten på Oslofjord Convention 
Center. Sammen med BCC Oslo/Follo hadde vi leid 
stedet, og begge menighetene benyttet dagen til å 
informere sine medlemmer om fremtidsvisjoner og 
videre planer for høsten. Dagen ble avsluttet med en 
felles grillfest.

I slutten av august ble det avholdt dåp på Furuheim. 
Det ble en høytidelig markering ute, hvor 11 voksne 
ønsket å la seg døpe. 
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Menigheten i Østfold bidrar i BCCs internasjonale misjon- og 
menighetsvirksomhet, både gjennom faste donasjoner og halvårlige 
innsamlinger til virksomheten. I september fikk vi i den anledning oppleve en 
minnerik kveld preget av giverglede og takknemlighet, hvor vi hadde en lokal 
innsamling til høstens misjonsfest i BCC. Det var vår første felles samling på 
lang tid, og denne samlingen ble lagt til Quality hotell i Sarpsborg.

Tema for kvelden var Jesu tydelige budskap - å tjene hverandre og omgås 
de menneskene vi er satt sammen med i hverdagen med respekt og 
kjærlighet og uten baktanke om egen vinning. På den måten kan vi være 
med på å utføre misjonsbefalingen der vi er i vår egen hverdag.

Den 8. desember ble det holdt ekstraordinært årsmøte for medlemmer i BCC 
Østfold. Årsmøtet vedtok blant annet forslaget til nye vedtekter, medlemskap i 
BCC-forbundet og nytt navn.

Rett før jul satte pandemien en stopp for alle fysiske arrangementer, og alle 
julens samlinger ble avlyst.  Det ble isteden arrangert et online julemøte.
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Håvar Ådalen
Styreleder
Serienummer: 9578-5998-4-937824
IP: 62.101.xxx.xxx
2022-05-18 14:34:36 UTC

Morten Ådalen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-1308631
IP: 77.16.xxx.xxx
2022-05-18 16:05:53 UTC

Ørjan Ådalen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5998-4-938669
IP: 195.1.xxx.xxx
2022-05-19 05:41:21 UTC

Aline Østmoen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-2643721
IP: 193.69.xxx.xxx
2022-05-20 05:12:17 UTC

Dina Mathilde Øverland Lindberg
Styremedlem
Serienummer: dina.lindberg@bccostfold.no
IP: 79.161.xxx.xxx
2022-05-20 23:31:04 UTC
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Regnskapsprinsipper 

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

Inntektsføring 
• Tilskudd inntektsføres når organsisasjonen 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 fra operasjonelle aktiviteter inntektsføres etter hvert som varene/tjenestene leveres.Operasjonelle 
aktiviteter deles i aktiviteter som oppfyller formålet og aktiviteter som skaper inntekter. 

 

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

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

• Kostnader til formålet. Dette er kostnader knyttet til aktivitetene organisasjonen ufører for å oppfylle sitt 
formål.  

• Administrasjonskostnader. Disse kostnadene gjelder drift av organsisasjonen, f eks planlegging, revisjon, 
konsulentbruk osv.  

 
Kostnadene kan fordeles på aktivitetene på flere måter; 

- Direkte bruk 
- Medgått tid på aktiviteter 
- Antall brukere pr aktivitet 
- Hvor mye av arealet de forskjellige aktivitetene benytter 

 
BCC Østfold har benyttet en kombinert modell, der kostnader til direkte bruk blir bokført direkte, deretter blir 
kostnader som benyttes av alle avdelinger fordelt i henhold til en kombinasjon av medgått tid og antall brukere.  
Denne fordelingen innebærer grad av skjønn. 
 
Kostnader til administrasjon av organisasjonen er fullt ut fordelt på de ulike aktivitetene i foreningen. 

 

Klassifisering og vurdering av balanseposter 
 
Anleggsmidler 
Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige 
anleggsmidler avskrives etter en avskrivningsplan over anleggets levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig 
verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.  
 
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller 
senere enn ett år etter transaksjonsdagen. 
 

Omløpsmidler 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn 
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler 
vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.  

 

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld er gjeld som forfaller innen 
ett år etter transaksjonsdagen.  

 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for 
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 



 

Valuta 

Eventuelle vesentlige pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. 
 

Skatt 

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

 

 
Note 1 – Lønnskostnader etc 

Foretaket har ingen ansatte pr 31.12.21 og har dermed ingen lønnskostnader.  
 
 

 
Note 2 – Ytelser til ledende personer 

Det utbetales ikke lønn eller andre ytelser til styret og andre ledende personer. Det er heller ikke ytet garantier eller 
sikkerhetsstillelser. 

 

 
Note 3 – Driftskostnader etter art 

Spesifikasjon                     2021                        2020 

Varekostnader                  2 988                   38 937 
Lønnskostnader     -                      - 
Avskrivninger               397 148                               374 839 
Andre Driftskostnader                               5 693 297                             6 603 842 
SUM             6 093 433                             7 017 618 

 
 
Note 4- Nøkkeltall 
 

NØKKELTALL 2021 2020 

Innsamlingsprosent 95.75% 96.8% 

Formålsprosent 94.60% 94.1% 
 
Innsamlingsprosenten viser forholdet mellom innsamlede midler og kostnadene ved innsamlingen. 

Formålsprosenten viser hvor mye som faktisk er brukt på det ideelle formålet av det totale forbruket. 

 
 
Note 5 – Egenkapital/Formålskapital 
 
                               Formålskapital med                      

Spesifikasjon        Annen Formålskapital             lovpålagte restr.                        SUM___ 
Formålskapital Pr 01.01.21     112 773 765                                1 909 957                          114 683 722 
Tilførte Midler          5 060 080      6 467 197                         11 527 277 
Forbrukte Midler                                                       (5 662 997)                            (5 662 997) 
Årets resultat          5 060 080         804 200                           5 864 280 
Formålskapital Pr 31.12.21     117 833 845                2 714 157                           120 548 002 

 
 
Formålskapital med lovpålagte restriksjoner gjelder andel av innsamlede midler hvor giver får skattefradrag iht 
skatteloven §6-50, Midlene er videre nyttet som andel av sum forbrukte midler. 
 

 
 
 
 
 



Note 6- Driftsmidler 

      

 

                      
Tomter 

    Bygninger og     
annen fast 
eiendom  

Løsøre/ 
inventar 

                               
SUM                

Anskaffelseskost pr 01.01.21 1 641 548 13 526 172  223 135 
 

15 390 855 

Tilgang i året 0 0  76 671 76 671 

Avgang i året 0 0  0 0 

Anskaffelseskost pr 31.12.21 1 641 548 13 526 172  299 806 15 467 526 

      

Akkumulerte avskrivninger pr 01.01.21 0 (1 282 879)  0         (1 282 879) 

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.21 0 (1 657 715)  (22 312) (1 680 027) 

Balanseført verdi pr 31.12.21 1 641 548 11 868 457  277 494 13 787 499 

 
  Årets avskrivninger                                                        ia                     (374 836)                     (22 312)                 (397 148) 
  Avskrivningssats                                                             ia                           2%                               20% 
  Økonomisk levetid                                                                                      50 år                             5 år 
  Avskrivningsplan                                                                                      Lineær                          Lineær 

 
 
 
Note 7 – Andre langsiktige fordringer, gjeld, pantestillelser og garantier etc 
 
Fordringer 
Spesifikasjon 

                     2021                        2020 

Fordringer med forfall senere enn 1 år 78 251 612 77 149 795 

   

 

Gjeld 
Spesifikasjon 

                     2021                        2020 

Gjeld til kredittinstituasjoner                                                                       7 881 856                        8 000 513 

Gjeld som forfaller til betaling senere enn 5 år                                           4 932 778                         6 554 900            

 

Balanseført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for denne gjelden: 

Bygninger, tomter etc                                                                               13 510 005                       13 884 841 

 
 
 
 

Note 8- Transaksjoner med nærstående 
 
Foreningen har en leieavtale med datterselskap til markedsmessige villkår 
 



 

Bragernes Torg 2A 
3017 Drammen 
www.bdo.no 

 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det 
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.    side 1 av 1 

 

 

Til styret i BCC Østfold 

 

Rapport om faktiske funn vedrørende Avstemmingsskjema 
innberettet gavebeløp for 2021, konto 3220 og 3230 i hovedbok og 
innrapporterte beløp via Solidus  

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende BCC 
Østfold vedrørende Avstemmingsskjema Innberettet gavebeløp for 2021, konto 3220 og 3230 i 
hovedbok og innrapporterte beløp via Solidus. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 
«Avtalte kontrollhandlinger». Handlingene ble utført kun for å bistå sammenligning mellom 
avstemmingsskjema Innberettet gavebeløp, prosjektregnskap R102 Skatteinnberetning i Solidus og 
hovedbok (Tripletex) og oppsummeres som følger: 

1. Vi har sammenlignet beløp i Avstemmingsskjema inntektsført gavebeløp for konto 3220 med 
kr 4 991 457 og 3230 med kr 2 680 123, totalt kr 7 671 580, mot angitte tilsvarende kontoer i 
hovedboken i Tripletex. 

2. Vi har sammenlignet Avstemmingsskjema Innberettet gavebeløp for konto 3220 og 3230 mot 
prosjektregnskap R102 Skatteinnberetning i Solidus. 

3. Vi har sammenlignet samlet innrapportert beløp til Skattedirektoratet med kr 7 669 080 mot 
hovedbok og prosjektregnskap R102 Skatteinnberetning i Solidus. 

 
Vi rapporterer våre funn nedenfor: 

1. Ingen avvik avdekket 
2. Innberettet gavebeløp for konto 3220 og 3230 er kr 2 500 høyere enn prosjektregnskap 

R102. 
3. Samlet innrapportert beløp til Skattedirektoratet utgjør kr 2 500 mindre enn hovedbok. 

Innrapportert samsvarer med prosjektregnskap R102 Skatteinnberetning i Solidus. 

 
Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i 
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at Beløpene som er 
oppgitt i Avstemmingsskjema Innberettet gavebeløp ikke inneholder vesentlige feil. 

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet 
revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår 
kunnskap og blitt rapport til dere. 

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne 
rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten vedrører kun 
de kontoer og poster som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke regnskapet for BCC Østfold som 
helhet. 
 
 
BDO AS 
 
 
_____________________________ 
Anders Nordahl 
statsautorisert revisor 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Anders Nordahl
Partner
Serienummer: 9578-5998-4-995843
IP: 188.95.xxx.xxx
2022-05-22 19:31:02 UTC
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Bragernes Torg 2A 
3017 Drammen 
 

 
 

Uavhengig revisors beretning BCC Østfold - 2021 side 1 av 2  

Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i BCC Østfold 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til BCC Østfold. 

Årsregnskapet består av: 

•  Balanse per 31. desember 2021 

•  Aktivitetsregnskap for 2021 

•  Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

•  Oppfyller årsregnskapet gjeldende 

lovkrav, og 

•  Gir årsregnskapet et rettvisende bilde 

av foreningens finansielle stilling per 

31. desember 2021, og av dens 

resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 

de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 

revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen 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. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (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 som 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 foreningens evne til fortsatt drift 

og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 

grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 

som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

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 

 

 

BDO AS 

 

Anders Nordahl 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Anders Nordahl
Partner
Serienummer: 9578-5998-4-995843
IP: 188.95.xxx.xxx
2022-05-22 19:31:21 UTC
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Til BDO AS ved Anders Nordahl Sellebakk, 18.05.2022 

 
 

Uttalelse fra ledelsen 

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for BCC Østfold for året som ble 
avsluttet den 31. desember 2021, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det 
alt vesentlige gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling og resultatene av driften i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett 
som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger at: 

1. Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene 
for revisjonsoppdraget datert 13.01.2022, og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar 
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge inkludert fremleggelse av all 
relevant informasjon. 

2. Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med 
betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll-systemene er involvert, eller andre 
uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet. 

3. Vi har gitt dere fullstendige opplysninger om samtlige kjente nærstående parter, 
relasjonene mellom dem, samt transaksjoner mellom dem. 

4. Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer, som hvis de ikke blir fulgt, kunne 
medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for foreningen. Det er gitt opplysninger om 
mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse. 

5. Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal 
forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle 
mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi kjenner ikke til at det foreligger 
mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om 
misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket foreningens regnskap og som 
er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi 
har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter 
som vi er kjent med og som kan ha påvirket foreningen, og som involverer ledelsen, ansatte 
som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en 
vesentlig virkning på regnskapet og vi har gitt opplysninger om resultatene av vår vurdering 
av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av 
misligheter. 

6. Det er konsistens mellom informasjonen i årsregnskapet og annen informasjon som er gitt til 
dere før vi signerer denne erklæringen. Det er heller ikke vesentlige feil i annen 
informasjon. 

7. Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av 
regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater, 
generalforsamlingsprotokoll mv. 

8. Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller 
mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for 
utarbeidelsen av regnskapet. 

9. Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet: 

a. Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter; 
b. Tap som følge av kjøps - og salgsavtaler; 
c. Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt; 
d. Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet. 
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10. Metode, de viktigste forutsetningene og dataene som er brukt av oss ved utarbeidelse av 
regnskapsestimatene og tilhørende tilleggsopplysninger, er hensiktsmessige og i samsvar 
med det/de gjeldene rammeverk(et/ene). 

11. Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av 
eiendeler eller gjeld i årsregnskapet. 

12. Foreningen har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke 
knyttet noen heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse eiendelene 
ut over det som fremgår av årsregnskapet. 

13. Vi har regnskapsført eller opplyst i note om alle forpliktelser, både faktiske og mulige, og 
har opplyst i note om eventuelle garantier. 

14. Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller 
omtalt. 

15. Vi har gitt dere informasjon om alle faktiske eller mulige rettstvister og krav som har 
økonomisk betydning for regnskapet. Når det er aktuelt er disse rettstvistene og kravene 
tilstrekkelig regnskapsført og opplyst om i regnskapet. 

16. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapet 
inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av 
betydning. 

17. Vi har gitt dere vår vurdering av foreningens evne til fortsatt drift, herunder våre 
vurderinger av effekten av pågående smitteverntiltak som følge av korona-utbruddet. 

18.  Det ikke er gitt lån eller sikkerhetsstillelse mv etter årsskiftet som gjør at disponering og 
utdeling på grunnlag av regnskapet ved årsslutt blir ulovlig iht. aksjeloven § 8-1. 

19. Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

20. Vi har gitt dere: 

a. tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, 
b. siste versjon av alle dokument(ene) som er en del av foreningens 

årsregnskap/årsrapport, og 
c. ubegrenset tilgang til personer i foreningen som det etter revisors vurdering er 

nødvendig å innhente revisjonsbevis fra. 

 
 
 
 

________________________  
Håvar Ådalen 
Styreleder 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
W

G
S0

3-
G

LH
W

K-
8O

JG
O

-5
Y6

VA
-6

Z5
Z1

-Y
30

U
S



Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Håvar Ådalen
Styreleder
Serienummer: 9578-5998-4-937824
IP: 62.101.xxx.xxx
2022-05-18 14:18:44 UTC
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                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    
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                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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                                                                            styreleder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres
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                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    
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                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
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                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
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