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 Drammen 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.

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

Skatt
Brunstad Kristelige Menighet Drammen 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 76.250 ink mva. Honorarer for annen bistand utgjør kr 5.589 ink
mva.

Note 5- Bankinnskudd
Brunstad Kristelige Menighet Drammen har forpliktet seg til å stille kr 5.070.000 til disposisjon for Brunstadstiftelsen
i tilfelle det er behov for mer kapital for å finansiere stiftelsen sitt utbyggingsprosjektet på Oslofjord.
Dette beløpet er innestående på bankkonto på balansedato. Avtalen gjelder frem til 31.12.2023

Note 6 –Formålskapital
Spesifikasjon
Formålskapital Pr 01.01.20
Tilførte Midler
Forbrukte Midler
Årets resultat
Formålskapital Pr 31.12.20

Annen Formålskapital

71 505 797
4 051 293
4 051 293
75 557 090

Formålskapital med
lovpålagte restriksjoner

549 210
8 843 665
(4 767 786)
4 075 879
4 625 089

SUM

72 055 007
12 894 958
(4 767 786)
8 127 172
80 182 178

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 .

Note 7 - Fordringer og gjeld, pantestillelser og garantier m.v.
Fordringer
Spesifikasjon
Fordringer med forfall senere enn 1 år

2020
35 479 616

2019
14 651 825

Note 8 – Driftskostnader etter art
Spesifikasjon
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre Driftskostnader
SUM

2020

2019

240 000
4 698 391
4 938 391

240 000
5 981 256
6 221 256

Note 9- Nøkkeltall
NØKKELTALL
Innsamlingsprosent
Administrasjonsprosent
Formålsprosent

2020
99.2%
0.0%
98.0%

2019
98.3%
0.0%
97.9%

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 10- Driftsmidler

Eiendom Bolstad Gård
Anskaffelseskost pr 01.01.20

Byggeprosjekt
Bolstad*

23 796 478

SUM
23 796 478

Tilgang i året

80 000

27 867 138

27 947 138

Avgang i året

0

0

0

Anskaffelseskost pr 31.12.20

23 876 478

27 867 138

51 743 616

Akkumulerte avskrivninger pr 01.01.20

(1 735 477)

0

(1 735 477)

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.20

(1 975 477)

0

(1 975 477)

Balanseført verdi pr 31.12.12.20

21 901 000

27 867 138

49 768 138

(240 000)

0

(240 000)

Årets avskrivninger
Avskrivningssats

1%

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

100 år
Lineær

*Byggeprosjektet ang flerbruksbygg på Bolstad avskrives ikke da dette er et prosjekt under oppføring.

Note 11- Investeringer i datterselskaper
Investeringer i datterselskap
Foretaksnavn
Avantum AS

Foretakssted
Sande

Eierandel/ Selskapets egenkapital Selskapets resultat
stemmeandel
"31. desember 2020"
for 2020
100%
6 531 480
(4 524 183)

Note 12- Transaksjoner med nærstående
BKM Drammen har ervervet prosjekt flerbrukshall fra datterselskapet Bolstad Gård Eiendom AS den 30.12.2020
som er finansiert med selgerkreditt
Det er beregnet renter av konsernfordringer med 6% i 2020 tilsvarende som i 2019
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