Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2019
Rapport fra kontrollutvalget for 2018
Innledning:
Kontrollutvalget har bestått av Gunnar Krunenes, Stavanger (leder), Bernt Hansen, Sommarøy og
Jan Sæthre, Siljan. Utvalget har hatt to møter i 2019.
Disse virksomhetene omfattes av utvalgets tilsyn: Baptistsamfunnets hovedregnskap, Faste Fonds,
Holtekilen Folkehøgskole og Baptistenes Eiendomsdrift.
DNB – Hovedregnskapet
Det fremlagte årsregnskapet viser et overskudd på kr 347 004 etter finansposter. DNB’s
økonomileder Håkon Sigland har gitt utvalget en tilfredsstillende gjennomgang av
aktivitetsregnskapet samt avdelings-regnskapene for så vel nasjonal som internasjonal misjon.
Det er krevende å se sammenhengen mellom det offisielle aktivitetsregnskapet og avdelingsregnskapene også for baptister som er vant med å lese regnskap. Kontrollutvalget vil anbefale
administrasjonen og Hovedstyret å se på muligheten for en tilpasning av presentasjonen som vil
styrke forståelsen av hvordan de enkelte deler av nasjonal og internasjonal misjon bidrar til
Baptistsamfunnets totalitet.
For ytterligere kommentarer henvises til årsregnskapets noter og økonomiavsnittet i hovedstyrets
årsrapport.
Under henvisning til revisjonsberetning datert 1. juli 2019 anbefales årsoppgjøret for 2018
godkjent.
Faste Fonds
Utvalget har gjennomgått årsregnskapet for 2018 og hatt samtale med økonomileder Håkon
Sigland.
Alle administrative tjenester kjøpes fra Det Norske Baptistsamfunn.
Resultatregnskapet viser her et positivt resultat på kr. 8 035, og fondets egenkapital er pr.
årsskiftet
kr. 270 112. Samlet sum til forvaltning er kr. 30 473 546. Forvaltningskapitalen er dermed også i
2018 redusert noe.
Kontrollutvalget har i tidligere år stilt spørsmål ved berettigelsen av Faste Fonds. Årets regnskap
og rapport viser med tydelighet at dette spørsmålet absolutt bør vurderes nå. Det er ingen
stordriftsfordeler med å drive innskudd på vegne av innskyterne. For 2018 er Baptistsamfunnets
utgifter ikke belastet Faste Fonds fordi renteinntektene til innskyterne dermed ville blitt
betydelig redusert. Det påløper dessuten revisjonshonorar som innskyterne må dekke.
Kontrollutvalget er av den oppfatning at de ressurser som Baptistsamfunnets administrasjon
bruker på Faste Fonds med fordel kunne vært brukt på noe bedre. Vi foreslår at
Baptistsamfunnet derfor vurderer å legge ned Faste Fonds.
Vi presiserer likevel at innskuddene er trygt plassert.
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 henvisning til revisjonsberetning datert 1. juli 2019 anbefales årsoppgjøret for 2018
godkjent.

Holtekilen Folkehøgskole
Utvalget har hatt møte med styreleder Billy Taranger og kontorleder Tor Egil Brandsrød.
Regnskapet for 2018 viser et positivt resultat på kr. 829 626 og egenkapital kr. 3 648 311.
Skoledriften går også i 2018 i pluss, men det skyldes at statstilskuddet fremdeles er basert på
høyere elevtall fra tidligere år og forsåvidt også at kostnadene er holdt på ett stramt nivå som
før. Derfor burde skolens resultat egentlig vært ennå høyere for å kunne ha penger igjen til de
kommende år med lavere statstilskudd. Allerede neste (inneværende) år vil det bli krevende, og
spesielt dersom elevtallet ikke kommer opp på ett nødvendig høyere nivå. Vi støtter derfor
styreleders vurdering at elevtallet må opp for at driften av skolen skal være bærekraftig.
Styret har avlagt en utførlig rapport med et informativt økonomiavsnitt, og vi henviser til denne.
Under henvisning til revisjonsberetning datert 10.mail 2019 anbefales årsoppgjøret for 2018
godkjent.

Baptistenes Eiendomsdrift (BED)
Utvalget har hatt møte med styreleder Arild Pihlstrøm.
Det er framlagt et årsregnskap som viser et underskudd på kr. 232 762 etter finanskostnader.
Underskuddet er noe høyere enn 2017, men likevel fremdeles lavere enn 2016 og skyldes at man
fremdeles har holdt igjen på de utgifter det har vært mulig. Dette er det redegjort for i
driftsrapporten fra BED.
BED har kommet betydelig lenger i arbeidet med å få solgt boligene på baksiden av
folkehøgskolen og få solgt ut tomt(er) på framsiden. Boligene er overtatt og blir suksessivt
totalrenovert av utbygger som selv selger boligene videre til sluttbruker. BED får oppgjør i takt
med salg av ferdigstilte boliger i løpet av 2019 og 2020. Disse salg dekker påhvilende gjeld i de to
skoler og gir i tillegg et betydelig bidrag til oppgradering og vedlikehold. Det er fremdeles helt
avgjørende å få på plass også de nødvendige tillatelser for kjøper til regulering og utskillelse og
av tomteareal på framsiden for i tilstrekkelig grad å kunne finansiere de behov skolene har for
nødvendig opprustning av sine eiendommer. Dersom dette mot formodning ikke skulle føre fram
vil man måtte vurdere helt andre løsninger.
Utvalget viser ellers til styrets årsberetning og driftsrapporten som er fremlagt for Landsmøtet.
Under henvisning til revisors beretning datert 25.april 2019 anbefales årsoppgjøret for 2018
godkjent.
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