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2012 - mangfold og utfoldelse
Med seks hundre deltakere i alle aldre driver BKM
Østfold et mangfold av virksomheter for å dekke
mange behov. Vårt flotte anlegg på Furuheim
er et viktig senter, som et pulserende hjerte for
det meste av vår virksomhet. Samtidig er vi også
avhengig av å ha gode medarbeidere som bidrar til
å løse våre felles oppgaver.
BKM Østfold er forankret i den overbevisning
og lære som Hortensmannen Johan Oscar
Smith [1871 – 1943] sto for og utøvet. Med en
overbevisning om syndsforlatelse ved tro alene,
og helliggjørelse ved troens lydighet, fremmet
han det personlige engasjementet i kristenlivet.
Med en særlig omsorg for barn og unge ble han
på mange måter også en foregangsmann innen
lekmannsbevegelsen. Dette engasjementet står i
dag sentralt i BKM Østfold og danner grunnlaget
for et aktivt og ekte felleskap på tvers av
generasjoner.
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De fleste av våre medlemmer er barn og unge,
og det aller meste av ressurser og innsats brukes
her. Vi opplever at det er en god investering for
framtiden å satse på barn og ungdom, og vi ser
stadig gode resultater. Nye generasjoner vokser
opp og trives og finner sin rolle som deltakere og
medmennesker. Vår mål for barn og ungdom er
at de kan utvikles i et sunt og godt kristenliv hvor
de trives og kan utvikle seg etter de talentene
og ønskene de har, og dermed også bli nyttige og
gode samfunnsborgere.

U-18 er et nytt og spennende tiltak for at ungdom
kan være med og bidra. Prosjektene håndteres på
en ypperlig måte av disse unge sammen med sine
ledere. Vi ser verdien av å lære unge å arbeide, slik
at de kan oppleve nyttig erfaring og ansvarsfølelse
som god ballast for voksenlivet.
Overordnet i alt vi gjør er det mennesker som
er målet, og vår virksomhet skal fremme trivsel
og tilhørighet, respekt og likeverd for våre
medmennesker.
Derfor takker jeg alle våre gode medarbeidere,
som gjennom hele året har vært med å holde
maskineriet i gang. Mange fornøyde og
takknemlige deltagere ser tilbake på 2012 som et
fint år for BKM Østfold.
Takk til styret som gjør en god jobb med å legge
til rette for vår virksomhet, og ivaretar alle
nødvendige oppgavene med styring av økonomi
og drift m.m. Takk for utmerket samarbeidet i året
som gikk.
Sammen skal vi gå videre og utvikle vår virksomhet
til beste for våre barn og unge, våre eldre og alle
oss midt imellom.
Ole L. Olsen,
Forstander BKM Østfold
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ÅRET SOM GIKK
Høydepunkter i 2012
Det er høyt tempo i BKM Østfold. Søndag er det
gudstjeneste for hele menigheten, samtidig som barna får delta på
søndagsskolen. Hver tirsdag samles barna i
skolealder på Aktivitetsklubben, og fredager er det
ungdomssamling. Seniortreff og trosundervisning er det en gang i
måneden. I tillegg har vi hatt mange varierte

arrangementer.
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JANUAR

FEBRUAR

NAVIGATERIGHTEn

NAVIGATERIGHTTidlig

helg i januar hadde
søndagsskolen
utflukt
til
Sarpsborghallen, og de fleste
barna kom med familiene sine.
Totalt var rundt 250 personer
med, og barna hadde en
spennende dag med mye lek og
sportslige aktiviteter.

i februar ble det holdt
kick-off for ungdom i U-18gruppa, med planlegging av
aktiviteter og organisering for
neste år.
NAVIGATERIGHT I vinterferien møttes nesten
30 ungdommer til LAN-party på
Furuheim.

MARS
Årets tur for ungdommene
gikk til en fjellhytte i nærheten
av Hemsedal. Nesten 200 gutter
og jenter var med!
NAVIGATERIGHTPå
kvinnekonferansen på
Brunstad deltok 250 deltakere
fra Østfold sammen med 6000
kvinner fra hele verden.
NAVIGATERIGHT

APRIL

MAI

NAVIGATERIGHTPåskefeiring

NAVIGATERIGHTÅrsmøte

på Brunstad er
blitt tradisjon, og i år dro omtrent
500 fra Østfold på stevnet i
påskehelgen, som totalt 9000
deltok på.
NAVIGATERIGHTI forbindelse med påsken ble
det avholdt brødsbrytelse på
Furuheim.

ble avhold med
gjennomgang av regnskap og
vedtekter.
NAVIGATERIGHT16. mai
ble det arrangert
ungdomsfest, og 17. mai feires
på tradisjonelt vis med barnetog
i skolens regi, deretter på
Furuheim med mange aktiviteter.
NAVIGATERIGHT11 barn ble velsignet i mai.

gudstjeneste

Vår faste
avholdes på søndager. Da samles vi 300 - 400 venner i alle aldre, til
menighetsmøte i storsalen på Furuheim. Samlingene er, i tråd med vår lange tradisjon, lagt opp til åndelig
oppbyggelse, med stor frihet og bred deltagelse til både sang og vitnesbyrd av unge og eldre, kvinner
og menn. Musikk og fellessang er en betydelig og viktig del av oppbyggelsen. Etter møtet blir det tid for
sosialt samvær, ofte med salg av enkel mat og kaffe/ drikke fra ungdomskafeen.

JUNI

JULI

NAVIGATERIGHTVi

NAVIGATERIGHTSommerstevne

markerte avslutningen
med de 19 unge som har gått
på trosopplæring med en
avslutningsfest.
NAVIGATERIGHTVår årlige sommerfest er
et høydepunkt som samler
menigheten.
En
skikkelig
strandfest med underholdning,
god mat og konkurranser.
NAVIGATERIGHTMidtsommer
ble også i
2012 markert på Furuheim
med St.Hansbål, grilling og
underholdning. Denne dagen
møtes menigheten i mer
uformelle rammer, og det har
blitt en tradisjon som mange
deltar på. Denne gangen var vi
rundt 300 personer.

på Brunstad
deltar de aller fleste fra
menigheten i Østfold på. Dette
er årets høydepunkt for mange
barn og voksne, og stevnet er
fylt med møter for voksne, unge
og barn, fest og moro og masse
aktiviteter for barn og ungdom.

AUGUST

SEPTEMBER

NAVIGATERIGHTU-18 dro på tur til Sommarland

NAVIGATERIGHTÅtte

i Bø. 70 ungdommer fra 13-18
var med.
NAVIGATERIGHTFørstehjelpskurs ble holdt for
alle som er aktivt med i arbeidet
for barn og unge.
NAVIGATERIGHTAK dro på tur, til fjells, til vanns
og i nærområdet.

OKTOBER
NAVIGATERIGHTKonferanse

for menn ble
avholdt på Brunstad, med mange
deltagere fra BKM Østfold.

NOVEMBER

DESEMBER

NAVIGATERIGHTNi barn ble velsignet og ønsket

NAVIGATERIGHTVi

velkommen til verden på et
søndagsmøte.
NAVIGATERIGHTStore og små samlet seg til årets
julemesse på Furuheimdagen.
Med julemarked, aktiviteter for
barna og god mat. En samling
som får fart på julestemningen!

feirer Jesu fødsel, og med
julebord både for ungdommen,
senior og voksne er dette en
måned preget av høytid. Barna
har sin egen juletrefest med
julespill av drama-gruppa på AK
og juletregang.
NAVIGATERIGHTMange avsluttet året på
Brunstad, med nyttårstevnet.

personer ble døpt på
Furuheim.
NAVIGATERIGHTEn helg ble det arrangert tur
for de voksne. Nesten hundre
personer dro til Bergen og hadde
en avslappende og hyggelig tur
sammen.

5

med skuespill,
sang og musikk
Søndagsskolen er vårt tilbud til barn mellom tre
og tolv år, hvor de deltar i et felles undervisningsog aktivitetsopplegg på Furuheim. Vi møtes stort
sett hver søndag, og samlingene varer i 40 til 60
minutter.
Lederne, som består av femten unge og voksne,
samlet seg til planleggingsmøter og annen
undervisning gjennom året. Mange av dem
har erfaring og utdannelse innen skole eller
barnehage, og er med og bidrar med mer kunnskap
om pedagogikk og innhold.
Søndagsskolen er delt i to hovedgrupper, en
for barn under skolealder og en for de over.
Til sammen deltar over 150 barn. Ofte deles
gruppene opp i mindre grupper blant annet ut fra
aldersnivå.
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Varierte metoder brukes for å engasjere og
inspirere barna til egen deltakelse og utfoldelse,
som skuespill, musikk, konkurranser, filmer,
lekaktiviteter, tegning og undervisning.
Barna skal kjenne seg velkommen og trives
på søndagsskolen, uavhengig av individuelle
forutsetninger og egenskaper. Alle skal merke at
de inkluderes og blir omsorgsfullt behandlet, og
oppleve glede sammen med de andre barna og
ungdommene.

med personlig tro
inn i voksenlivet
BKM Østfold tilbyr alle som går i 10. klasse et
eget trosopplæringsprogram (bibelundervisning/
BU). Hensikten er å gi ungdommene en innføring i
kristen tro.
BU følger skoleåret, og deltakerne har sin første
samling en torsdag i august. Deretter møtes de én
gang i måneden, frem til avslutningsfesten som blir
holdt i månedsskiftet mai-juni.

To ganger i året flyttes samlingen til fjells.
Sesongen 2012 åpnet med en tur til Syningen i
nærheten av Hemsedal, mens den siste samlingen
før avslutningsfesten ble markert med en tur til
Vatnelian Feriested i Telemark.

Våren 2012 var det elleve jenter og elleve
gutter som fullførte BU, mens kullet som startet
høsten 2012 besto av ti jenter og åtte gutter.
Hver av samlingene inneholder en teoretisk del,
en konkurransedel med spørsmål og svar, og en
kulinarisk avslutning.
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barna – vår framtid
BKM Østfold samarbeider tett med foreningen
Aktivitetsklubben som samler omtrent 220
barn og ungdom hver tirsdag. Her deltar barna
i grupper ut i fra interesser, og kan utfolde seg
med de aktivitetene de synes er spennende og
utfordrende. Hvert halvår kan de velge gruppe,
og i 2012 besto gruppene av kreativ, sport, friluft,
turn/dans, action, aktiv, kjøkken og hobby.
Annenhver tirsdag starter AK med en kort
fellessamling, f.eks en kort film, en fortelling eller
kanskje en sang. Deretter er barna i aktivitet på de
forskjellige gruppene.
I likhet med tidligere år ble det også i 2012
arrangert flere turer. Dette året var det Aremarks
flotte villmark som ventet på guttene i 7. – 10.
klasse, mens jentene i samme aldersgruppe reiste
til fjells.
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Barna i 2. – 7. klasse var også på tur en helg. De
benyttet seg av den flotte skjærgården vi har
tilgjengelig fra Furuheim, med lek og moro, bading
og vannsport.

Aktivitetsklubben er organisert
i «lille» og «store» AK, og i 2012 var
fordelingen:

Lille AK, barn i 2. – 6. klasse:
70 barn, og 35 ledere

Store AK, barn i 7. – 10. klasse:
80 barn og 35 ledere

et levende ungdomsmiljø
Med en stor andel ungdom ønsker BKM
Østfold å legge til rette for både forkynnelse og
aktiviteter. Omtrent 200 gutter og jenter deltar på
ungdomsaktivitetene, de aller fleste er tenåringer.
Høsten 2012 ble 23 nye trettenåringer ønsket
velkommen til ungdomsgruppa.
Hver fredag samles omkring 150 ungdommer,
vanligvis først til forkynnelse, deretter aktiviteter.
Aktivitetene innbyr til både sosial hygge i
kaffebaren, og sport i gymsalen. For gutter mellom
13 og 18 ble det i februar arrangert lan-party,
hvor 30 ungdommer var samlet en helg. Vår
årlige ungdomstur ble gjennomført i mars, og 165
ungdommer reiste til Hallingdal for å oppleve
vinter og skiglede.

Som oppvarming til Norges nasjonaldag samlet
200 ungdommer seg 16. mai til feiring. Det har
blitt en fin tradisjon og mange er med for å ha
det hyggelig kvelden før de selv skal være med å
arrangere 17. mai for hele menigheten.
Før jul arrangerte foreldre og voksne julebord for
ungdommen.
Alle tenåringer kan delta i et eget program, U-18,
med turer, aktiviteter og deltagelse i de praktiske
oppgavene i menighetslivet. Blant de praktiske
oppgavene er f.eks renhold og vedlikehold av
eiendommene våre. De var også på tur til Bø i
Sommarland.
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store produksjoner
av unge amatører
Med en gruppe på rundt femten personer har BKM Østfold Media hatt et aktivt år med mange
forskjellige prosjekter. Gruppa jobber flere dager i uken på Furuheim, og teamet består for det meste av
unge gutter og jenter under 25 år.
I BKM Østfold Media er det tre team: lys, lyd og bilde.
Vi lyssetter storsalen vår ved alle arrangementer, sørger for at lydanlegg er i drift og produserer filmer
og reportasjer av ulike fester og aktiviteter, samt tilbyr DVD-produksjon.
I 2012 har også gruppen vært engasjert med flere andre prosjekter, blant annet produksjoner til
BrunstadTV.

ARBEIDSPLASSEN
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Arbeidsplassen, som er en serie på åtte episoder à tjue minutter,
var et prosjekt som ti ungdommer var med på å gjennomføre. I
serien møtte vi personer med forskjellige yrker som viste fram
arbeidsplassen sin, to yrker ble besøkt hver episode.
Produksjonen varte i syv måneder, hvor sommeren ble brukt på å ta
opptak av seksten yrker forskjellige steder på Østlandet. Personene
vi møtte i serien jobbet blant annet som snekker, massør, elektriker,
pølsemaker, anleggsgartner, pilot, brannmann, lydtekniker og
glassblåser.
Målgruppen for «Arbeidsplassen» var barn og ungdom. I tillegg til
at det var underholdende, kunne inntrykkene fra de ulike yrkene gi
inspirasjon for valg av utdannelse.
Serien ble vist på Brunstad TV høsten 2012.

tellus reportasjer
er et aktualitetsprogram på Brunstad TV. I løpet av 2012 ble det
produsert flere reportasjer fra aktiviteter og hendelser i BKM
Østfold. Disse ble vist på BrunstadTV, i programposten «Tellus».
Reportasjene ble laget av ulike grupper på bildeteamet. De små
produksjonene er også en viktig del av rekrutteringen, og flere
medieinteresserte får være med å jobbe med disse.

furuheimnytt
er nyhetssendingen til BKM Østfold, hvor bildeteamet produserer
ulike små reportasjer som vanligvis vises for menigheten en gang
i måneden. De yngste tenåringene i teamet klipper og redigerer
«FuruheimNytt».

Med fokus på hverandre
Omtrent en gang i måneden har seniorene sine faste samlinger. Seniortreff, som det kalles, er vårt faste
tilbud til pensjonister og eldre som ønsker å treffes, og vanligvis deltar rundt 25 personer.
Før jul ble det arrangert julefest, hvor også de over 50 år var invitert. Seniortilbudet er godt innarbeidet
og en mulighet for mange å bli med på turer og ellers møtes til god mat og hyggelig selskap.
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skjærgårdsturer
med gode venner
Båten vår, Ternen, en stor hurtiggående båt, ble
også i år brukt flittig. Med mulighet for å dra på
turer og aktiviteter i skjærgården med mange
mennesker, rett fra vår egen brygge, er dette en
attraktiv tjeneste.
I 2012 ble båten brukt av Aktivitetsklubben,
ungdommen og felles samlinger, i tillegg til at den
ble leid ut til private turer. Det ble noe nedgang i
utleie sommeren 2012 sammenlignet med 2011,
noe som nok skyldes det ustabile sommerværet.

Brunstad
- vårt felles sted
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Helt siden vi kjøpte Brunstad som menighetens
felles stevnested i 1956, har stedet hatt en sentral
og viktig plass for vår lokalmenighet.
Flere av pionerene i Brunstads oppbyggningsfase
kom fra BKM Østfold, og bidro ivrig med faglig
dyktighet.

I utbyggingsplanene for Brunstad er det gitt
rammer til å etablere et omfattende idrettsog aktivitetstilbud. Blant annet planlegges
det fotballbane, flerbrukshall, ishockeyhall og
svømmeanlegg. Dette skal stå ferdig i løpet av
årene 2016 – 2020.

Helt fra den første tiden har voksne og barn herfra
vært aktive deltagere på stevner, dugnader og
andre samlinger på Brunstad.

BKM Østfold ønsker å støtte en slik utbygging
økonomisk.

Dette engasjementet for Brunstad fortsatte i
de følgende årene, helt til i dag. Brunstad har
en sentral plass i vår åndelige oppbyggelse og
i vår deltagelse for utvikling av menighetens
virksomhet.
Stiftelsen Brunstad Konferansesenter ønsker å
legge mer til rette for muligheten til å drive idrett
og annen sportslig aktivitet for barn og unge.

Våre tanker og visjoner for Brunstads utvikling er
i samsvar med vår sentrale ledelse. Vi ser på vår
satsing på Brunstad som en viktig og prioritert
oppgave og en god investering for våre barn, unge
og for hele menigheten.
Brunstad vil også for kommende generasjoner få
stor betydning, både for åndelig utvikling og for
sosiale og mellommenneskelige bånd på tvers av
menigheter, landegrenser og nasjoner, i sport,
fritid og til ferier og stevner.

iver og innsats, spenning
quote Med
og forventning vil BKM Østfold

være aktiv deltager i satsingen
på Brunstad i fremtiden!

Fremtiden og våre barn
På 70-tallet kjøpte BKM Fredrikstad Furuheim,
og etter å ha blitt slått sammen med menigheten
i Sarpsborg ble et nytt menighetssenter bygget
på slutten av 90-tallet. Furuheim ligger sentralt
til mellom Sarpsborg og Fredrikstad og har
mange attraktive fasiliteter for våre aktiviteter.
Menighetsmøter og fester, samlinger for barn,
ungdom og voksne, julemesser og utflukter – det
aller meste får gunstige rammer på Furuheim.
Sjøen, skogen, uteområdet og bygningene blir hele
tiden utnyttet i aktivitetene.

Mange barn og ungdom vokser opp, og vi må
planlegge framtiden i dag, slik at det er gode
muligheter for de som ønsker å være aktive
medlemmer også om noen år.
I vår spareplan ligger vårt mål å bygge opp minst
50 % egenkapital av forventede investeringer
innen 2020. Vi mener dette er en god løsning
som sikrer en sunn økonomi også i fremtiden,
og har som hovedhensikt å sikre kapital og
gjennomførbare planer med utgangspunkt i
forventet vekst.

Selv om vi har veldig fine fasiliteter på Furuheim
ønsker BKM Østfold å investere for å kunne
legge til rette for videre utvikling. Vi vokser og
får stadig behov for bedre tilbud til nye og større
arrangement.
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menneskeverd og respekt
Jesus viste respekt og ga oppmerksomhet
til mennesker som ikke hadde status og
anerkjennelse i samfunnet, som fattige, barn og
kvinner, syndere og tollere.
Vår grunnlegger Johan O. Smith (1871 – 1943)
var også en forkjemper for disse verdiene. Han
var motstander av all urett og undertrykkelse
i ulike former, og ikke minst undertrykkelse av
kvinner og fattige, både i samfunnet og i kristne
forsamlinger.
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Vårt arbeid skal videreføres i samme ånd og
mening. Derfor legger vi vinn på at både jenter
og gutter får samme mulighet til aktiviteter og
arbeid fra de er ganske unge. I våre styrer og i
ulike oppgaver i organisasjonen er både kvinner og
menn representert, på en naturlig måte. Kvinner
og menn vil ofte bidra med ulike kvaliteter og
innfallsvinkler i arbeidet, og vil derfor sammen
kunne utføre oppgaver og ivareta styreansvar til
beste for helheten.

Når det gjelder kjønnsroller i samfunnet for øvrig
støtter vi full likestilling, respekt og likeverd i
alle samfunnsmessige organer og funksjoner.
Vi oppfordrer både kvinner og menn til å ta
utdannelse og komme inn i oppgaver der de selv
har interesser, evner og mulighet for å lykkes.
Menneskeverd og respekt er likeledes viktige
verdier i omgangen og oppdragelsen av våre
barn. Disse verdier er derfor sentrale i aktiviteter
og i behandlingen av barn og unge, slik at de
kan oppleve trygghet, frihet og utvikling som et
selvstendig menneske.

enhet for saken
Styret i BKM Østfold er det øverste organ for
de praktiske spørsmål. I våre vedtekter er det et
grunnleggende prinsipp at vi kun kan fatte vedtak
enstemmig altså konsensus.
Med konsensus må vi lytte til hverandres
alternative innfallsvinkler og meninger, og bruke
tid på å la ting modnes. Selv om konsensus ofte tar
lenger tid og er en mer krevende prosess, har det
vist seg å være en vellykket metode for oss. Det
bidrar til nyskapning og et mer helhetlig syn på
saken.

BKM Østfold avholdt årsmøte sammen med våre
medlemmer i mai 2012, hvor vi blant annet gikk
igjennom regnskapet for 2011. Vi praktiserer at
hele menigheten er med på å godkjenne regnskap
og eventuelle vedtekstendringer.
Styret i BKM Østfold består av fem personer, to
kvinner og tre menn. Morten Ådalen (styreleder),
Vidar Telle, Trond Andersen, Judith Østermark
Ådalen og Solfrid F. Kronstad.
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F.v. Vidar Telle, Morten Ådalen, Solfrid Kronstad, Trond Andersen, Judith Østermark Ådalen

Med fremtidsrettet syn
2012 var et år med høy aktivitet.
Vårt korrekte navn er nå Brunstad Kristelige
Menighet Østfold (forkortet BKM Østfold),
tidligere het vi Den Kristelige Menighet Østfold.
En bærebjelke i vår økonomi er de frivillige gaver
som kommer inn hver måned fra våre engasjerte
medlemmer.
BKM Østfold har lange tradisjoner for å drifte
sin organisasjon med solid økonomi, og 2012
var ikke noe unntak. Regnskapet for 2012 viser
sum driftsinntekter på NOK 10 933 510 med
et overskudd på NOK 6 805 463. Overskuddet
overføres til egenkapitalen som etter dette er på
NOK 32 566 215.
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BKM Østfold skal om få år investere i nye og
større lokaliteter. Det blir enten en stor utvidelse
på nåværende eiendom eller en storstilt utbygging
på en annen eiendom. I den sammenheng
har medlemmene i menigheten satt i gang en

målbevisst sparing slik at egenkapitalen minst er
50% når investeringene starter.
En utvidelse av vårt menighetssted her i Østfold
for bl.a. å tilrettelegge bedre for barn og ungdom,
vil ha stor betydning for oss. Vi ønsker derfor å
bidra til å realisere prosjektet ved å samle inn
midler til BKM Østfold for å øke prosjektets
egenkapital. Vi ser dette som en god investering
for menighetens virksomhet i de kommende tiår.
Utbyggingen av idrettsarena på Brunstad, som
Stiftelsen Brunstad Konferansesenter står
ansvarlig for, ønsker vi å være med på å støtte
økonomisk. Vi ser store verdier i det å kunne legge
til rette for barn og ungdom som vokser til.
I løpet av 2012 ble det foretatt endringer i
styresammensetningen for BKM Østfold. Det nye
styret vil arbeide videre etter de tradisjoner og
verdier som vår virksomhet alltid har vært tuftet
på, - enhet, rettferdighet, sunn økonomi og hardt
arbeid!

Morten Ådalen, styrets leder

Resultatregnskap for 2012
2012

2011

7 560 591
968 745
2 404 174
10 933 510

7 442 511
944 465
1 957 645
10 344 621

Driftskostnader
Avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

269 788
3 957 860
4 227 648

275 294
3 951 355
4 226 649

Driftsoverskudd

6 705 862

6 117 972

483 314

Driftsinntekter
Kollekter, gaver og kontingenter
Dugnadsinntekter
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
Rentekostnader
Annen finanskostnad
Netto finansposter

19 422
463 892

242 140
26 727
215 413

Ekstraordinære poster
Tap ved salg av aksjer
Sum ekstraordinære poster

364 291
364 291

-

6 805 463

6 333 385

Ordinært resultat
Gave til BKM Brunstad
Årets resultat (Note 1)

950 000
6 805 463

5 383 385
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Balanse pr 31.desember 2012
2012

2011

14 861 159
14 024 806
28 885 965

15 130 947
4 037 064
576 000
19 744 011

539 329
4 012 121
4 551 450

334 805
6 698 335
7 033 140

Sum eiendeler

33 437 415

26 777 151

Gjeld og Egenkapital
Egenkapital

32 566 215

25 760 751

871 200

1 016 400

871 200

1 016 400

-

-

871 200

1 016 400

33 437 415

26 777 151

Eiendeler
Anleggsmidler
Tomter og bygninger
Langsiktige fordringer
Aksjer
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Bankinnskudd, kontanter
Sum omløpsmidler
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Gjeld
Langsiktig gjeld
Statstillskudd til barnehagen
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld

Sum gjeld og egenkapital

Note
Note 1 - Resultat pr. forening		
		
Brunstad Kristelige Menighet Østfold har totalt 7 foreninger der resultatet fremkommer som
spesifisert under:		
Forening

2012

2011

BKM Østfold
BKM Østfold - Ungdomsforening
Aktivitetsklubben i Østfold
Aktivitetsklubben (Ishockey) i Østfold
Aktivitetsklubben (Friluftsliv) i Østfold
Aktivitetsklubben (Film- og multimedia) i Østfold
Aktivitetsklubben (Fotball) i Østfold

7 465 657
-408 227
-117 758
32 316
74 016
-271 108
30 567

5 696 839
-299 934
-150 598
54 854
99 655
-86 305
68 874

Sum resultat

6 805 463

5 383 385
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