
 
Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2017 
 
Rapport fra kontrollutvalget for 2016 
 
 
Innledning: 
Kontrollutvalget har bestått av Gunnar Krunenes, Stavanger (leder), Arne Petter Andreassen, Haugesund og 
Jan Sæthre, Siljan. Utvalget har hatt to møter i 2017. 
 
Disse virksomhetene omfattes av utvalgets tilsyn: Baptistsamfunnets hovedregnskap, Faste Fonds, Holtekilen 
Folkehøgskole og Baptistenes Eiendomsdrift.  
 
DNB – Hovedregnskapet 
Det fremlagte årsregnskapet viser et resultat på minus kr. 595 169,- etter finansposter. DNBs økonomileder 
Håkon Sigland har gitt utvalget en tilfredsstillende gjennomgang av aktivitetsregnskapene for så vel nasjonal 
som internasjonal misjon. 
 
For ytterligere kommentarer henvises til årsregnskapets noter og økonomiavsnittet i hovedstyrets 
årsrapport.  
 
Under forutsetning av ‘ren’ revisjonsberetning anbefales årsoppgjøret for 2016 godkjent.  
 
Faste Fonds 
Utvalget har gjennomgått årsregnskapet for 2016 og hatt samtale med økonomileder Håkon Sigland. 
Alle administrative tjenester kjøpes fra Det Norske Baptistsamfunn. 
 
Resultatregnskapet viser her et resultat på minus kr. 6 544,-, og fondets egenkapital er pr. årsskiftet kr. 272 
966,-. Samlet sum til forvaltning er kr. 31 415 772,-. Forvaltningskapitalen er dermed redusert med kr. 
2 900 640,- fra året før. 
 
Vi viser for øvrig til styrets beretning for nærmere detaljer om innskudd, utlån og rentevilkår. 
 
Forretningsfører og styre gis honnør for god og trygg forvaltning av de innskutte midler.  
 
Under forutsetning av ‘ren’ revisjonsberetning anbefales årsoppgjøret for 2016 godkjent.  
 
Holtekilen Folkehøgskole 
Utvalget har hatt møte med styreleder Leif Vollan, rektor Elin Evenrud og kontorleder Tor Egil Brandsrød. 
 
Regnskapet for 2016 viser et positivt resultat på kr. 252 611,- noe som medfører at egenkapital nå er i pluss  
med kr. 1 881 694,-. Kontrollutvalget konstaterer at avsetningen for tap på kundefordringer er økt fra ca. 
600 000 kr. i fjor til vel 1 mill. kr. i 2016, og mener at dette er mer realistisk, men bekymringsfullt. Innkreving 
av skolepenger er en utfordring der betalingsevne / -vilje svikter hos enkelte elever, men skolen har fokus på 
området og det er bra.  
 
Skoledriften går i pluss, men det skyldes at kostnadene er holdt på et stramt nivå og statstilskuddet er basert 
på relativt høye elevtall i tidligere år.  Den nærmeste framtid er krevende og det er ikke stort slingringsmonn.   
 
Samarbeidet med eiendomsdriften (BED) synes å ha etablert seg på et nivå som fungerer, men det er 
avgjørende å få på plass tilfredsstillende finansiering av vedlikeholdet av skole-eiendommene og en vellykket 
videre utnytting av disse for en bærekraftig samarbeidsmodell. 
 
 



Styret har avlagt en utførlig rapport med et informativt økonomiavsnitt, og vi henviser til denne.  
 
Under henvisning til revisjonsberetning datert 4.5.2017 anbefales årsoppgjøret for 2016 godkjent.  
 
Baptistenes Eiendomsdrift (BED) 
Utvalget har hatt møte med styreleder Bjørn Martens og daglig leder Helge Finnestrand 
 
Det er framlagt et årsregnskap som viser et underskudd på kr. 1 858 224,- etter finanskostnader. Nødvendig 
rehabilitering av eiendomsmassen har fortsatt også i 2016, finansiert ved låneopptak. Underskuddet er 
symptomatisk for etterslepet av nødvendig vedlikehold på eiendommene.  Det vises her til note 9 i 
regnskapet for nærmere detaljer.  
 
Budsjettet for 2017 viser to alternative satsinger på vedlikehold, likevel uten at man unngår videre 
underskudd. Dette er ikke bærekraftig på sikt og de videre vedtak i LM og Bærum kommune vil være 
avgjørende for framtidig drift. Viktig her vil være vedtak på kommuneplanen i kommunestyret i juni 2017.  
 
Utvalget viser ellers til styrets årsberetning.  
 
Under forutsetning av ‘ren’ revisjonsberetning anbefales årsoppgjøret for 2016 godkjent.  
 
 
Stabekk 15. mai 2017 
DNBs kontrollutvalg  
 
 
Gunnar Krunenes /s/  Arne Petter Andreassen /s/          Jan Sæthre /s/  
leder     


