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Ord fra styret
Når vi ser tilbake på året 2020, så ønsker styret
å takke alle være medlemmer for den innsatsen
som er lagt ned for vår lokalmenighet i året som
har gått. All virksomhet i vår lokalmenighet utføres
på frivillig basis. Dette gjelder mange forskjellige
praktiske oppgaver, for eksempel innenfor søndagsskole, bibelundervisning, barne -og ungdomsaktiviteter og gudstjenester, men også med tanke på
økonomiske bidrag.
Det ble gjennomført en risikovurdering i forbindelse
med Covid-19 i april 2020, om hvordan pandemien
kunne påvirke BKM Tønsbergs økonomi og aktivitet.
Risikovurderingen viste at vi skulle klare oss bra
gjennom pandemien, men at vi burde sette større
investeringer på vent.

Året 2020 har bidratt til kreativ tankegang hos våre
medlemmer, i forbindelse med korona-situasjonen.
Det ble raskt investert i noe nytt lyd- og lysutstyr,
som gjorde at vi kunne gjennomføre online-sendinger. Arbeidet med disse sendingene har gitt oss
både ny kompetanse og muligheter for fremtiden.
En ekstra takk til de ildsjelene som trådte til og
gjorde det mulig å opprettholde menighetslivet på
denne måten. Vi ser tilbake på et innholdsrikt og
annerledes år.

Med vennlig hilsen fra styret i
Brunstad kristelige menighet Tønsberg
Styret består av Gro Weissgerber Gjøsund, Anette Vedvik, Jonathan Hjellnes
Janne J. Vedvik,Arne Riise og Frank William Christensen
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Litt om BKM Tønsberg
BKM Tønsberg er en lokalmenighet i det kristne
internasjonale fellesskapet, Brunstad Christian
Church (BCC). Vår tro bygger på at Bibelen er Guds
ord og forkynnelsen av Bibelens lære er vår hovedvirksomhet. Menigheten er forankret i samme overbevisning og lære som Johan Oscar Smith
(1871 – 1943) sto for. Han forkynte syndsforlatelse
ved tro alene og en personlig utvikling i kristenlivet
som Bibelen kaller helliggjørelse, ved troens lydighet. Smiths store kjærlighet og omsorg for barn og
unge var helt eksemplarisk og danner grunnlaget
for menighetens fokus på sine yngre medlemmer.
Vi jobber for at hvert enkelt medlem kan leve et fritt
og godt personlig kristenliv, og samtidig kjenne at
man er en del av fellesskapet.
Lokalet og møteplassen vår ligger ved Jarlsberg
flyplass, i utkanten av Tønsberg. I 1996 ble vårt
tidligere lokale i Svend Foyns gate 19 i Tønsberg
solgt, ettersom vi trengte mer plass, og i 12 år
hadde vi vært på leting etter et nytt sted å møtes
og holde til. I april 2004 ble tomten med flytårn og
bygning kjøpt, og nytt konferansesenter ble innviet
desember 2008. Det var et stort og bredt engasjement der mange medlemmer bidro med frivilling
innsatts for med byggingen på Jarlsberg. Da bygget
sto klart kunne vi igjen samles på et eget sted som
rommet alle medlemmene. Jarlsberg er blitt en
sentral plass for sammenkomster, planlegging,
lek, arbeid og samfunn for medlemmene i BKM
Tønsberg, og vil fortsette å bringe glede til oss i
fremtidige år. BKM Tønsberg leier Jarlsberg
Konferansesenter av Flyplassveien 2.

Nytt styre i
BKM Tønsberg
I 2020 ble det valgt et nytt styre og styreleder i
Brunstad Kristelige Menighet Tønsberg.
Nye medlemmer av styret er Gro Weissgerber
Gjøsund (styreleder), Jonathan Hjellnes, Arne
Riise
og Frank William Christensen. Janne Vedvik og
Anette Vedvik fortsatte som medlem av styret fra
fjoråret. Disse nye medlemmene ble valgt på
slutten av året 2019, og ble vedtatt av
årsmøtet i desember 2019.
Styret benytter anledningen til å takke
tidligere styremedlemmer for god innsats
gjennom mange år.

Ved utgangen av 2020 hadde BKM Tønsberg
796 medlemmer. Medlemmene fordeler seg slik:
213 barn mellom 0-12 år, 192 ungdommer
mellom 13-25 år, 324 voksne mellom 26-59 år
og 67 voksne over 60 år.

0-12 år

13-25 år

26-59 år

60+ år

Første Online sending

Online årsmøte i juni

Siden Norge stengte ned i midten av mars, og
korona-epidemien begrenset mulighetene for å
møtes, har BCC sentralt bygget opp et virtuelt
tilbud, slik at det kristne budskapet kan komme
frem til deltakere over hele verden.

I juni ble det holdt online årsmøte for BKM Tønsberg.
Her ble årsregnskap for 2019 og driftsbudsjett
for inneværende år behandlet ved hjelp av digital
votering.

Med dette som inspirasjon, skapte det et ønske om
også å gjøre noe tilsvarende som ivaretar det lokale
behovet for BKM Tønsberg. Dermed ble historiens
første livesending fra Jarlsberg Konferansesenter
arrangert onsdag 29. april. Fra BKM Tønsbergs
eget møtested på Jarlsberg ble det satt i stand en
scene, med kameraer og lydoppsett av en håndfull
frivillige, for å gjennomføre et nettbasert møte.

I tillegg var det flere orienteringssaker på agendaen,
og det ble informert om status for sikringsfondet
som årsmøtet har vedtatt å stille til rådighet for
Brunstadstiftelsen. Årsregnskapet for 2019 og
budsjettet for 2020 var sendt ut på forhånd, slik
at man kunne sende inn forslag og spørsmål som
kunne bli tatt opp på den digitale sendingen.

Livesendingen ble innledet med å gjennomgå
aktivitetsplanen for BKM Tønsberg fram mot
sommeren, hvor myndighetenes restriksjoner på
den tiden var hensyntatt. Det ble holdt trosoppbyggende taler og sanger, og medlemmene fikk
mulighet til å sende inn stemningsbilder fra
hjemmene, som ble vist på slutten av sendingen.
Flere slike online-møter ble holdt utover året.
Til tross for at 2020 var preget av den unike
situasjonen med koronaviruset, var det flere nettbaserte muligheter vi benyttet oss av for å opprettholde samholdet rundt det kristne felleskapet.
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Seniortreff;
trosoppbyggelse,
hyggelig samvær og
god mat
Etter en tid der de eldre også i liten grad har
kunnet være sammen, kunne seniormedlemmene
i BKM Tønsberg møtes i tidlig juni måned.
Dette var i samsvar med retningslinjer for smittevern og skjedde i samråd med kommunelegen.
Det var trosoppbyggelse, bespisning og sanger.
Disse samlingene har vært en tradisjon for
de eldre medlemmene, og det var til glede
for flere å kunne møtes etter en tid med s
trenge smittevernstiltak.
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Trosopplæring
for ungdom
Ungdom i BKM Tønsberg i aldersgruppen
15-16 år, var i 5 måneder i 2020 samlet ukentlig
til trosopplæring. Målet med samlingene er å
utvide sin kjennskap til Bibelen, samt å få et
grunnlag for å forstå det trosgrunnlaget som
menigheten bygger på.
Den 25. september ble det arrangert en avsluttende
fest for disse unge på Jarlsberg konferansesenter,
med familie og venner samlet. Festen skulle ha
funnet sted i juni, men grunnet korona var den
utsatt til høsten, og antallet gjester var begrenset
til de nærmeste. Alle deltakerne i trosopplæringen
ble presentert i en film for forsamlingen, hvor de
delte sin opplevelse av det siste året. Det var en
trosoppbyggende og samlende fest med sanger av
ungdomsledere, mentorer og gode ord fra foreldre
og nære.

Barnevelsignelse
Søndag 18. oktober var det barnevelsignelse
på Jarlsberg konferansesenter, tilpasset gjeldende
smittevernsregler. 13 barn ble velsignet i BKM
Tønsberg i 2020.
En av de som valgte å velsigne datteren sin i
menigheten denne søndagen, var Britt Inger Myhre.
Hun og mannen Johan har tre barn, i alderen 0 til
5 år.
- Hvorfor har dere valgt å velsigne barna deres i
menigheten?
- Jesus la sine hender på barna som mødrene bar
frem til han, og velsignet dem Jesus er ikke her på
jorden lenger, i fysisk forstand, men i menigheten
blir evangeliet om å følge i Jesu fotspor forkynt.
For oss som foreldre, oppleves det trygt og godt å
bære sine barn fram i et slikt fellesskap. Det er mye
som skal møte våre små barn her i livet, og da er det
godt å tenke på at de er lagt i «menighetens favn».
Her er det mange som ber og har omsorg for barna
som vokser til, sier hun.

Leieavtale konferanselokaler Oslofjord Arena
I 2020 inngikk BKM Tønsberg leie av konferanselokaler i Oslofjord Arena. Leieavtalen ble inngått
med tanke på framtidige arrangementer for alle medlemmer i BKM. Ungdommen fikk utnyttet
dette ved å ha ungdomsgudstjenester kombinert med sportsaktiviteter i etterkant. Samlingene ble
arrangert sammen med BUK Tønsberg, vår samarbeidende ungdomsforening.
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Online julefest for barna
Til tross for restriksjonene på slutten av året, var det fortsatt mulig å skape juleglede via nettbaserte
sendinger, og søndag 13. desember ble det stelt i stand til online julefest for barna. Denne sendingen
hadde barn i aldersgruppen 3-12 år som hovedfokus, og ble sendt direkte fra BKM Tønsbergs lokale
på Jarlsberg.
Sendingen ble ledet av en av lederne i arbeidet for barna, og formidlet et trossoppbyggende tema
gjennom et lite skuespill som et knippe barn kunne være med på. Det ble også holdt en god,
gammeldags loddtrekning, samt en tegnekonkurranse kalt «barnas juletegning 2020» hvor
deltagerne kunne vinne spennende premier. Det var også sanginnslag og julehilsninger fra familiene
i hjemmene.

Programledere
for julefesten
øver seg på
manus

Det var ca. 90 enheter registrert på sendingen,
mange av disse familier, så dette var en ordentlig
julefeiring for mange av hjemmene i BKM Tønsberg.

Det ble sendt inn en digital
julehilsen fra mange barn.
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Årsregnskap for 2020
Aktivitetsregnskap 2020
ANSKAFFELSE AV MIDLER
Tilskudd
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd

Note

Innsamlede midler og gaver
Inntekter fra operasjonelle aktivteter
Aktivitet som oppfyller formål
Aktivitet som skaper inntekter
Finans- og investeringsinntekter
Inntekter fra utleievirksomhet
Andre inntekter

FORBRUKTE MIDLER
Kostnader til anskaffelse av midler
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293,124
1,230,000

11,249,677

10,525,422

27,841
139,635

173,058
78,113
3,848,824
219,721
(66,329)

14,626,347

16,301,932

91,073

765,926

2,608,462
1,275,189
858,944
425,063

5,809,926
1,108,350
773,016
369,450

3,273,500
3,037,000

3,207,500
3,150,000

11,569,230
3,057,117

15,184,167
1,117,765

3,057,117
3,057,117

1,117,765
1,117,765

1,2,3,4,8

SUM FORBRUKTE MIDLER
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT
TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL
Annen formålskapital
SUM DISPONERING

2019

256,766
-

2,786,033
127,935
38,460

SUM ANSKAFFEDE MIDLER TIL FORMÅL

Kostnader til formålet:
1 Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
1.1 Avdeling: Menighet
1.2 Avdeling: Ungdom
1.3 Avdeling: Søndagsskole
1.4 Avdeling: Senior
2 Tilskudd til oppfyllelse av organisasjonens formål
2.1 Misjonsgave til BCC
2.2 Tilskudd foreninger

2020
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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
BKM Tønsberg 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.
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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.
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Valuta
Eventuelle vesentlige pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Skatt
Brunstad Kristelige Menighet Tønsberg er etablert som en allmennyttig forening og er i henhold til skattelovens §232 ikke skattepliktig for sin virksomhet.

Note 1 – Lønnskostnader etc
Foretaket har ingen ansatte. Antall årsverk er dermed 0.

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 40.670 ink mva. Honorarer for annen bistand utgjør kr 5.500 ink
mva.

Note 5- Bankinnskudd - sikringsbeløp
Brunstad Kristelige Menighet Tønsberg har forpliktet seg til å stille kr 8.160.000 til disposisjon for Brunstadstiftelsen
i tilfelle det er behov for mer kapital for å finansiere stiftelsen sitt utbyggingsprosjektet på Oslofjord.
Av dette er kr 3.342.437 innestående på bankkonto på balansedato. Avtalen gjelder frem til 31.12.2023

Note 6 – Egenkapital/Formålskapital
Spesifikasjon

Annen Formålskapital

Formålskapital Pr 01.01.20
Tilførte Midler
Forbrukte Midler
Årets resultat
Formålskapital Pr 31.12.20

58 694 206
3 057 117
3 057 117
61 751 323

Formålskapital med
lovpålagte restr.
9 686 408
(9 686 408)
0

SUM___

58 694 206
12 743 525
(9 686 408)
3 057 117
61 751 323

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.
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Note 7 - Fordringer og gjeld, pantestillelser og garantier m.v.
Fordringer og gjeld
Spesifikasjon

2020

2019

Fordringer med forfall senere enn 1 år

72 295 325

72 365 187

Gjeld til kredittinstitusjoner
Langsiktig gjeld med fofall senere enn 5 år

15 220 580
7 610 000

16 742 640
9 132 000

Pantet er knyttet mot eiendom som ble solgt i 2016 i forbindelse med omorganisering. Brunstad Kristelige Menighet
Tønsberg har hjemmel til denne eiendommen.

Note 8 – Driftskostnader etter art

2020

Spesifikasjon
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre Driftskostnader
SUM

26 794
10 993 496
11 020 290

2019
88 560
14 393 360
14 481 920

Note 9- Nøkkeltall
Innsamlingsprosent
Formålsprosent

2020
99.2%
99.2%

2019
92.7%
95.0%

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.
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Uavhengig revisors beretning
Til årsmøtet i Brunstad Kristelige Menighet Tønsberg
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Brunstad Kristelige Menighet Tønsberg.
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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Penneo Dokumentnøkkel: ECIGV-GB3AT-SGGCV-0JT2N-7E1GS-KP7TF

Årsregnskapet består av:
• Balanse per 31 desember
2020
• Aktivitetsregnskap for 2020
• Noter til årsregnskapet,
herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.

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
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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