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Brunstad Kristelige Menighet Østfold er en lokal-

menighet av Brunstad Christian Church (BCC).

Om BKM Østfold

Vår felles tro er det som knytter oss sammen, den 
er utgangspunktet for hver enkeltes kristenliv og 
grunnlaget for vår virksomhet. Dette skaper et 
engasjement hos den enkelte, som gjør at vi får 
et aktivt fellesskap. Vårt trosgrunnlag er forankret 
i bibelen, og i den læren og de verdiene som 
menighetens grunnlegger Johan O. Smith sto for.

Vi holder til på Furuheim i Borge, hvor vi har eiendom 
med aktivitetssenter, fine uteområder og strandlinje. 
En del av senteret leies ut til Skjærviken Barnehage. 
Eiendommen kjøpte vi midt på 70-tallet, og i 1998 
sto dagens hovedbygg ferdig. Da var også de to 
lokalmenighetene i Fredrikstad og Sarpsborg slått 
sammen, og medlemmene våre er for det meste 
bosatt i de to byene.
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Vår kjernevirksomhet

Vår visjon

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

Vår visjon er 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.

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

Ønsker du å vite mer om Brunstad Christian Church og menighetens 
trosgrunnlag, kan du lese mer om dette på bcc.no og aktivkristendom.no.

BKM Østfold teller i dag 735 medlemmer, med denne fordelingen:

32% 27% 34% 7%

Under 12 år 13 - 25 år 26 - 59 år Over 60 år
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Fra styret

Et annerledes år
2020 har vært et år utenom det vanlige. Covid-19 har preget store deler av 
året. I vår forening samles det vanligvis mange mennesker på ulike arenaer i 
løpet av en uke, men dette har ikke vært mulig i året som gikk.

Vi har vært kreative innenfor trygge rammer, og gjennomført mye av 
møtevirksomheten vår online. Dette har gitt oss lærdom og erfaringer som vi 
vil dra nytte av i de kommende årene. Våre samarbeidende foreninger har 
også gjort en strålende innsats for å opprettholde aktivitetstilbud for barn og 
ungdom innenfor gjeldende smittevernsregler.

I 2020 ble det gjennomført et ordinært årsmøte. Her kunne medlemmene 
benytte seg av sin medbestemmelsesrett i form av avstemming for saker som 
ble fremlagt.

Endringer i styret
Tidlig i 2020 gjorde BKM Østfold noen endringer i styret, der to representanter 
gikk ut, og tre nye kom inn. Vi ønsker å takke tidligere styremedlemmer for 
innsatsen de har gjort gjennom flere år. Styret består nå av Håvar Ådalen 
(styreleder), Dina Øverland Lindberg, Ørjan Ådalen, Knut Arild Bjørgo Evensen, 
Aline Østmoen Leisterud og Morten Ådalen.

Styret i BKMØ er takknemlige for alle som frivillig bidra på mange forskjellige 
måter. Det bygger opp under formålet til vår virksomhet, hvor frivillighet er 
bærebjelken. Vårt hovedfokus er oppbyggelse og fellesskap knyttet til vår 
kristne tro, og vi ønsker å legge til rette for at alle aldersgrupper kan finne sin 
plass innenfor gode og trygge rammer.

Med vennlig hilsen fra styret i
Brunstad kristelig menighet Østfold

Våre styremedlemmer
Kontakt oss på styret@bccostfold.no

Håvar Ådalen 
STYRELEDER

Aline Ø. Leisterud
STYREMEDLEM

Dina Ø. Lindberg
STYREMEDLEM

Morten Ådalen
STYREMEDLEM

Knut Arild B. Evensen
STYREMEDLEM

Ørjan Ådalen
STYREMEDLEM
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Online årsmøte

Vanligvis avholder BKM Østfold årsmøte for sine medlemmer i mai, men pga 
Covid-19 pandemien valgte styret å utsette dette. Rett etter sommerferien, 
i starten av august, ble alle medlemmer over 18 år invitert til å delta på 
årsmøtet online.

Livestreamet årsmøte
På Furuheim var salen gjort om til et studio, hvor åtte teknikere streamet møtet 
direkte ut på medlemmenes nettside.

På forhånd hadde alle medlemmer fått invitasjon som inneholdt agenda og 
saksdokumenter. De ble også oppfordret til å sende inn spørsmål til styret.

Voteringen ble gjennomført gjennom et elektronisk spørreskjema som ble 
sendt ut til alle medlemmer ved starten av årsmøtet. Deretter gikk Dina 
Øverland Lindberg igjennom regnskapet for 2019 og revidert driftsbudsjett for 
2020, som var endret på grunn av koronarestriksjonene.

I tillegg fikk årsmøtet en kort informasjon om nye funksjoner på medlemmenes 
nettside, og smittevern i forbindelse med BKM Østfold sine arrangementer. 
Styret følger situasjonen tett, og har utarbeidet retningslinjer og 
risikovurderinger ut fra FHI sine anbefalinger.

Det er viktig for styret å være åpne om hvordan 

vi jobber, og hva vi jobber med, og årsmøtet er 

noe vi tar på alvor. Heldigvis har vi hatt utstyr og 

kompetanse til å gjennomføre dette online.

Håvar Ådalen 
STYRELEDER
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Annerledesåret

Opprettet smitteverngruppe
2020 ble et unntaksår for BKM Østfold, som for 
resten av landet. Vi er en stor virksomhet med 
mange medlemmer, så ganske fort besluttet styret 
å opprette en egen smitteverngruppe som kunne 
fungere som et rådgivende team i å ta gode 
beslutninger for våre aktiviteter.

Aline Østmoen Leisterud er i styret og har jobbet 
mye med å tilpasse aktivitetene våre til kravene om 
smittevern.

Det var viktig for oss å 

ta fullt hensyn til retn-

ingslinjer fra myndighetene, og 

samtidig ha noen tilbud til med-

lemmene. Vi startet raskt med 

oline-sendinger og samlinger, 

ved å gjøre om lokalene på 

Furuheim og produsere sendinger i stedet for vanlige 

aktiviteter. Allerede 25. april arrangerte vi en online 

festaften for hele menigheten, mens aktivitetene for 

barn og ungdom var i gang via onlinetilbud enda 

tidligere. 

Aline Ø. Leisterud
STYREMEDLEM
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Engasjement gjennom sosiale medier
Sosiale medier har også bidratt med å skape felleskap og samhold gjennom 
denne tiden. I tillegg til å nå ut til medlemmene med viktig informasjon, 
har engasjementet vært stort når vi har arrangert felles tema-dager hvor 
medlemmene kunne sende inn bilder og hilsninger fra sin hverdag.

Ved hjelp av det det nye studioet kunne de fleste aktivitetene erstattes med 
online-tilbud, som for det aller meste ble arrangert uten publikum i salen. 
Aline Ø. Leisterud sier medlemmene har satt pris på dette alternativet, selv 
om det ikke blir det samme som vanlig deltakelse: «Vi savner hverandre, men 
muligheten til å sees online og ha noen felles opplevelser på den måten har 
vært viktig dette året.»

Samtale med forstander
Strenge restriksjoner og få muligheter for å møtes – hvordan har unntaksåret 
2020 vært for BKM Østfold? Vi tok en prat med forstander Ole L. Olsen.

Hva har vært den største forandringen for oss (som er vant til å samles mange)?

Hva har vært viktigst å få til/største fokus under restriksjonene?

Hvor viktig har det vært å vise samfunnsansvar for å hindre smitte?

Den største forandringen er at vi har stengt ned alle våre 

tradisjonelle menighetssamlinger, og basert oss på å nå 

ut til medlemmene med online-løsninger. Vi etablerte raskt 

en plan for BKMØ-online, som sammen med sendingene fra BCC har 

vært en god erstatning for det å kunne møtes. Da fikk vi ekstra god 

nytte av det nye mediarommet på Furuheim.

I tillegg til det vi har fått til lokalt, har sendingene fra BCC-online, fra 

oppstarten våren 2020, vært et fantastisk godt innslag til informasjon, 

åndelig oppbyggelse og trivsel med forskjellige sendinger for seere i 

alle aldre, barn, ungdom voksne, og familie-sendinger.

Aktiviteter for barn og ungdom har vært viktig for oss å holde i gang. Vi er glade for 

at myndighetene også har vært opptatt av det, og lagt til rette for denne gruppen. 

De aktivitetene vi har gjennomført for barn og ungdom har hatt stor oppslutning og 

vært svært positivt for målgruppen, som også har opplevd denne tiden som krevende.

For BKMØ var det viktig at vi som menighet tok vår del i et felles samfunnsansvar, 

og avlyste alle arrangementer som var mulig og nødvendig. Vi har hatt et 

godt samarbeid med kommunehelsetjenesten for de aktivitetene som har blitt 

gjennomført. Og takket være mange engasjerte medlemmer, som har jobbet med online-

sendinger, har vi kunnet samles på nye måter. Styret har også tilrettelagt og ikke minst holdt 

oss oppdatert på forskrifter og retningslinjer. Og ikke minst har våre medlemmer vist en positiv 

og god innstilling i at vi som forening tar del i den nasjonale dugnaden. Vi har alle kjent på et 

ansvar, for å gjøre vårt ærlige bidrag. Men nå ser vi frem til at vi kan arbeide og samles på 

normalt vis igjen.

Ole L. Olsen
FORSTANDER - BKM Østfold
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Høydepunkter

Utflukt
Det er tradisjon for en utflukt på nyåret, og søndag 

2. februar var datoen satt av i kalenderen for dette. 

Snøen og vinteren uteble, så akebrett og ski ble byttet 

ut med bølgeskvulp og hoppetau-lek på Hvaler.

Hebreerbrevet
Nyttår markerte starten på et nytt ungdomsprosjekt i 

regi av BCC. Ungdommene i BKM Østfold var med på 

dette prosjektet og samlet seg i bibelgrupper hvor de 

har lest og studert bibeltekstene i Hebreerbrevet. Med 

ukentlige podcaster og nettoppgaver fra BCC sentralt 

var dette noe som engasjerte ungdommene. Mange 

voksne fulgte også med på prosjektet, og lot seg 

begeistre.

Fellesskapskveld
En fredag kveld i februar ble det arrangert 

felleskapskveld for voksne medlemmer. Først ble det 

gitt informasjon om pågående og fremtidige prosjekter 

i BKM Østfold, deretter var det samling rundt bålet og 

god mat.

Dugnadshelg
Våren kom tidlig, og med mange små 

utbedringsjobber på lokalene våre på Furuheim ble det 

arrangert dugnadsdag 29. februar. Felles frokost sørget 

for en god start på dagen, før de mange frivillige hjalp 

til både inne og ute.

Online Studio
Salen på Furuheim ble bygget om til studio, og i mai 

ble det flere sendinger fra dette studioet, blant annet 

“FuruheimMagasinet” med inspirerende innhold og 

informasjon til medlemmene.

Online søndagssmøte fra BCC
Online søndagsmøter fra BCC sentralt har vært et viktig 

innslag i vårt menighetsliv under korona, og i oktober 

skulle medlemmer fra BKMØ stå for deler av innholdet. 

44 personer kunne delta som publikum i salen fra 

Oslofjord, og et kor fremførte fire sanger. Forstander Ole 

L. Olsen ledet sendingen, og flere bidro med taler og 

vitnesbyrd.
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Prosjekter

I 2020 ble flere prosjekter gjennomført i BKM Østfold.

Nytt mediarom
Tidlig i 2020 sto vårt nye mediarom med 
oppdaterte tekniske muligheter ferdig. 
Dette skulle vise seg å bli en svært viktig 
investering da vi den våren måtte stenge 
ned alle sosiale sammenkomster, og startet 
opp med å streame digitale sendinger ut til 
medlemmene.

Bedre fasiliteter – flere muligheter
I BKM Østfold sin mediegruppe er det 15-20 
frivillige med interesse innen foto, film og 
media. De bidrar til å produsere filmer, og til 
teknisk gjennomføring av ulike samlinger og 
fester. Spesielt har de fått vist sine kunnskaper 
gjennom økt satsing på direktesendinger det siste året.

Christiane Ellefsen har hovedansvaret for BKM Østfold media og hun mener 
det var på høy tid å forbedre fasilitetene i 2020:

Satsningen på medieproduksjon har også kommet BKM Østfolds medlemmer 
godt til nytte. Med mange online-sendinger har medierommet vært et av 
de mest brukte arealene i 2020. Rommet har blant annet blitt benyttet som 
innspillingsstudio av ukentlige sendinger for ungdom kalt «Tirsdag kveld fra 
Hunnbakken». Mange timer ble også brukt til redigering av filmer til magasiner 
og trivsels-sendinger for både unge og gamle i BKM Østfold, og et prosjekt 
med digitalisering av gamle filmer har også blitt igangsatt.

Sanering av grønnlager i standsonen
Hunnebunn, sjøen ved forsamlingslokalet på Furuheim, har i flere år vært 
plaget av algevekst i vannet. De siste årene har problemet økt, og alger blir 
liggende i vannkanten og råtne og lage lukt. På forsommeren i år gjorde vi de 
samme tiltak som Fredrikstad Kommune og Skjærviken lokalsamfunn har gjort 
hos vår nabo, Vispen Badestrand. Stranden vår og sjøbunnen på sydsiden av 
brygga, ble renset og algene fjernet.

Lokalsamfunnet har i flere år engasjert seg i algeproblemet, og media 
og politikere har fulgt opp. Flere runder med utredninger har resultert i en 
kommunal handlingsplan for Hunnebunn, og vi er veldig glade for å se 
tiltakene iverksatt.

Tidligere hadde vi trange og upraktiske lokaler, med lite plass til 

lagring av utstyr, som påvirket den  kreative utfoldelsen. Et nytt og 

større mediarom som kan fungere godt som arbeidsrom og som har god 

plass til oppbevaring var viktig. Men vel så viktig at det er et sted hvor de 

unge kan bruke kreative egenskaper til å formidle, skape og bygge et godt 

ungdomsmiljø.
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“Vi er spente på langtidsvirkningen av dette», sier 
Knut Arild, som har vært vår mann i prosjektet og 
understreker at vær- og vindforhold vil spille en 
stor rolle på hvordan utviklingen går videre. “Men 
badevannet er nå mer attraktivt, og vi håper at 
mange vil benytte Furuheimstranden på årets fine 
sommerdager.”

Utleie av Ternen
Båten vår, Ternen, en åpen skjærgårds-jeep på 29 fot, 
ble sommeren 2020 brukt mer enn somrene tidligere. 
Både reiserestriksjoner og fint sommervær gjorde at 
mange ønsket å benytte denne til gruppeaktiviteter.

Båten ble både brukt av ungdom og andre grupper. 
For å sørge for at mange fikk muligheten til å 
komme seg på sjøen, ble det satt opp helger hvor 
båten fungerte som ferje. Online booking og ulike 
oppmøtesteder og tidspunkt, gjorde at dette ble et 
populært tilbud.

20 21



22 23



24 25



 

 

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 

 
BKM 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 
Brunstad Kristelige Menighet 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 31.12.20 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 - Obligatorisk tjenestepensjon 
Foreningen er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
 
 
Note 4 - Revisjon 
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 83.925 ink mva. Honorarer for annen bistand utgjør kr 5.589 ink 
mva. 
 
 
Note 5- Bankinnskudd - sikringsbeløp 
 
Brunstad Kristelige Menighet Østfold har forpliktet seg til å stille kr 6.045.000 til disposisjon for Brunstadstiftelsen i 
tilfelle det er behov for mer kapital for å finansiere stiftelsen sitt utbyggingsprosjektet på Oslofjord. 
 
Dette beløpet er  innestående på bankkonto på balansedato. Avtalen gjelder frem til 31.12.2023 
 
 
Note 6 – Egenkapital/Formålskapital 
 
                               Formålskapital med                      
Spesifikasjon        Annen Formålskapital             lovpålagte restr.                        SUM___ 
Formålskapital Pr 01.01.20     103 762 983                                1 148 246                          104 911 229 
Tilførte Midler          9 010 783       7 778 939                         16 789 722 
Forbrukte Midler                                                       (7 017 228)                            (7 017 228) 
Årets resultat          9 010 783         761 711                           9 772 493 
Formålskapital Pr 31.12.20     112 773 765                 1 909 957                           114 683 722 
 
 
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 7 – Andre langsiktige fordringer, gjeld, pantestillelser og garantier etc 
 
Fordringer 
Spesifikasjon                      2020                        2019 

Fordringer med forfall senere enn 1 år 77 149 795 75 363 012 
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Gjeld 
Spesifikasjon                      2020                        2019 

Gjeld til kredittinstituasjoner                                                                       8 000 513                        8 000 000 
Gjeld som forfaller til betaling senere enn 5 år                                           6 554 900                       8 000 000            
 
Balanseført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for denne gjelden: 
Bygninger, tomter etc                                                                               14 107 976                       14 259 677 
 
 
 
Note 8 – Driftskostnader etter art 
Spesifikasjon                     2020                        2019 

Varekostnader                 38 937                     81 687 
Lønnskostnader     -                        - 
Avskrivninger               374 839                                 374 835 
Andre Driftskostnader                                6 603 842                              8 096 394 
SUM              7 017 618                             8 552 916 
 
 

 
 
Note 9- Nøkkeltall 
 
NØKKELTALL 2020 2019 
Innsamlingsprosent 96.8% 93.3% 
Formålsprosent 94.1% 89.5% 

 
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 10- Driftsmidler 
      

 
                      

Tomter 

    Bygninger og     
annen fast 
eiendom  

Løsøre/ 
inventar 

         
SUM               

Anskaffelseskost pr 01.01.20 1 641 548 13 526 172  0 
 

15 167 720 
Tilgang i året 0 0  223 135 223 135 
Avgang i året 0 0  0 0 
Anskaffelseskost pr 31.12.20 1 641 548 13 526 172  223 135 15 390 855 

      
Akkumulerte avskrivninger pr 01.01.20 0 (908 043)  0 (908 043) 
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.20 0 (1 282 879)  0 (1 282 879) 
Balanseført verdi pr 31.12.20 1 641 548 12 243 293  223 135 14 107 976 

 
  Årets avskrivninger                                                        ia                     (374 836)                             0                     (374 836) 
  Avskrivningssats                                                             ia                           2%                          avsk fra 2021 
  Økonomisk levetid                                                                                      50 år                             5 år 
  Avskrivningsplan                                                                                      Lineær                          Lineær 
 
 
 
 

Note 11- Aksjer i datterselskaper  
 
Investeringer i datterselskap 

Foretaksnavn Foretakssted 
Eierandel/ 

stemmeandel 
Selskapets egenkapital 

"31. desember 2020" 
Selskapets resultat 

for 2020 
Bra Service AS                       Sellebakk                      100%                             1 403 732                     1 141 913 
Skjærviken Barnehage AS     Sellebakk                      100%                             2 889 001                           687 526 
 
 
Note 12- Aksjer i tilknyttede selskaper 
 
 
Investeringer i tilknyttede selskaper 

Foretaksnavn Foretakssted 
Eierandel/ 

stemmeandel 
Selskapets egenkapital 

"31. desember 2020" 
Selskapets resultat 

for 2020 
 Vinterbro AS                         Oslo                             16,67%                     13 265 970                           (204 704) 
 
 
Note 13- Transaksjoner med nærstående 
 
Foreningen har en leieavtale med datterselskap til markedsmessige villkår 
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Uavhengig revisors beretning 

Til årsmøtet i Brunstad Kristelige Menighet Østfold 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Brunstad Kristelige Menighet Østfold. 

Årsregnskapet består av: 
• Balanse per 31 desember 

2020 
• Aktivitetsregnskap for 2020 
• Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle 
stilling per 31 desember 2020, og av dets 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 og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsrapport. 

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

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

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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. 
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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 lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

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

Uttalelse om andre lovmessige krav 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

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

 
 

BDO AS 
 
Tor J Jelstad 
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." 

TToorr  JJoohhaann  JJeellssttaadd
PPaarrttnneerr
Serienummer: 9578-5993-4-4223995
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-06-15 13:38:48Z
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