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Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo

ÅnsnnnnrNlNc 2014

Virksomhetens art og hvor den drives
Virksomheten har som formål å fremme kontakt mellom alle menighetens medlemmer i en kristen
ånd og tro og gjennom aktiviteter av forskjellig afi.
Foreningens forsamlingslokale er lokalisert i Oslo kommune.

Fortsatt drift
Ärsregnskapet for 2014 for Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo er satt opp under
forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Utvikling, resultat og stilling
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter et rettvisende bilde av resultatet for
2014 og stillingen pr.3I.12.2014. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har
betydning ved bedømmelsen av foreningen.

Forenings driftskostnader har økt vesentlig i 2014 i forhold t1I20l3 som i all hovedsak sþldes
følgende forhold:
Det er gitt ekstraordinært gavebeløp til ideelt formål i2014 pâI<r 25,2 mlll.
Det er tapsført eldre fordringer som foreningen ikke anser hensiktsmessig å inndrive på kr 1,4 mill
Husleie og tilhørende felleskosûrader er øl<t som følge av ny leieavtale fra2014.
Ä.rsregnskapet viser for øvrig at foreningen har en sunn økonomi.

Skattemessige forhold
Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo er etablert som en allmennyttig forening og er i
henhold til skattelovens $ 2-32 ikke skattepliktig for sin hovedvirksomhet. Brunstad Kristelige
Menighet Oslo og Follo er også fritatt for arveavgift på arv og gave i henhold til arveavgiftslovens

$ 4 og $ 46, samt er omfattet av skattelovens $ 6-50 gaver til visse frivillige organisasjoner.

Arbeidsmiljø
Det er ingen ansatte i virksomheten. Hele virksomheten er basert på frivillig og ulønnet arbeid.
Styret anser arbeidsmiljøet i virksomheten som bra og føLger gjeldende bestemmelser for helse,
miljø og sikkerhet. Medarbeidere og ledere i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller
skader i forbindelse med utførelse av virksomheten.

Likestilling
Styret består av 3 menn og 2 kvinner. Styret har fokus på likestilling ved tildeling av verv og
oppgaver i organisasjonen.



Ytre miljø
Etter styrets oppfahring er det ikfte forhold ved virksomheten som kan medføre negativ påvirkning
pådet yre miljø,

Í'remtidig utvikling
Etter styrets oppfatning har Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo en god uwikling i henhold
til nedfelte vedtekter og gruppens formâI. Styret vil i tiden som kommer sarnmen med medlemmer
legge til rette for at denne virksomheten kan utvikles videre på en sunn og positiv måte.

Oslo den,29.05.2015

//^ú4
Egeland-Monfort L

Styremedlem Styremedlem



Resultatregnskap

Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo

DRIFTSINNTEKTEROG DRIFTSKOSTNADER NOtE

DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter
Gavcr og kollekter
Leieinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSKOSTNADER
Vareforbruk
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

DRIF'TSRESULTAT

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Renteinntekter
Rentekostnader
RE,SULTAT AV FINANSPOSTER

Ånnrs @NDERSKUDD)/ovERSKUDn

OVERFØRINGER
Overført til annen egenkapital
Overført fra annen egenkapital

7

2014

4 182 989
8 156 164

396 050

2013

2256 r35
21 891 486

471 800
12735203 24619 421

2

6

5 442 s72
589 73r

30 340 929

I 383 040
s85 452

I 922 4r8
36373232 3 890 910

-23638029 20728511

744 t03
22 684

4ls 682
4 t74

721 419 411 508

-22916610 21140019

0

22 9t6 6t0
2t r40 019

0

-22916610 21140019
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Balanse

Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo

EIENDELER Note 2014 2013

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Bygninger
Utenomhus
Drift sløsøre, inventar o.1.

Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer
SUM ANLEGGSMIDLER

OMLØPSMIDLER
Varer
Varebeholdning
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER

SUM EIENDELER

2

2

2

2 934 000
232 000
763 000

3 286 000
261 000
952 000

8 5 934 r89 t9 t67 777
9 863 189 23 666777

3 888 10 305

I t9t 290
239 4s6

I 086 585

| 677 6946

J 3 031 335 3 741 043
4 46s970 13 sls 628

14329 159 37 182 40s
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Bal¡¡nse

Brunstad Kristelige Menighet Oslo og X'ollo

EGENKAPITAL OG GJELI) Note 2014 2013

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
SUM EGENKAPITAL

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt

Langsiktig gjeld
Langsiktig gield
Sum langsiktiggield

Kortsiktig gietd

Leverandørgield
Betalbar skatt
Annen kortsiktig gield
SUM GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Styreleder

Styremedlem

7

L2grs3t7 35748336
t29ls3t7 35748 336

460873 s50 818

307 414 319294
307 414 319294

7

455 6t0
89 94s

100 000

320 681
Ll4 2s0
t29 026

L 413842 t 434069

14329 159 37 182 405

Oslo,29.05.2015
Styret i Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo

A

fuifu.' C,,ç,-..,

Styremedlem
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Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo
Noter til regnskapet 2014

Note I Regnskapsprinsipper

Ärsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter
norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter
Inntektsføring av gaver skjer på gavetidspunktet, altså når råderetten til gaven er overført
foreningen, eller når gavebeløpet er innbetalt på bank.
Inntektsføring av driftsinntekter ellers og leieinntekter skjer når de er opptjent.

Skatt
Brunstad Kristelige Menighet i Oslo og Follo er etablert som en allmennyttig forening og er i
henhold til skattelovens $ 2-32 ikke skattepliktig for sin hovedvirksomhet.
Foreningen skatter nå kun av tilbakeførte avskrivninger som føIge av salg av bygning i 2011 som

tidligere inngikk i skattepliktig virksomhet jfr. note 7.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske
levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbartbeløp ved verdifall som forventes ikke å

være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i
bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivninger reverseres når
grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gleld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste

verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

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

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi etter FlFO-prinsippet.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.
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Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo
Noter til regnskapet 2014

Note 2 Varige driftsmidler
Bygninger Driftsløsøre, Utenomhus

inventar o.l.
Totalt

Anskaffelseskost 01.01

Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12

Akk. av-lnedskrivninger
Balanseført verdi 31.12

Årets avskrivninger

t0 614 419

0

0

2 043 983

19 731
0

377 016
0

0

13 035 418

19 731
0

t0 614 419

-7 680 419

2 063 714
-r 3007t4

377 016
-145 016

13 055 149

-9 126149

2 934 000 763 000 232 000 3 929 000

352 000 208731 29 000 589 731

Avskrivningssats
Avskrivningsplan
Økonomisk levetid
Endring i avskrivningsplan

Pr.31.12.2013
Nedleggelse av underavdelinger
Ä¡ets resultat

Sum

2%
Saldo

50 år
Nei

20 o/o

Lineære
5år
Nei

t0%
Lineære

10 år
Nei

Note 3 Bankinnskudd, kontanter o.l.

I posten inngår bundne bankinnskudd med føIgendebeløp:
Sum

Note 4 Egenkapital

Annen
egenkapital

2014 2013

0 0

0 0

Sum egenkapital

35 748 336
83 591

-22 916 610

35 748 336
83 591

-22916 610
12 915 317 12915 317
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Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo
Noter til regnskapet 2014

Note 5 Gjeld, pantstillelser og garantier m.v.

2014 2013
Gjeld som forfaller til betaling senere enn fem år

Gjeld som er sikret ved pant o.l.:
Pantelan

Sum

Balanseført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for
denne gield:
Bygninger, tomter
Sum

Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgiørelserr lån til ansatte m.m.

Foreningen har ingen ansatte og dermed ikke lønn

OTP
Da foreningen ikke har ansatte, har det heller ikke vært nødvendig å tegne lovpålagt
tj enestepensj onsordning etter lov om obligatorisk tj enestepensj on.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2014 urtg¡ørkr 62 379,- eksl.mva.

0 0

0 0

00

00

00

Revisjon
Teknisk regnskapsbistand
Andre tjenester
Sum

38 000

13 000

tt 379
62 319

I andre driftskostnader ligger bevilgedelkostnadsførte gaver til ideelt formål med betydelig beløp i
2014 i motsetning til20l3,jmfr også omtale i styrets årsberetning.
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Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo
Noter til regnskapet 2014

Note 7 Skatter

Foreningen var skattepliktig for sin utleievirksomhet frem til salget av næringseiendommen i
desember 2011. Skattepliktig gevinst ved salget bestod av tidligere skattemessige avskrivninger
som blir inntektsført via gevinst og tapskonto.

Årets skattekostnad fremkommer slik i resultatregnskapet:

Betalbar skatt på årets skattepliktige inntekt
Endring utsatt skatt

89 945
-89 945

0

Skattkostnad i resultatregnskapet

Årets skattekostnad fremkommer slik i balansen:

Utsatt skatt pr 01.01

Årets betalbare skatt
Sum utsatt skatt pr 31.12

0

550 818

-89 945
460 873

Note 8 Andre langsiktig fordringer

20r4 2013
Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
Sum

5934 t89 18 846 640

5 934 t89 t8 846 640
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Kniveveien 31
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Ti[ styret i

Brunstad Kristelige Menighet Osto og Fotto

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Brunstad Kristetige Menighet Osto og Fotto, som viser et
underskudd pä kr 22 916 610. Årsregnskapet består av balanse per 31 . desember 201 4,
resultatregnskap, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivetse av
vesenttige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopptysninger.

Styrets onsvor for örsregnskopet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bitde i
samsvar med regnskapstovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern
kontrotl som styret finner nødvendig for å mutiggjøre utarbeidetsen av et årsregnskap som
ikke innehotder vesenttig feitinformasjon, verken som følge av misligheter eller fei[.

Revisors oppgover og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår
revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i
Norge, herunder lnternationaI Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi
etterlever etiske krav og ptantegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesenttig feitinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handtinger for å innhente revisjonsbevis for betøpene og
opptysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn,
herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet innehotder vesentlig
feitinformasjon, enten det skytdes misligheter eller feit. Ved en stik risikovurdering tar
revisor hensyn til den interne kontrotlen som er relevant for foreningens utarbeidetse av et
årsregnskap som gir et rettvisende bitde. Formåtet er å utforme revisjonshandtinger som er
hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av
om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
utarbeidet av ledetsen er rimetige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av
årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis titstrekketig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon.

BDO AS, et norsk aksjesetskap, er deltaker i BDO lnternationat Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale
BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte [and Foretaksregisteret: NO 993 60ó 650 MVA,



BDO

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bitde av den finansielle stittingen tiI Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Fotlo
per 31. desember 2014, og av resultater for regnskapsåret som bte avsluttet per denne
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om örsberetni ngen

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

Konklusjon om registrering og dokumentosjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrotthandtinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonaI standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000
"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon etter forenklet revisorkontro[l av historisk
finansiell informasjon", mener vi at tedelsen har oppfytt sin ptikt til å sørge for ordenttig og
oversikttig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Drammen, 29. mai 2015

BDO AS

Tor J Jelstad
Statsautorisert revisor

BDo ÁS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i 8DO lnternatìonaI LimÍted, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en det av det intemasjonale
BDO-nettverket, som består av uavhengige setskaper i de enkette land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.


