Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, god regnskapsskikk for små foretak og foreløpig Norsk
regnskapsstandard: “God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner”. 2019 er det første året årsregnskapet er
satt opp i henhold til denne standarden.

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 Måløy 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 Måløy 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 - Obligatorisk tjenestepensjon
Foreningen er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 4 - Revisjon
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 50.000 ink mva.

Note 5- Bankinnskudd - sikringsbeløp
Brunstad Kristelige Menighet Måløy har forpliktet seg til å stille kr 697.500 til disposisjon for Brunstadstiftelsen i
tilfelle det er behov for mer kapital for å finansiere stiftelsen sitt utbyggingsprosjektet på Oslofjord.
Av dette er kr 378.000 innestående på bankkonto på balansedato. Avtalen gjelder frem til 31.12.2023

Note 6 – Egenkapital/Formålskapital
Spesifikasjon
Formålskapital Pr 01.01.19
Tilførte Midler
Forbrukte Midler
Årets resultat
Formålskapital Pr 31.12.19

Annen Formålskapital

7 405 127
1 962 456
9 367 583

Formålskapital med
lovpålagte restriksjoner

1 102 950
(1 102 950)
-

SUM

7 405 127
1 102 950
(1 102 950)
1 962 456
9 367 583

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 og gjeld
Spesifikasjon fordringer

2019

2018

4 700 855

5 486 539

2019

2018

Gjeld til kredittinstitusjoner

2 873 943

3 194 463

Gjeld som forfaller til betaling senere enn 5 år

1 273 000

Fordringer med forfall senere enn 1 år
Spesifikasjon gjeld

Balanseført verdi av eiendeler som er stillet sikkerhet for denne gjelden:
Bygninger, tomter
5 569 693

5 689 272

Note 8 – Driftskostnader etter art
2019

Spesifikasjon
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre Driftskostnader
SUM

124 673
1 469 931
1 594 604

2018
452 883
123 399
895 968
1 472 250

Note 9- Nøkkeltall
2019
Innsamlingsprosent

99,2%

Formålsprosent

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 10- Regnskap 2018
God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner gir adgang til å fravike kravet om omarbeidelse av
sammenligningstall i overgangsåret. Regnskapet for 2018 er derfor ikke omarbeidet etter bestemmelsene i
standarden men hovedtallene fremgår her:

Resultatregnskap
Spesifikasjon

2018 .

Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat

2 066 023
1 472 250
593 773

Netto Finansposter
Årsresultat

4 858
598 631

Overføring Annen Egenkapital

598 631

Balanse
Spesifikasjon
Anleggsmidler
Omløpsmidler
SUM Eiendeler

2018 .
13 097 387
486 790
13 584 177

Egenkapital
Gjeld
SUM Egenkapital og Gjeld

7 405 127
6 179 049
13 584 177

Note 11- Hendelser etter balansedagen
Mesteparten av foreningens inntekter kommer fra frivillige gaver og driften er dermed svært avhengig av disse.
Koronakrisen rammet oss og hele samfunnet brått, og våre aktiviteter er blitt midlertidig redusert til å skje digitalt og
ihht myndighetenes bestemmelser. Dette betyr at mye av vår regulære aktivitet er blitt satt på vent og kostnader til
disse faller i noen grad bort foruten de faste og uunngåelige kostnadene.
Styret har gjort en analyse av situasjonen og hvordan den påvirker vår forening med ulike scenarioer for varighet
og påvirkningsgrad på vår drift. Vi vil overvåke situasjonen nøye og kontinuerlig så lenge det vil være behov for
dette og gjennomføre tiltak som vil styrke vår likviditet om nødvendig.

Note 12- Investering i datterselskap
Investering I Datterselskap
Foretaksnavn
Kulen Eiendom AS

Foretakssted
Vågsøy

Eierandel/
stemmeandel
100%

Selskapets egenkapital Selskapets resultat
"31. desember 2019"
for 2019
418 722
(439 750)

Note 13- Konsernfordringer
Type
Foretak i samme konsern
Datterselskap
Tilknyttet selskap

2019

2018

1 671 208

1 793 926

Note 14- Driftsmidler

Spesifikasjon varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2019
Tilgang i året
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.2019
Akk. av- og nedskr. 01.01.2019
Akkumulerte avskr. 31.12.2019
Akkumulerte nedskr. 31.12.2019
Balanseført verdi pr. 31.12.2019
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan: Lineær

Tomter
425 378
0
0
425 378

Bygninger og
annen
fast eiendom
5 978 975
0
0
5 978 975

Driftsløsøre,
inventar o.l
2 176 305
0
0
2 176 305

Sum
8 580 658
0
0
8 580 658

5 144 315

(2 154 655)
(1 810 914)
(348 835)
16 556

(2 869 736)
(2 645 574)
(348 835)
5 586 249

(119 579)
50 år
2%

(5 094)
1 - 6 år
16,67 - 100 %

(124 673)

(715 081)
(834 660)
425 378

Note 15- Transaksjoner med nærstående
Foreningen har inngått følgende leieavtaler med datterselskaper på forretningsmessig grunnlag og til markedsleie:
Utleie til foreningen:
Kulen Eiendom AS, årlig leie kr 300.000

