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Hilsen fra styret
Et litt annerledes år er tilbakelagt.  
Pandemien begrenset naturlig sammen- 
komstene i første halvår, men en etterlengtet 
åpning på høsten gjorde at man kunne  
gjennomføre flere samlinger med våre  
aktiviteter for ung og gammel. Det ble i løpet 
av året også gjennomført større vedtekt-
sendringer, vi endret navn til BCC Tønsberg 
og meldte oss inn i BCC-forbundet.  

BCC Tønsberg har i flere år hatt en god og stabil 
økonomi, og har i 2021 redusert sin langsiktige 
gjeld. Grunnet utsatt oppstart av en planlagt 
innsamlingsaksjon gikk BCC Tønsberg med et 
underskudd for 2021. Styret ser ikke på dette 
som dramatisk, da likviditeten er god. 
 
 
 
 

 

Det ble også igangsatt arbeid med en langtids-
plan som skal bli et støtteverktøy for å planlegge  
økonomien godt videre, og sikre langsiktighet i 
arbeidet.
 
Styret vil takke alle medlemmer for alle bidrag 
som gjør at vi kan gjennomføre vårt formål. 
Styret vil også rette en ekstra takk til alle  
medlemmer som med kreativitet og arbeid  
har sørget for at vi har fått gode alternative og 
digitale arrangement på tross av pandemi.

Med vennlig hilsen fra styret i
Brunstad Christian Church Tønsberg

Styret består av:  
Gro W. Gjøsund, Jonathan Hjellnes, Janne J. Vedvik, Arne Riise og Frank W. Christensen
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Litt om 
BCC Tønsberg
BCC 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 overbevis-
ning 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 grunnla-
get for menighetens fokus på sine yngre med-
lemmer. Vi jobber for at hvert enkelt medlem 
kan leve et fritt og godt personlig kristenliv, og 
samtidig kjenne at man er en del av fellesska-
pet.

Lokalet og møteplassen vår ligger ved Jarlsberg 
flyplass, i utkanten av Tønsberg. I 1996 ble vårt  
tidligere lokale i Svend Foyns gate 19 i Tøns-
berg 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 konferansesen-
ter 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 BCC Tønsberg, og 
vil fortsette å bringe glede til oss i fremtidige år. 
BCC Tønsberg leier Jarlsberg Konferanse- 
senter av Flyplassveien 2.

Ukentlige samlinger 
på søndag
Til tross for at de to siste årene har vært  
preget av en unik situasjon, var det gjennom 
hele første halvår fortsatt muligheter til å  
opprettholde samholdet rundt det kristne 
felleskapet med nettbaserte samlinger på 
søndager. 

Disse ble sendt fra vårt eget samlingssted på 
Jarlsberg konferansesenter, hvor et knippe 
frivillige crew og medlemmer kunne bidra med 
vitnesbyrd, trosoppbyggelse og sanger.  
Disse samlingene ble for mange en god måte  
å komme sammen i periodene hvor vi ikke  
kunne samles så mange som før.  

Ved utgangen av 2021 hadde BCC Tønsberg  
821 medlemmer. Medlemmene fordeler seg 
slik: 220 barn mellom 0-12 år, 181 ungdom-
mer mellom 13-25 år, 346 voksne mellom 
26-59 år og 74 voksne over 60 år.

   0-12 år      13-25 år      26-59 år      60+ år



16. mai feiring

Søndag 16. mai samlet det seg nærmere 
200 ungdommer i over 30 hjem på grunn av 
COVID-19 for å markere kvelden før nasjonal-
dagen med festmiddag og sending.

Sendingen inneholdt oppbyggelse, introduksjon 
av årets nye ungdommer, filmer og panel-
samtale. Her fra panel-samtale med ungdoms- 
leder og mentorer i ungdomsgruppa. 

De forskjellige familiene hadde før festen fått 
forslag til hvordan de kunne stelle i stand for 
ungdommene på best mulig måte. Festmåltider 
ble servert og det var rapportert god stemning 
fra flere hjem. 

Feststemning i et av hjemmene. 
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Leie og benyttelse av  
Oslofjord Arena

I 2021 har vi også fått benytte oss av 
flerbrukshallen i Oslofjord Arena, hvor vi  
inngikk en langtidsavtale om leie i 2020. 

Dette har vært til glede for mange, og spesielt 
barn og ungdom. Ungdommene har flere ganger 
dette året tatt fasilitetene i bruk for samlinger for 
trosoppbyggelse  
kombinert med sportsaktiviteter.  
Disse samlingene blir ofte arrangert sammen 
med BUK Tønsberg, som er vår samarbeidende 
ungdomsforening. 

26. september ble det holdt en uformell  
aktivitetsdag for alle i BCC Tønsberg. Det ble  
arrangert flere ulike aktiviteter, hvor man blant 
annet kunne delta i klatring, innebandy, volley- 
ball, brettspill, tegning og flere andre lavterskel- 
aktiviteter. Ca. 400 medlemmer fra alle alders-
grupper deltok i denne aktivitetsdagen, og var  
en dag som knyttet oss sammen på tvers av 
generasjoner, som skapte mange gode minner. 



Sommeravslutning 
og årsmøte

I juni avholdte BCC Tønsberg sitt ordinære 
årsmøte, der årsregnskapet godkjennes og 
andre saker som er viktige for fellesskapet 
behandles og stemmes over. 

Innkalling med agenda ble sendt ut i god tid før 
møtet, slik at alle medlemmene hadde mulighet  
til å stille spørsmål til innholdet i forkant. Et godt 
forberedt styre loset medlemmene gjennom 
årsmøtet. Årsregnskap for 2020, og revidert 
budsjett for 2021 ble godkjent. 
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Flere samlet seg i små grupper etter årsmøtet, for å se på sommerfesten sammen. Foto: BKM Tøns-
berg

Videre fikk medlemmene status om styrets  
øvrige arbeid.  Det er satt ned en gruppe som  
skal jobbe med å utarbeide en ny langtidsplan 
for BCC Tønsberg. Gruppen representerer 
forskjellige deler av menigheten, og skal blant 
annet se på økonomi, medlemsutvikling og 
arealplanlegging. 

Planen skal revideres hvert 2. til 4. år, og vil bli et 
styringsdokument for hvordan menighetslivet,  
aktiviteter og ulike fasiliteter kan utvikles videre. 
I møtet ble det også vedtatt enstemmig å  
oppdatere vedtektene for menigheten, med  
nye prosessregler for årsmøte.



Online sommerfest i barnas tegn
 
Årsmøtet ble avsluttet med digital sommer- 
avslutning for alle medlemmene. I forkant  
hadde flere medlemmer invitert et begrenset 
antall venner hjem til seg, for å kunne samles  
i mindre grupper.

På planen sto både trosoppbyggelse, sang og 
musikk og mange engasjerende innslag for  
barna. Barne- og ungdomsarbeidet sto i fokus. 

 I tillegg til innhold direkte rettet mot barna, var  
det panelsamtaler hvor tema var søndagsskole- 
arbeidet, og planer for oppussing av søndag- 

skolearbeidet, og planer for oppussing av 
søndagsskolearealene, sier styreleder i BCC 
Tønsberg, Gro Weissgerber Gjøsund. 

- I barndommen legges fundamentet for resten 
av livet, og målet er å lage verdens beste tilbud 
til barna, som både fenger og engasjerer, slik 
at de kan få et så bra utgangspunkt som mulig. 
Det er en økt satsning på søndagsskolearbeidet 
i BCC sentralt, hvor det investeres i medie- 
produksjon for å møte barna der de er, på  
digitale plattformer. Denne satsningen ønsker 
BCC Tønsberg å være med på.
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Oppstart av menighetslivet  
og tur for ungdommene 
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Helgen 20-22. august markerte  
BKM Tønsberg oppstarten av det lokale  
menighetslivet igjen etter en fin sommer.  
Det ble arrangert en ungdomstur til en  
Telemarks skjærgård, mens det ble  
gjennomført samling på søndagen for resten 
av medlemmene.

Fredag 20. august sto 190 ungdom klare for 
avreise til et av årets høydepunkter, ungdomstur 
til Risøya. Eldre ungdomsmentorer hadde 
forberedt turen, det så det skulle bli til det beste 
særlig for de yngre. 

Lørdagen var det arrangert fellesleker, som 
«Capture The Flag». Det var også lagt opp til 
vannaktiviteter som vannscooter, tube, kano og 
volleyball. På kvelden var det trosoppbyggelse, 
samt underholdning og sanginnslag.  
Turen endte med fotball- og volleyballturnering 
på søndagen, samt bading og vannaktiviteter. 
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Voksendåp for 20 ungdommer

Søndag 5. september var mange samlet til dåp i BCC Tønsberg, på Jarlsberg  
konferansesenter. Det var 20 medlemmer som ble døpt denne dagen.

I BCC Tønsberg, som i resten av trossamfunnet, praktiserer vi voksendåp.  
Dåpen blir forklart i 1. Peters brev, kapittel 3 og vers 21, som en god samvittighetspakt med 
Gud. Da er dåpen en følge av et bevisst 
livsvalg. Dåpen er en symbolsk handling, 
hvor den som lar seg døpe, reises opp 
igjen fra vannet for å leve et nytt liv.

Etter selve dåpsseremonien ble 
det holdt samling med trosoppbyggelse, 
med fokus på dåpen og de personene 
som har tatt del i dåpen. Under samlingen 
ga flere av de som hadde latt seg døpe 
sine vitnesbyrd.



Juleavslutning for barna

Til tross for strengere restriksjoner på slutten av året, var flere medlemmer blitt kreative og lagd 
et opplegg for barnefamilier i BCC Tønsberg.

19.desember ble det arrangert «jule-drive-through» hvor det ble utlevert goodiebags fra julenisser til 
alle barna. I disse var det ulike premier, leker og aktivitetshefte som kunne underholde og engasjere 
hele familien i et program lagt opp for oppfinnsomhet i eget hjem. Det var mulig å sende inn bilder 
online, og skape fellesskap rundt barnas juleavslutning.

Barnevelsignelse 
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Søndag 3. oktober var det barnevelsignelse 
på Jarlsberg konferansesenter, tilpasset 
gjeldende smittevernregler. I år ble 16 barn 
velsignet i BCC Tønsberg.

Aktivitetsregnskap for 2021

Årsmøte i desember

Her ble det vedtatt større vedtektsendringer, og BCC Tønsberg ble tatt opp som medlem i BCC-forbundet.
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Aktivitetsregnskap for 2021
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Regnskapsprinsipper
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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 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. 

Regnskapsprinsipper
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Valuta 
Eventuelle vesentlige pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. 
 
Skatt 
BCC Tønsberg 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. 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 – Driftskostnader etter art 
Spesifikasjon                     2021                              2020 

Varekostnader                10 310                      26 794 
Lønnskostnader     -         - 
Avskrivninger                         -                                            - 
Andre Driftskostnader                              10 310 390                               10 993 496 
SUM            10 320 700                               11 020 290 
 
 
 
Note 4- Nøkkeltall 
 
 2021 2020 
Innsamlingsprosent 99.5% 99.2% 
Formålsprosent 99.7% 99.2% 

 
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      61 751 323                                                                             61 751 323 
Korreksjon*              91 729          91 729 
Tilførte Midler                6 331 076                           6 331 076 
Forbrukte Midler          (325 337)                            (6 331 076)                              (6 656 413) 
Årets resultat           (325 337)                                                      (325 337) 
Formålskapital Pr 31.12.21       61 517 715                         0                             61 517 715 
 
*Korreksjon gjelder egenkapital fra ungdomsgruppen pr 31.12.20. Fra 01.01.21 er dette regnskapet lagt inn i regnskapet til BCC Tønsberg 
 
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 6 - Fordringer og gjeld, pantestillelser og garantier m.v. 
Fordringer og gjeld 
 
Spesifikasjon                      2021                   2010 

Fordringer med forfall senere enn 1 år 72 295 325 
 

72 295 325 
 

 
 
Gjeld til kredittinstitusjoner 

                        
 
                       13 698 520                     

                        
 
                       15 220 580 

Langsiktig gjeld med fofall senere enn 5 år                          6 088 000                                               7 610 000 
   
 
Pantet er knyttet mot eiendom som ble solgt i 2016 i forbindelse med omorganisering. BCC Tønsberg har hjemmel 
til denne eiendommen. 
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i BCC Tønsberg 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til BCC Tønsberg. 

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." 

AAnnddeerrss  NNoorrddaahhll
PPaarrttnneerr
Serienummer: 9578-5998-4-995843
IP: 77.16.xxx.xxx
2022-04-20 11:53:24 UTC
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