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ÅRSRAPPORT 2021

Fra styret

2021 har vært et år med flere høydepunkter for BCC Eiker.

I november 2021 ble BCC-forbundet konstituert som et ledd i omorganiseringen av Brunstad Christian
Church. BCC-forbundet fungerer som sentralorganisasjon for hele det internasjonale forbundet og har solid 
organisering. Samtidig som BCC-forbundet ble stiftet, ble BCC Eiker tatt opp som medlem i forbundet. Dette 
er en stor milepæl for BCC Eiker. Som medlemsorganisasjon i forbundet blir vår lokale og juridisk selvstendige 
forening tett knyttet til BCC-forbundet blant annet ved å få rettigheter og plikter ovenfor forbundet. 
 
En av rettighetene er at vi kan bruke «BCC» i vårt navn. Navnendring fra BKM Eiker til BCC Eiker ble vedtatt 
av årsmøte i starten av 2022, samtidig som medlemskapet i BCC-forbundet ble godkjent og nye vedtekter ble 
vedtatt. Vedtektene er i tråd med standardvedtekter for lokalmenighetene vedtatt av BCC Norge. BCC Norge 
fungerer som et nasjonalledd for de norske lokalmenighetene i BCC-forbundet. Vedtektsendringene innebærer 
blant annet en tydeligere beskrivelse av BCC Eikers formål og tilknytning til BCC-forbundets trosgrunnlag, 
styrking av årsmøtets myndighet og innføring av medlemsbestemmelser. 

Vi opplever at det kristne formålet og vår personlige tro knytter oss sammen, og det er gledelig at de fleste 
barn og ungdom i BCC Eiker velger å forbli i dette kristne fellesskapet inn i voksen alder. Vi tror at personlig 
kristendom bidrar til økt livsglede og ser frem til å arbeide videre med å fremme den kristne tro slik den
fremkommer i BCC-forbundets trosgrunnlag og kristendommens anseelse i samfunnet også det neste året. 

Selv om året 2021 delvis har vært preget av pandemi og nedstenginger, har BCC Eiker hatt mange samlinger 
med fokus på vår personlige kristne overbevisning. I tillegg til søndagsmøter og søndagsskole, ungdomsmøter 
og barne- og ungdomsaktiviteter, har 15 babyer blitt velsignet og bedt for av forstander og en hel menighet, 
8 ungdommer i 10.klasse har gjennomført en rekke bibeltimer som ble avsluttet med en bibelundervisningsfest 
med familiene og ungdomsflokken, og 21 unge medlemmer har inngått en god samvittighetspakt med Gud ved 
å la seg døpe. Vi er også takknemlige for BCC-forbundets internasjonale stevner som ble avholdt på Oslofjord 
Convention Center i 2021 hvor de fleste av BCC Eikers medlemmer deltok. 

BCC Eikers virksomhet er i hovedsak finansiert av frivillige gaver og dugnadsinnsats fra medlemmene. Det er 
ingen som utfører lønnet arbeid i BCC Eiker. Med årsrapporten ønsker vi å bidra til at både medlemmer og andre 
interessenter får økt kunnskap om vår forening og økonomi. Regnskapet er godkjent av revisor og 
offentlig tilgjengelig.
 
Styret vil rette en stor takk for alle frivillige bidrag i 2021. Frivillighet er en bærebjelke i vår virksomhet og mange 
unge og eldre har bidratt med gaver og dugnadsinnsats, samt i omsorgsarbeid og forkynnelse.



Note 2021 2020
ANSKAFFELSE AV MIDLER
Tilskudd
Offentlige tilskudd 302,463                   209,848                    

Innsamlede midler og gaver 4,453,246               13,585,830              

Inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Aktivitet som oppfyller formål 38,728                     34,855                      

Finans- og investeringsinntekter 445,660                   453,158                    

Utleieinntekter 122,300                   111,000                    

Andre Inntekter -                                235,000                    

SUM ANSKAFFEDE MIDLER TIL FORMÅL 5,362,397               14,629,691              

FORBRUKTE MIDLER
Kostnader til anskaffelse av midler 202,775                   214,862                    

Kostnader til formålet:

1 Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 1,2,3,4

  1.1 Avdeling: Menighet 1,467,121               2,478,734                 

  1.2 Avdeling: Ungdom 2,103,714               1,650,061                 
  1.3 Avdeling: Søndagsskole 618,312                   81,637                      
  1.4 Avdeling: Senior 387,406                   -                            

2 Tilskudd til oppfyllelse av organisasjonens formål
  2.1 Misjonsgave til BCC 2,860,700               2,521,700                 
2.2Tilskudd til foreninger 250,000                   550,000                    

SUM FORBRUKTE MIDLER 7,890,028               7,496,995                

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT (2,527,631)              7,132,697                

TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL
Formålskapital med lovpålagte restriksjoner 5 (3,144,848)              (192,014)                   
Annen formålskapital 5 617,217                   7,324,710                 
SUM DISPONERING 5 (2,527,631)              7,132,697                 

Aktivitetsregnskap 2021



BALANSE PR 31.12 Note 2021 2020
EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6 4,881,845               5,951,012                 
Maskiner og anlegg 6 139,848                  78,660                       
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign 6 486,723                  575,007                     
Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 5,508,416               6,604,679                 

Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer 7 9,861,417               9,853,728                 
Sum finansielle anleggsmidler 9,861,417               9,853,728                 

SUM ANLEGGSMIDLER 15,369,833             16,458,407               

Omløpsmidler
Kundefordringer -                           15,634                       
Andre fordringer 9,000                       73,005                       
Bankinnskudd, kontanter og lignende 5,982,781               8,426,369                 
SUM OMLØPSMIDLER 5,991,781               8,515,008                 

SUM EIENDELER 21,361,614             24,973,415               

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Formålskapital med lovpålagte restriksjoner 5 -                           3,144,848                 
Annen formålskapital 5 20,735,220             20,118,003               
SUM FORMÅLSKAPITAL 5 20,735,220             23,262,851               

GJELD
Langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 0 999,999                     
Sum langsiktig gjeld 0 999,999                     

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 604,152                  700,773                     
Annen kortsiktig gjeld 22,243                    9,792                         
Sum kortsiktig gjeld 626,394                  710,565                     

SUM GJELD 626,394                  1,710,564                 

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 21,361,614             24,973,415               



Eiker, 15.03.2022

Ruben Reiersrud Lusia Eriksen
Styreleder Styremedlem

Emilie Aslaksen Larsen Tore Eriksen
Styremedlem Styremedlem



 

 

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 

 
BCC Eiker 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 

BCC Eiker 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 – Driftskostnader etter art    

Spesifikasjon                     2021                      2020 

Varekostnader                        -                         - 
Lønnskostnader                        -                        - 
Avskrivninger              1 342 144                    1 168 181 
Andre Driftskostnader              6 538 555                6 270 471 
SUM               7 880 699                            7 438 652 

 
 
 
Note 4- Nøkkeltall 
 
NØKKELTALL 2021 2020 
Innsamlingsprosent 95.45% 98.42% 
Formålsprosent 97.43% 97.13% 

 
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 5 –Formålskapital 
 
                 Formålskapital med    
Spesifikasjon  Annen Formålskapital    lovpålagte restriksjoner       SUM  
Formålskapital Pr 01.01.21      20 118 002       3 144 848               23 262 850 
Tilførte Midler            617 217       4 350 231    4 967 448 
Forbrukte Midler         (7 495 079)   (7 495 079) 
Årets resultat            617 217      (3 144 848)   (2 527 631) 
Formålskapital Pr 31.12.21      20 735 219                    -                       20 735 219 
 
 
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 6- Driftsmidler 
 

 
Tomter, bygninger 

o.a 
Maskiner og 

Anlegg 
Driftsløsøre, 
inventar o.l. SUM 

Anskaffelseskost pr 01.01.21 7 731 732 107 300 974 076 8 813 108 
Tilgang i året 72 195 86 998 86 688 245 881 
Avgang i året       
Anskaffelseskost pr 31.12.21 7 803 927 194 298 1 060 764 9 058 989 

      
Akkumulerte avskrivninger pr 01.01.21 (1 780 719) (28 640) (399 069) (2 208 429) 
Avgang akkumulerte avskrivninger     
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.21 (2 922 082) (54 450) (574 041) (3 550 573) 
Balanseført verdi pr 31.12.12.21 4 881 845 139 848 486 723 5 508 416 

      
Årets avskrivninger 1 141 362 25 810 174 972 1 342 144 
Avskrivningssats 15-16% 20% 14-20%  
Økonomisk levetid 6-7 år 5 år 5-7 år  
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær  

 
 
 
Note 7 - Fordringer og gjeld, pantestillelser og garantier m.v. 

Fordringer  
Spesifikasjon                       2021                   2020 

Fordringer med forfall senere enn 1 år 9  861 417 9 853 728 
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i BCC Eiker 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til BCC Eiker 

Årsregnskapet består av: 

•  Balanse per 31. desember 2021 

•  Aktivitetsregnskap for 2021 

•  Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

•  Oppfyller årsregnskapet gjeldende 

lovkrav, og 

•  Gir årsregnskapet et rettvisende bilde 

av foreningens finansielle stilling per 

31. desember 2021, og av dens 

resultater for regnskapsåret avsluttet 

per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 

de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 

revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov, forskrift og 

International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale 

uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants 

(IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. 

Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 

konklusjon. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 

samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for 

slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift 

og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 

grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 

som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 

 

BDO AS 

 

Anders Nordahl 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Anders Nordahl
Partner
Serienummer: 9578-5998-4-995843
IP: 188.95.xxx.xxx
2022-04-26 18:30:56 UTC
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Til styret i BCC Eiker  

 

Rapport om faktiske funn vedrørende Avstemmingsskjema 
innberettet gavebeløp for 2021, konto 3220 og 3230 i hovedbok og 
innrapporterte beløp via Solidus  

Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende BCC 
Eikers Avstemmingsskjema Innberettet gavebeløp for 2021, konto 3220 og 3230 i hovedbok og 
innrapporterte beløp via Solidus. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte 
kontrollhandlinger». Handlingene ble utført kun for å bistå sammenligning mellom 
avstemmingsskjema Innberettet gavebeløp, prosjektregnskap R102 Skatteinnberetning i Solidus og 
hovedbok (Tripletex) og oppsummeres som følger: 

1. Vi har sammenlignet beløp i Avstemmingsskjema inntektsført gavebeløp for konto 3220 med 
kr 4 299 581 og 3230 med kr 50 650, totalt kr 4 350 231, mot angitte tilsvarende kontoer i 
hovedboken i Tripletex. 

2. Vi har sammenlignet Avstemmingsskjema Innberettet gavebeløp for konto 3220 og 3230 mot 
prosjektregnskap R102 Skatteinnberetning i Solidus. 

3. Vi har sammenlignet samlet innrapportert beløp til Skattedirektoratet med kr 4 349 981 mot 
hovedbok og prosjektregnskap R102 Skatteinnberetning i Solidus. 

 
Vi rapporterer våre funn nedenfor: 

1. Ingen avvik avdekket. 
2. Ingen avvik avdekket. 
3. Samlet innrapportert beløp til Skattedirektoratet utgjør kr 250 mindre enn hovedbok og 

prosjektregnskap R102. 

 
Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i 
samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at Beløpene som er 
oppgitt i Avstemmingsskjema Innberettet gavebeløp ikke inneholder vesentlige feil. 

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet 
revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår 
kunnskap og blitt rapport til dere. 

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne 
rapporten og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten vedrører kun 
de kontoer og poster som er spesifisert ovenfor og omfatter ikke regnskapet for BCC Eiker som 
helhet. 
 
 
BDO AS 
 
_____________________________ 
Anders Nordahl 
statsautorisert revisor 
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dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
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Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
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Til BDO AS ved Anders Nordahl Vestfossen, 01. april 2022 

 
 

Uttalelse fra ledelsen 

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for BCC Eiker for året som ble 
avsluttet den 31. desember 2021, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det 
alt vesentlige gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling og resultatene av driften i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett 
som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger at: 

1. Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene 
for revisjonsoppdraget datert 11. januar 2022, og regnskapet gir et rettvisende bilde i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge inkludert fremleggelse av 
all relevant informasjon. 

2. Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med 
betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll-systemene er involvert, eller andre 
uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet. 

3. Vi har gitt dere fullstendige opplysninger om samtlige kjente nærstående parter, 
relasjonene mellom dem, samt transaksjoner mellom dem. 

4. Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer, som hvis de ikke blir fulgt, kunne 
medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for foreningen. Det er gitt opplysninger om 
mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse. 

5. Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal 
forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle 
mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi kjenner ikke til at det foreligger 
mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om 
misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket foreningens regnskap og som 
er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi 
har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter 
som vi er kjent med og som kan ha påvirket foreningen, og som involverer ledelsen, ansatte 
som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en 
vesentlig virkning på regnskapet og vi har gitt opplysninger om resultatene av vår vurdering 
av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av 
misligheter. 

6. Det er konsistens mellom informasjonen i årsregnskapet og annen informasjon som er gitt til 
dere før vi signerer denne erklæringen. Det er heller ikke vesentlige feil i annen 
informasjon. 

7. Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av 
regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater, 
generalforsamlingsprotokoll mv. 

8. Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller 
mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for 
utarbeidelsen av regnskapet. 

9. Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet: 

a. Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter; 
b. Tap som følge av kjøps - og salgsavtaler; 
c. Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt; 
d. Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet. 
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10. Metode, de viktigste forutsetningene og dataene som er brukt av oss ved utarbeidelse av 
regnskapsestimatene og tilhørende tilleggsopplysninger, er hensiktsmessige og i samsvar 
med det/de gjeldene rammeverk(et/ene). 

11. Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av 
eiendeler eller gjeld i årsregnskapet. 

12. Foreningen har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke 
knyttet noen heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse 
eiendelene. 

13. Vi har regnskapsført eller opplyst i note om alle forpliktelser, både faktiske og mulige, og 
har opplyst i note om eventuelle garantier. 

14. Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller 
omtalt. 

15. Vi har gitt dere informasjon om alle faktiske eller mulige rettstvister og krav som har 
økonomisk betydning for regnskapet. Når det er aktuelt er disse rettstvistene og kravene 
tilstrekkelig regnskapsført og opplyst om i regnskapet. 

16. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapet 
inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av 
betydning. 

17. Vi har gitt dere vår vurdering av foreningens evne til fortsatt drift, herunder våre 
vurderinger av effekten av pågående smitteverntiltak som følge av korona-utbruddet. 

18.  Vi har oppfylt/ vil oppfylle vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i 
skattemeldingen med vedlegg, er korrekte og fullstendige. 

19. Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

20. Vi har gitt dere: 

a. tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, 
b. siste versjon av alle dokument(ene) som er en del av foreningens 

årsregnskap/årsrapport, og 
c. ubegrenset tilgang til personer i foreningen som det etter revisors vurdering er 

nødvendig å innhente revisjonsbevis fra. 

 
 
 
 

________________________  
Ruben Reiersrud 
Styrets leder 




