Møte med NRK
Ryen, 18. september 2020

Bakgrunn for møtet
•
•

•

•

Å svare på konstruktiv kritikk er plausibelt, og BCC har respekt for mediene
som en viktig samfunnsaktør
Men det er svært alvorlig at mediene selv involveres i miljøer som er betalt for
å spre falsk informasjon, og derfor ønsker BCC å løfte dette til debatt om
etiske prinsipper
BCC tar våre mange tusen medlemmers ve og vel på stort alvor. Vi kan ikke
godta at de blir offer i et spill der det er betalt store summer for å drive aktiv
påvirkning, for å forsøke å gjøre ende på trossamfunnets eksistens
Som angitt i e-post før møtet, ønsker vi å belyse tre forhold i dag
–

I tillegg vil vi gi to eksempler som illustrerer at NRK Brennpunkt har latt seg forlede
av falsk informasjon i sitt gravearbeid for denne dokumentaren

1. Kildebruk
NRK Brennpunkt benytter Jonathan van der Linden og samarbeidspartnere som
troverdige kilder, selv om disse fremsetter usanne påstander, spredd blant annet via
en påvirkningsoperasjon.
•
•
•

•

BCC har vært utsatt for en påvirkningsorganisasjon, bestilt via det paramilitære selskapet Psy-Group.
Magasinet The New Yorker forteller at gjennomsnittlig pris på oppdrag er fra $350.000
Jonathan van der Linden ser ut til å være hovedkilde i Brennpunkts tilnærming, og han står bak PsyGroup operasjonen
Flesteparten av påstandene BCC og medlemmer får fremlagt fra NRK Brennpunkt, er identiske med de
som er spredt fra Jonathan van der Linden og Psy-Groups operasjon de siste fem årene. Dette via
aktører som åpent markedsfører sine tjenester opp mot påvirkningskampanjer
Psy-Group reklamerer selv med at de er i stand til å bruke anerkjente mediekanaler med høy tillit i
opinionen til å fremstå som tredjepartskilder, for å få verifisert den virkeligheten deres kunder ønsker å få
fremstilt
VVP pkt. 1.4, [...] Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin
samfunnsrolle.

VVP pkt. 3.2, Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god
presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av
informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra
kilder mot betaling.

2. Påstander som forsterker trusler
Ved å videreformidle materiale fra påvirkningsoperasjonen, bidrar NRK Brennpunkt
til å gjennomføre de trusler som fremsettes mot navngitte mål, både BCC, Kåre J.
Smith og Bernt Aksel Larsen.
•
•
•
•

Trusler om å spre «omdømmeskadelig materiale» var utgangspunktet for operasjonen
Agendaen fra de som sprer dette materialet er helt tydelig ikke å «avdekke kritikkverdige
forhold», men å ramme for å skade
Etter operasjonen ble iverksatt har flere personer opplevd grove trusler, pengeutpressing for
millionbeløp, branner og hærverk
Pengeutpresserne bruker helt konkret e-poster fra Jonathan van der Lindens konfiskerte pc,
det samme opphavet som NRK Brennpunkt nå opplyser at de benytter. Disse har tidligere
vært til salgs på det sorte markedet
VVP pkt. 1.5, Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep
eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

3. Gjentakelse av påstander som er etterforsket
NRK Brennpunkt samarbeider med kilder som gjentar påstander som allerede er
etterforsket av myndigheter. Altså trekkes myndighetens etterforskning i tvil, selv om
det er dokumentert at det ikke er snakk om straffbare forhold.
•

De samme personene som har opplevd pengeutpressing og trusler har vært etterforsket av
Økokrim. I henleggelsen konkluderes det uttrykkelig at det ikke er funnet straffbare forhold.
Grundig etterforskning fra skattevesenet har konkludert på samme måte.

•

Etterforskningene hadde sitt opphav i Jonathan van der Lindens historier.

•

Brennpunkt bekrefter selv at de har fått mange av spørsmålene gjennom kontakt med
Jonathan van der Linden. Vi ser at spørsmål og påstander er nærmest identiske med det vi
mange ganger de siste årene har blitt konfrontert med.
VVP pkt. 4.5, [...] Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er
avgjort ved rettskraftig dom. Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har
vært omtalt tidligere.

EKSEMPEL I

Usanne påstander om at lokalmenigheter
har tapt penger

Spørsmål fra NRK Brennpunkt
Ref. spørsmål nr. 14 fra Harald Eraker, e-post 1. september 2020:

Fakta er tydelige
•

NRK Brennpunkt hevder skriftlig at både BKM Østfold og flere
andre norske og utenlandske lokalmenigheter «oppga sine
sparepenger til BCC Financial»

•

Regnskaper viser at verken BKM Østfold eller noen annen
lokalmenighet har tapt en krone på sine innlån til BCC Financial, så
NRK Brennpunkt risikerer nå å videreformidle falske påstander.

VVP pkt. 3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er
god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved
behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og
informasjon som er gitt fra kilder mot betaling

BKM Østfold dokumenterer
Vi kontaktet styret i BKM Østfold for å få en uttalelse om denne
påstanden:
•

De er forbauset over at Brennpunkt ikke har kontaktet dem direkte når de mener
at deres midler er blitt borte, noe som er helt uriktig

•

Styret i BKM Østfold oppsummerer i brev av 11.09.20, historikken hva utlån til
BCC Financial angår

•

2014: Representanter fra BKM Østfold deltok i BCCs representantskapssamling.
Der ble det tilbudt lokalmenighetene som ønsket det, å låne ut penger BCC,
siden BCC Financial hadde besluttet å legge ned virksomheten

•

2015: BKM Østfold besluttet at de ønsket å låne ut pengene til BCC

BKM Østfold dokumenterer
Punktvis oppsummering av hvordan BKM Østfold har disponert sine
midler:
2015

Hovedbokutskrift datert 30.06.2015 viser at BCC Financial
tilbakeførte hele lånebeløpet, med renter til BKM Østfold.

2015

Samme dato er utlån av det samme beløpet bokført, fra
BKM Østfold til BCC.

2016

BCC betaler hele beløpet tilbake til BKM Østfold.

2016

BKM Østfold låner pengene ut til Brunstadstiftelsen, som
finansiering for det pågående byggeprosjektet.
• Det har påløpt renter hele perioden, og BKM Østfold har avtale om at 33,3% av
lånet forfaller til betaling 1. januar 2022, 33,3% forfaller 1. januar 2023 og 33,3%
forfaller 1. januar 2024

Bekreftelse fra BKM Østfold
•

BKM Østfold har hele tiden
involvert medlemmene.

•

Ovenstående er
gjennomgått gjentatte
ganger, både i egne
allmannamøter og i
forbindelse med
gjennomgang av
årsregnskapene.

Dokumentasjon – liste over vedlegg fra BKM Østfold

EKSEMPEL II

Falsk informasjon om at ledere har stjålet fra
BCC Financial

Spørsmål fra NRK Brennpunkt

«I forbindelse med den pågående saken mot Jonathan van der Linden, sier
hans advokat at medlemmer i BCC forventet at pengene de donerte skulle
gå til å bygge ut Brunstad, men at store deler av pengene i stedet forsvant
«i lommene» til ledere i trossamfunnet. Dette begrunner han med at ledere
fikk millioner av euro i lån fra BCC Financial som aldri ble betalt tilbake.»

Videreformidling av falsk informasjon
De reviderte årsregnskapene til BCC Financial Ltd tilbakeviser med
tydelighet påstanden om at «millioner av euro aldri er blitt betalt
tilbake». Ved å videreformidle dette risikerer NRK Brennpunkt å
medvirke til spredning av falsk informasjon.

VVP pkt. 3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er
god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved
behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og
informasjon som er gitt fra kilder mot betaling

Gjennomgang av reviderte årsregnskap
•
•

•

Regnskapene til BCC Financial Ltd er revidert i alle år. Enten av Deloitte eller
PwC.
Dersom millioner av euro var forsvunnet i lommene på ledere i trossamfunnet
ved lån som ikke ble tilbakebetalt, ville dette fremkommet av de reviderte
årsregnskapene til BCC Financial Ltd.
Vi har gjennomgått reviderte årsregnskapsrapporter med noter for samtlige år,
og kan konkludere på følgende:
1.

Alle innlån er tilbakebetalt. Det er altså ingen organisasjoner eller andre som har lånt ut
penger til BCC Financial Ltd som ikke har fått tilbake sine penger.

2.

Regnskapene viser at BCC Financial Ltd ikke har tatt noen tap på utlån, annet enn to
beløp som gjelder lån til Hippo Mundo Charity, som ble ettergitt i 2015 og 2016 i
forbindelse med nedleggelsen av BCC Financial Ltd.

BCC har oppstilt informasjon i de videre slides på grunnlag av tidligere utsendt dokumentasjon, reviderte regnskap fra BCC Financial Ltd

Balanse
•

Balansen for BCC Financial Ltd per 03.11.2016,
hentet fra det reviderte avslutningsregnskapet.

•

Balansen viser at saldo på samtlige utlån er null,
med unntak av €1.017.100 som er en fordring på
eier av BCC Financial Ltd (GHF Foundation).

•

Innbetalt egenkapital er €1.017.100.

•

Utlån til eier er motregnet mot innbetalt
egenkapital fra eier i forbindelse med avviklingen
av selskapet.

•

Balansen viser at saldo på samtlige innlån er null.

•

I og med at avslutningsbalansen viser null på utlån
og innlån, kan vi konkludere på at alle innlån og
utlån er tilbakebetalt.

•

Dersom dette ikke er tilfelle må utlån isteden være
ettergitt/tapsført eller innlån være inntektsført.
Dette vil i så fall fremkomme fra selskapets
reviderte resultatregnskap.

Resultat
•
•
•

Sammenstilling av resultatregnskapet i
BCC Financial Ltd for alle år.
Den viser samtlige inntekter og
kostnader i selskapet.
Tallene er hentet direkte ut fra
reviderte regnskap med noter til BCC
Financial Ltd.

Noter

Administration expenses, BCC Financial Ltd
Year
Directors remuneration and fees
Telephone, postage, stationery, printing and courier
Subscriptions
Computer supplies and maintenance
Computer sofware expenses
Auditors remuneration
Accounting fees
Professional, legal and other consulting fees
Secretarial fees
Travelling and accomodation
Entertaining
Management & Consulting fees
Government levy
Sundry Expenses
Amortisation of computer software
Depreciation
Advertising and promotion
Other expenses
Impairment of receivables
Impairment of other receivables
T otal administrative expenses

2009-2016
32 783
4 786
6 815
927
8 368
84 389
79 253
187 149
2 590
118 637
3 656
66 427
1 050
5 388
11 365
10 109
10 726
15 947
599 801
5 963
1 256 129

•

•

•

Tap på fordringer på lån er
€599.801. Nærmere dokumentasjon
viser at dette gjelder tap på en
fordring til Hippo Mundo Charity
(HMC) og på et datterselskap til
HMC.
HMC var i en svært vanskelig
økonomisk situasjon etter å ha blitt
frastjålet mer enn €8 millioner fra
Jonathan van der Linden.
Som et resultat av dette var selskapet
ikke i stand til å betale tilbake sin
fordring, og siden BCC Financial Ltd
var i ferd med å avvikles, ble det
besluttet å tapsføre utlånet.

Noter
Other (losses)/gains - net, BCC Financial Ltd
Year
Net foreign exchange (losses)/gains
Gain on settlement of derivative financial instrument - net
T otal other (losses)/gains - net

Interest income on bank balances
Other income
Syndry operating income
T otal other income

Det er ingen andre kostnader knyttet
til tap av fordringer, og ingen
gaveinntekter eller andre inntekter
som et resultat av at inngående lån er
blitt inntektsført eller lignende.

•

Konklusjon:

2009-2016
-234 431
926 212
691 781

Other income, BCC Financial Ltd
Year

•

2009-2016
8 850
357
29 451
38 658

-

BCC Financial har tilbakebetalt alle
sine innlån.

-

BCC Financial har fått tilbakebetalt
alle sine utlån, med unntak av et
delbeløp på HMC og datterselskap på
totalt €599.801.

-

Selskapet har gått med totalt
€1.556.070 i overskudd, som er blitt
utbetalt som utbytte til eier

www.bcc.no

