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Brunstad Kristelige Menighet Eiker
Noter til regnskapet 2014

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet for 2014 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 2013 er satt opp som sammenligningstall, men det gjøres

oppmerksom på at i 2013-tall ikke er medtatt regnskapet til "Ung Misjon"som er en underavdeling
av RKM Eiker jfr. note 3 Egenkapital og omtale styrets årsberetning.

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

ftsinntekter 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 vurdef til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske
levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbartbeløp ved verdifall som forventes ikke 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 gield omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ettãtr 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 avseüring til forventet
tap. Avsetning til tap giøres på grunnlag av en individuell vurdering for de enkelte fordringene.

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

Note 3 Egenkapital

20t4 2013

0 0

0 0

Annen egenkapital Sum
egenkapital

Pr.01.01.2014
(1 )Koneksjon Egenkapital "Ung Misjon"
Ä,rets resultat

25 895 934
240 700

tt 704 645

25 895 934

240 700
rt 704 645

Pr 31.12.2014 37 841280 37 84r 280

(1) Avdeling Ung Misjon's regnskap for 2013 er ikke inkludert for 2013, men er innarbeidet i2014,
jfr note 1 og omtale i styret årsberetning.

Note 4 Gjeld, pantstillelser og garantier m.v.

2014 2013
Gjeld som forfaller til betaling senere enn fem år 0 0

Gjeld som er sikret ved pant o.l.:
Pantelån
Sum

Garantiforpliktelse som ikke er regnskapsført

00

00

00
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Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgiørelser, lån til ansatte m.m.

Det har ikke vært lønnsutbetalinger i 2014 eller 2013 hverken til ansatte/tillitsvalgte eller styret.
Det foreligger videre ikke utlan e.l til ovennevnte personer pr.31.12.2014.

OTP
Foreningen er ikke pålagt å tegne lovpålagt tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor i 2014tttg¡ør kr 20 887- eksl.mva.

Revisjon
Teknisk regnskapsbistand
Andre tjenester
Sum

15 000
4 000
l 887

20 887

I andre driftskostnader ligger bevilgede/kostnadsførte gaver til ideelt formål med et større beløp i
2014 i motsetning til 2013, jmfr også omtale i styrets årsbereûring.

Note 6 Andre langsiktig fordringer
2014 2013

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
Sum

37 295202 25434059
37 295202 25434059

Note 7 Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar

Totalt
Anskaffelseskost 0 I .0 I
Tilgang vedr. IB "ung Misjon"
Avgang

0

24 &0
0

0

24 640
0

Anskaffelseskost 31.12

Akk. av-lnedskrivninger
24 640
-5 640

24 &0
-s &0

Balanseført verdi 31.12 19 000 19 000

,A,rets avskrivninger 5 640 5 640

Avskrivningssats
Avskrivningsplan
Økonomisk levetid
Endring i avskrivningsplan

20%
Lineær

5år
Nei
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