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Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er

utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små
foretak.

Foreningens godkjente årsregnskap for 2012 er satt opp som sammenligningstall, men det
gjøres oppmerksompâat2}l2-tall ikke var satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser
jfr. bl.a. kommentarer note 3 "egenkapitalen"

Driftsinntekter
Inntektsføring av gaver skjer på gavetidspunktet, altså nar råderetten til gaven er overført
foreningen, eller når gavebeløpet er innbetalt på bank. Inntektsføring av leieinntekter og
driftsinntekter ellers skjer når de er opptjent.

Skatt
Brunstad Kristelige Menighet Eiker er etablert som en allmennyttig forening og er i henhold til
skattelovens $ 2-32 ikke skattepliktig for sin virksomhet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske
levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbartbeløp ved verdifall som forventes ikte å
være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.
Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivninger
reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år
etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til
laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

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 for de enkelte fordringene.

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

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.
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Note 2 | Bankinnskudd, kontanter o.l.

I posten inngår bundne bankinnskudd med følgende beløp:

Sum

Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2013 utgjør kr. 0,-

Foreningen har ingen ansatte og dermed ikke lønn.

Note 3 | Egenkapital

Note 4 | Gjeld, pantstillelser og garantier m.v.

Pr.31.12.2012
Årets resultat

Korreksjoner fra tidligere år

Pr.31.12.2013

Annen 
egenkapital

16 538 957
10 887 571

- 1 530 594

25 895 934

Sum 
egenkapital

16 538 957
10 887 571

- 1 530 594

25 895 934

2013

0

0

2012

0

0

2013
0

2012
0
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Gjeld som forfaller til betaling senere enn fem år

0
0

0
0

Gjetd som er sikret ved pant o.l.
Pantelån

Sum

0 0Garantiforpliktelse som ikke er regnskapsført



Note 5 | Lønnskostnader, antall ansatte, godtgiørelser, lån tit ansatte m.m.

Det har ikke vært lønnsutbetalinger i 2013 eller 2012 hverken til ansatte/tillitsvalgte eller styret.
Det foreligger videre ikke utlån e.l til ovennevnte personer pr. 31.12.2013.

Note 6 | Andre langsiktig fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett ar etter regnskapsarets slutt

Sum

2013
24 754 059

24 754 059

2012
14 868 948

14 868 948
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