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Virksomhetens art og hvor den drives
BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med forkynnelse av Bibelens lære. Virksomheten har 
som formål å fremme kontakt mellom alle menighetens medlemmer i en kristen ånd og tro og gjennom 
aktiviteter av forskjellig art. Foreningen driver med utstrakt barne- og ungdomsarbeid. Virksomheten drives 
hovedsakelig med utgangspunkt  i foreningens lokaler i Rutle i Stord kommune. 

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2015 for BKM Stord er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved 
at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Utvikling, resultat og stilling
Årsregnskapet for 2015 viser et underskudd på kr. 301 359- som foreslås overført fra annen fri egenkapital. 
Ved utgangen av året utgjør foreningens egenkapital kr. 28.784.044- som tilsvarer 61 prosent egenkapital. 
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter et rettvisende bilde av resultatet for 2015 og 
stillingen per 31.12.15. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning ved 
bedømmelse av foreningens regnskap.

Skattemessige forhold
Brunstad Kristelige Menighet Stord er en allmennyttig forening som i henhold til § 2-32 i skatteloven ikke 
er skattepliktig for sin hovedvirksomhet. Brunstad Kristelige Menighet Stord er også fritatt for arveavgift på 
arv og gave i henhold til arveavgiftslovens § 4 og § 46, samt er omfattet av skattelovens § 6-50 når det 
gjelder gaver til visse frivillige organisasjoner. 

Arbeidsmiljø og likestilling
Foreningen har ingen ansatte. Arbeidet som utføres med barn- og ungdom skjer på frivillig basis uten noen 
form for godtgjørelse. I styret er det for tiden innvalgt  3 menn og 2 kvinner. Foreningen har nå innarbeidet 
en policy som tar sikte på at det ikke forkommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Det er derfor iverksatt 
tiltak for å fremme likestilling.

Etter styrets oppfatning er det ikke forhold ved virksomheten som kan medføre negativ påvirkning på det 
ytre miljø.

Fremtidig utvikling
Etter styrets oppfatning har Brunstad Kristelige Menighet Stord en god utvikling i henhold til nedfelte 
vedtekter og foreningens formål. Styret vil i tiden som kommer sammen med medlemmene legge til rette for 
at denne virksomheten kan utvikles videre på en sunn og positiv måte.

Stord, den 06.05.2016

____________________ __________________ ____________________
Torstein Leth Kjell Lyder Risnes Eunike Jørs Hansen
Styreleder Styremedlem Styremedlem

____________________ ____________________
Anne Grethe Risnes Einar Almås
Styremedlem Styremedlem





Resultatregnskap
Brunstad Kristelige Menighet Stord

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014

Salgsinntekt 692 287 707 921
Annen driftsinntekt 3 166 428 3 860 395
Sum driftsinntekter 3 858 715 4 568 316

Varekostnad 96 745 0
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 1 928 819 928 819
Annen driftskostnad 2 020 269 1 189 720
Sum driftskostnader 3 045 833 2 118 539

Driftsresultat 812 882 2 449 777

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 46 050 15 757
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler 376 000 0
Annen rentekostnad 784 190 1 001 250
Annen finanskostnad 100 0
Resultat av finansposter -1 114 240 -985 493

Ordinært resultat før skattekostnad -301 359 1 464 284
Ordinært resultat -301 359 1 464 284

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Årsresultat -301 359 1 464 284

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 0 1 464 284
Overført fra annen egenkapital 301 359 0
Sum overføringer -301 359 1 464 284
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Balanse
Brunstad Kristelige Menighet Stord

Eiendeler Note 2015 2014

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1, 3 42 729 143 43 657 962
Sum varige driftsmidler 42 729 143 43 657 962

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 0 376 000
Andre langsiktige fordringer 2 3 500 000 3 142 679
Sum finansielle anleggsmidler 3 500 000 3 518 679

Sum anleggsmidler 46 229 143 47 176 641

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 0 96 745

Fordringer

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter o.l. 745 406 1 685 911

Sum omløpsmidler 745 406 1 782 656

Sum eiendeler 46 974 548 48 959 297
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Balanse
Brunstad Kristelige Menighet Stord

Egenkapital og gjeld Note 2015 2014
Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 28 784 044 29 085 403
Sum opptjent egenkapital 28 784 044 29 085 403

Sum egenkapital 28 784 044 29 085 403

Gjeld
Avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 14 930 740 15 161 487
Øvrig langsiktig gjeld 3 3 211 014 4 586 489
Sum annen langsiktig gjeld 18 141 754 19 747 976

Kortsiktig gjeld
Skyldig offentlige avgifter 48 750 125 918
Sum kortsiktig gjeld 48 750 125 918

Sum gjeld 18 190 504 19 873 894

Sum egenkapital og gjeld 46 974 548 48 959 297

                                        
                                        

Stord, 06.05.2016
Styret i Brunstad Kristelige Menighet Stord

Kjell Lyder Risnes
Styremedlem

Einar Almås
Styremedlem

Torstein Leth
Styreleder

Eunike Jørs Hansen
Styremedlem

Anne Grethe Risnes
Styremedlem
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Noter
Brunstad Kristlige Menighet Stord 

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske 
regnskapsstandarder for små foreatk. 

Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer 
og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme 
periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert 
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til 
grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet 
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel 
fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I 
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Note 1 Anleggsmidler

Bygninger 
og tomter

Sum
 

 
 

45 515 600Anskaffelseskost pr. 01.01.15 45 515 600
45 515 600= Anskaffelseskost 31.12.15 45 515 600
2 786 457Akkumulerte avskrivninger 31.12.15 2 786 457

42 729 143= Bokført verdi 31.12.15 42 729 143
928 819Årets ordinære avskrivninger 928 819

40 årØkonomisk levetid
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Noter
Brunstad Kristlige Menighet Stord 

Note 2 Fordringer 

Fordringer er vurdert til laveste av pålydende og virkelig verdi. 

Note 3 Langsiktig gjeld 

Menigheten har tatt opp lån i forbindelse med byggingen av Stord Konferansesenter. Menighetens 
eiendommer er bokført  til kr 42 729 143 og pant er stilt i eiendommene som garanti for lånene. 
Gjeld til kreditinstitusjoner er kr 14 930 740. Av menighetens gjeld forfaller kr 12 187 000 til 
betaling mer enn 5 år fram i tid. Øvrig langsiktig gjeld er gitt av menighetens medlemmer med
 kr 3 211 014. 
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