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Brunst¡d Kristeligc Menighet Østfold

ÅnsnpnnrNlNc 2or4

Virksomhetens art og hvor den drÍves
Virksomheten har som formål å fremme kontakf mellom alle menighetens medlemmer i en krísten
ånd og ho og giennom aktiviteter av forskjellig art.
Foreningens forsamlingslokale er lokalisert i Fredrikstad kommune.

Fortsatt drift
Ä,rsregnskap et for 2014 for Bnurstad Kristelige Menighet Østfotd 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
2Ol4 og stillingen pr.31.12.2014. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har
betydning ved bedørnmelsen av foreningen.

Styret giør oppmerksom på følgende forhold vedrørende regnskapet fot 2014:

l) Ärsregnskapet for 2Ol4 er inkluderthoved-og underavdelinger, og 2013- regnskapet
omarbeidet for å fâ sammenlignbare tall jfr omtale i noter.

Gaver er først innteldsført ved betaling og ikke på grunnlag av utfakturering i
motsetning til tidligere år. Den nye praksisen utgiør tallmessig kun et mindre utslag i2014
regnskapet.

3) Det er gitt større gavebeløp til idelle formål i2}l4 i forhold til i 2013.

Skatteme¡sige forhold
Brunstad Kristelige Menighet Østfold er etablert som en allmennyttig forening og er i henhold til
skattelovens ç2-32 ikke skattepliktig for sin hovedvirksomhet. Brunstad Kristelige Menighet
Østfold er også fritatt for arveavgift på arv og gave i henhold til arveavgiftslovens g 4 og g 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 gieldende bestemmelser for helse,
miljø og sikkerhet. Medaóeidere og ledere i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller
skader i forbindelse med utførelse av virksomheten.
Antallansatteibarnehageneer0mennogl0kvinnerpr3l.l2.Sykefraværetharværtpå 9,7Vo.

Likestilling
Styret består av 2 menn og 2 kvinner. Styret har fokus på likastilling ved tildeling av verv og
oppgaver i organisasj oneir.
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Ytre miljø
Etter styiets oppfatning er det ikke forhold ved virksomheten som kan medfø¡e negativ påvírkning

pâ det ytre miljø.

Fremtidig utvikling
Etter styrets oppfahring har Brunstad Kristelige MenighetØstfold en god utvikling i henhold til
nedfelte vedækter og gn¡ppens formåI. Styret vil i tiden som kommer sammen med medlemmer

Fredrikstad, 25.08.201 5

Morten Ádalen TrondAndersen

Solfrid Frebrich Kronstad
Styremedlem

Judith Østerma¡k Ädalen

lfrvr"l



Brunstad Kristelige Menighet Østfold

Resultatregnska

DRIFTSIIìNTEKTEROG DRIFTSKOSTNADER NOtE

DRIF'TSINNTEKTER
Driftsinntekter
Kontigenter bamehage
Gaver og kollekter
Offentlige tilskudd
Leieinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

DRIF'TSKOSTNADER
Vareforbruk
Lørnskostnad
Ordinære avskrivninger
Andre driftskostnader
SUM ORITTSKOSTNADER

DRIF'TSRESULTAT

FINANSIIYNTEKTER OG .KOSTNADER
Renteinntekfer
Rentekostnader
Andre fìnanskostnader
RESULTAT AV FINANSPOSTER

Ånnrs ovERSKUDD

OVERÍ'øRINGER
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap
Overført til annen egenkapital

3

20r4

| 238 562
841 087

9 103 162
5 30632r

33283

2013

| 868243
873 861

t3 033 463
4 754 777

53 257
t6522415 20 583601

I
3

r39 066
4225 8r8

396 010
7 128 009

133 795
3 800 353

3s6 688

4399 r32
11 888 903 8 689967

4 633 511 n 893 634

4

I 167 tt7
334 625

610

761,319
64 815

775
831 882 695729

5 465 393 12 589 363

0

5 465 393

t2283 855
305 508

5 465 393 12 589 363

Brunrtrd Kri*cligc Østfold Sidc



Balanse
Brunstad Kristelige Menighet Østfold

EIENDELER Note 2014 2013

AI\LEGGSMIDLER
Varigc driftsmídler
Bygninger o.a. fasl eiendom
Tomter
Driffsløsøre, inventar o.l.
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Andre langsiktige fordringer
SUM ANLEGGSMIDLER

OMLøPSMIDLER
f,'ordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordrínger
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLøPSMIDLER

STIM EIENDELER

3
3

3

4

8

5

13 306 153

r 641 548
26889

l 083 333
43 345 658

t3 665 943
I 641 548

4l 556

0
35 602 806

59 403 581 50 951 852

3ló 170

97 425
9t7 240

4724

278t066 3716256
3 194 661 4 638220

62598242 55590073

Brunst¡d Qhtlold Stdc



Balanse
Brunstad Kristelige Østfold

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2014 2013

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
SUM EGENKAPITAL

GJELI)
Qlv rig lan gsiktig gjeld
Gj eld til kredittinstitusjoner
Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgield
Sþldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gield
SUM GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Morten
Styreleder

6

7

5t tzt2l3 45 655 820

5tr2r2t3 45655820

8 000 000 I 000 000
I 000 000 I 000 000

2t0399
261 736

3 004 893

466812
249 527

I 217 9r4

Fredrikstad, 25.08.20 I 5

Styret i Brunstad Kristelige Menighet Østfold

tt 477 029 9 9342s3

62598242 55 590 073

Styremedlem

StyremedlemStyremedlem

Brun¡trd Ø¡tfold Sidc



Brunstad Kristelige Menighet Østfold
Noter til regnskapet 2014

Note I Regnskapsprinsipper

Ârsregnskapet er satt opp i samsvar med rcgnskapslovens besternmelser. Det er utarbeidet etter

norskè regnikapsstandarder og anbefalinger til god regnsløpsskikk for små foretak

I motsetning til tidligere års regnskaper omfatter 2014 både hovedavdelingen Brunstad Kristelige

Menighet Østfold og tilhørendo underavdelinger Furuheim Barnehage og Brunstad Kristelige

Menighet Ungdom. Disse avdelingene er ikke selvstendige juridiske enheter, men inngår i Brunstad

Kristelige Meni ghet Østfold juridisk og regnskapsmessig'

Regnskapstallene for 2Ol3 e¡ som følge av dette omarbeidet i forhold til avlagt ârsregnskap for
grunsød Kristelige Menighet Østfold i 2013 slik at de samrne enhetene er innarbeidet i 2013 som i
2014.Dette for at regnskapstallene for 2013 blir direkte sarnmenlignbartmed 2014 regnskape[

Driftsinntekter
Inntektsføring av gaver skjer på gavetidspunktet, altså når råderetten til gaven er overført

foreningen, eller når gavebeløpet er innbetalt på bank
Inntektsføring av leieinntekfer og driftsinntekter ellers skjer når de er opptjent..

Sk¡tt
Brunstad Kristelige Menighet Østfotd er etablert som en allmennyttig forening og er i henhold til
skattelovens ç 2-32 ikko skattepliktig for sin virtsomhet med unntak av ekstern utleieviksomhet.

Funrheim Barnehage er en skattefri virksomhet. Er definert som en skattefri skole.

Kl¡ssifisering og vurdering av balanseposter
Anteggsmidlei omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bnrk. Anleggsrnidler or vurdert til
anskãffelseskost. Varige drifrsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske

levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gienvinnbartbeløp ved verdifall som forventes ikke â

være forbigåãnde. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i
bruk ernâverdi av fremtidige kontantstrømmerknyttet til eiendelen. Nedskrivninger reverseres når

grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gield omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett âr etter

balaniedagen, samt poster som knytter seg til varekreSløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste

verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer
Kundefoidringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsehing til fowentet

tap. Avsetning til tap gjøres på gnrnnlag av en individuell rn¡rdering for de enkelæ fordringene.

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

Valut¡

6

Pengeposter i utenlandsk valuta n¡rderes etter lursen ved regnskapsårets slutt.



Brunstad Kristelige Menighet Østfold
Noter til regnskapet 20L4

Notc 2 Andre langsiktig fordringer

2014 2013
Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
Sum 43 345 658 35 @2 806

43345658 35 602 806

Note 3 Varige driftsmídler
Tomter Bygninger

o.a. f¡st
eiendom

Driftsløsøre,
inventar o.l.

Totalt

Bokført verdÍ 01.01
Tilgang
Avgang
Anskaffclseskost 31.12
Akk. av-skrivninger
Akk nedskrivninger

Avskrivningssats
Avskrivningsplan
Økonomisk levetid
Endring i
avskrirmingsplan

I 641 s48 13 66s 943

0 21 554
00

5s6
0
0

I4 15 349 046
2t 554

0

I 641 548 t3687 497

0 -381 343

00

41 556
-14 667

0

15 370 600
-396 0t0

0

Balanseførtverdi3l.l2 I 641 548 13 306 f53 26 E89

Årets avskrivninger 0 381 343 t4 667

14974 590

396 010

i.a
l.î

2o/o-33o/o

Lineær
50 âr
nei

3t%
Lineær
50 år
nei

Note 4 Investering i aksjer og andeler

Alcsjer i Vinterbro AS er oppført til historisk kost.

Selskaoets navn: Vinterb¡o AS
Forretnincskontor: Oslo
Eier/stemmeandel
Ecenkapitalpr. 01.01.

1

2.t18.574,-
Ä¡ets resultat: -829.024.-
Ecenkapital pr. 31.12. 1.289.550.-

1



Brunstad Kristelige Menighet Østfold
Noter til regnskapet 20t4
Note 5 Bankinnskudd' kontanter o.l.

I posten inngår bundne bankinnskudd med følgende beløp

Sum

Note 6 Bgenkapitel

20t4 2013

ll8 349 tr206/.
118349 ttz064

Annen Sum egenkapital

_.egenkapital
45 655 E20 45 655 820

5465393 5465393
51 121 2r3 st 121213

20t4 2013
3432 000 4474000

80m 000 8 000 000
I 000 000 I 000 000

Pr.31.12.2013
Ä¡ets resultat

Sum

Note 7 Gjeld, pantstillclser og garsntier m.v.

GjeÌl som forfeller til betaling senero cnn fem år

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

Sum

Balanseførf verdi ¡v eiendeler som er stillet som slkkerhet for
denne glctd:
Bygninger
Tomter
Sum

13 306 153

l 641 548
t3 665 943
I 64t 548

14947 l5 491

0

8

Gsrantiforpliktclse com ikke er regnskapsfort 0



Brunstad Kristelige Menighet Østfold
Noter til regnskapet 2014

Note I Lønnskostnader, entell ansat{e, godtgjørelser, lån tll ans¡tte m.m.

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2014 2013

3 620 900

522 6t4
72 587

9 7t7

3265?13
468784
48 387

tt 469
4225818 3 800353

9r7 IGjennomsnifi lig antall årsverk

Ytelser til ledende personer
Lønrt
Pensjonsutgifter
Styrehonorar
Annen godtgiørelse

Sum

Daglig leder Styre
0
0
0
0

0

0

0

0

0 0

Lån ansatte
Langsikig fordring ansatte

20r4 2013
0

OTP
Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Foreningens pensjonordning tilfredstiller kravene i denne loven.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor i 2014 utgiør kr l8 750- eksl.mva.

Revi sj on(særattestasj on)
Teknisk regnskapsbistand
Andre tjenester
Sum 18 750

I andre driftskostrader ligger bevilgede/kostnadsførte gaver til ideelt formâl med større belryi20l4
sammenlignet med i fior, jfr også omtale i styrets årsberetring.

0

50
0
0

187

9



BDO Ttf : 32 B8 21 50
Fax: 32 88 21 90
www.bdo.no

Kniveveien 31
3036 Drammen

Ti[ årsmøtet i

Brunstad Kristelige Menighet Østfotd

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Brunstad Kristetige Menighet Østfold, som viser et
overskudd på fr S 4ó5 393. Årsregnskapet består av batanse per 31. desember 2014,

resultatregnskap, for regnskapsåret avstuttet per denne datoen, og en beskrivetse av
vesenttige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopptysninger.

Styrets onsvor for örsregnskapet

Styret er ansvartig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bitde i
samsvar med regnskapslovens regter og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern
kontrott som styret finner nødvendig for å mutiggjøre utarbeidetsen av et årsregnskap som

ikke innehotder vesentlig feitinformasjon, verken som følge av mistigheter etter feit.

Revisors oppgaver 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 [ov, forskrift og god revisjonsskikk i
Norge, herunder lnternationat Standards on Audíting. Revisjonsstandardene krever at vi
etterlever etiske krav og plantegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke innehotder vesenttig feitinformasjon.

En revisjon innebærer utføretse av handtinger for å innhente revisjonsbevis for betøpene og

opplysningene i årsregnskapet. De vatgte handlingene avhenger av revisors skjønn,
herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig
feilinformasjon, enten det skyldes mistigheter elter feit. Ved en stik risikovurdering tar
revisor hensyn tit den interne kontrollen som er retevant for foreningens utarbeidetse av et
årsregnskap som gir et rettvisende bitde. Formålet er å utforme revisjonshandtinger som er
hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av foreningens interne kontrolt. 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 samtede presentasjonen av
årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekketig og hensiktsmessig som
grunntag for vår konktusjon.

BDO 45, et norsk aksjesetskap, er deltaker i BDO lntemationaL Limíted, et engetsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det intemasjonate
BDO-nettverket, som består av uavhengige setskaper i de enkelte tand. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.



BDO

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bitde av den finansietle stittingen tit Brunstad Kristetige Menighet Østfotd per

31. desember 2014, og av resultater for regnskapsåret som bte avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapstovens regler og god regnskapsskikk i Norge-

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusj on om årsberetni ngen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med

årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering ag dokumentasion

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandtinger vi har

funnet nødvendig i henhotd tit internasjonal standard for attestasjonsoppdrag |SAE 3000

"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon etter forenktet revisorkontrotl av historisk
finansietl informasjoñ", mener vi at tedetsen har oppfytt sin ptikt til å sørge for ordentlig og

oversikttig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar

med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Andre forhold

Denne beretning erstatter tidtigere avgitt beretning, datert 30'0ó.2015,
uttøpet av lovens frist for avhotdetse av generatforsamling. Futtstendig å

årsberetning var på dette tidspunkt ikke avgitt av styret.

som bte avgitt ved
rsregnskap og

Drammen, 25. august 2015

BDO AS

Tor J
Statsautorisert revisor

BDO AS, et norsk aksjesetskap, er del.taker i BDO lnternational Límited, et engelsk setskap med begrenset ansvar) og er en del av det internasjonate

BDo-nettverket, som består av uavhengige seLskaper í de enkelte land Foretaksregisteret: NO 993 ó0ó 650 MVA.


