Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2020
Rapport fra kontrollutvalget for 2019
Innledning:
Kontrollutvalget har bestått av Gunnar Krunenes, Stavanger (leder), Bernt Hansen, Sommarøy og Hege
Norøm, Sandefjord. Utvalget har hatt ett møte i 2020.
Disse virksomhetene omfattes av utvalgets tilsyn: Baptistsamfunnets hovedregnskap, Faste Fonds, Oslofjord
Folkehøgskole og Baptistenes Eiendomsdrift.
DNB – Hovedregnskapet
Det fremlagte årsregnskapet viser et positivt aktivitetsresultat på kr 4 036 090. DNB’s økonomileder Håkon
Sigland har gitt utvalget en tilfredsstillende gjennomgang av aktivitetsregnskapet samt avdelingsregnskapene for så vel nasjonal som internasjonal misjon. Totalt avdelingsregnskap viser ett overskudd etter
finansposter på kr. 4 010 250.
Det er verd å merke seg at hele det positive resultatet skyldes gevinsten ved salg av eiendommen bak
folkehøgskolen slik som påpekt i avsnittet om økonomi i Årsrapporten. Denne gevinsten er overført til
øremerket egenkapital og står ikke til rådighet for DNB.
Vi vil også slutte oss til kommentaren vedrørende gaveinntekter i Årsrapporten. Det vil bli krevende i
framtiden dersom ikke gaveinntektene går opp eller aktiviteten skaleres ned for å tilpasses inntektene. For
ytterligere kommentarer henvises til årsregnskapets noter og økonomiavsnittet i hovedstyrets årsrapport.
Det er krevende å se sammenhengen mellom det offisielle aktivitetsregnskapet og avdelings-regnskapene
også for baptister som er vant med å lese regnskap. Kontrollutvalget har tidligere anbefalt administrasjonen
og Hovedstyret at man ser på muligheten for å bedre beskrive og forklare sammenhengen og forskjellen
mellom de to regnskaps-presentasjonene. Dette mener vi vil styrke forståelsen av hvordan de enkelte deler
av nasjonal og internasjonal misjon bidrar til Baptistsamfunnets totalitet.
Under henvisning til revisjonsberetning datert 1. august 2020 anbefales årsoppgjøret for 2019 godkjent.
Faste Fonds
Utvalget har gjennomgått årsregnskapet for 2019 og hatt samtale med økonomileder Håkon Sigland.
Alle administrative tjenester kjøpes fra Det Norske Baptistsamfunn.
Resultatregnskapet viser her et positivt resultat på kr. 92 187, og fondets egenkapital er pr. årsskiftet
kr. 362 299. Samlet sum til forvaltning er kr. 32 089 807. Forvaltningskapitalen er noe høyere enn tidligere
år.
Kontrollutvalget er tilfreds med at styret i Faste Fonds har foreslått å legge ned Faste Fonds. Vi viser til sak
13 der Landsmøtet får til behandling ett forslag om nedleggelse. Kontrollutvalget støtter det forslaget.
Vi presiserer likevel at innskuddene er trygt plassert og forretningsfører og styre gis honnør for god og trygg
forvaltning av de innskutte midler.
Vi viser for øvrig til styrets beretning for nærmere detaljer om innskudd, utlån og rentevilkår.
Under henvisning til revisjonsberetning datert 1. september 2020 anbefales årsoppgjøret for 2019 godkjent.

Oslofjord Folkehøgskole
Utvalget har hatt møte med styreleder Billy Taranger, rektor Kristina Sletten Andersen og
administrasjonsleder Jon-Peter Asperud.
Regnskapet for 2019 viser et positivt resultat på kr. 29 667 953 og en egenkapital på kr. 33 316 265.
Det store overskuddet for 2019 skyldes ene og alene gevinsten ved salget av personalboligene. Gevinsten er
forbeholdt en samlet disponering gjennom BED, der folkehøgskolen også skal få sin del.
Skoledriften går i realiteten med underskudd i 2019. Som påpekt i rapporten for 2018 så er statstilskuddet
nå på en nedadgående trend pga lave elevtall de siste årene, noe som vil vare enda noen år. Vi støtter
derfor styrets vurdering og planer om at elevtallet må opp de nærmeste årene for at skoledriften skal være
økonomisk bærekraftig.
Styret har avlagt en utførlig rapport med et informativt økonomiavsnitt, og vi henviser til denne.
Under henvisning til revisjonsberetning datert 23.juni 2020 anbefales årsoppgjøret for 2019 godkjent.
Baptistenes Eiendomsdrift (BED)
Utvalget har hatt møte med styreleder Arild Pihlstrøm.
Det framlagte årsregnskapet viser et underskudd på kr. 29 705 etter finanskostnader. Underskuddet er
redusert i forhold til 2018, og skyldes at man nå har fått redusert utgiftene ned på et akseptabelt nivå. Dette
er det redegjort for i driftsrapporten fra BED.
BED underskrev kontrakt for salg av boligene på baksiden av folkehøgskolen i 2019, og gjennomføringen er
nå kommet så langt at både DNB og Folkehøgskolen har inntektsført sine deler av gevinsten. Den samlede
gevinst skal imidlertid overføres BED som skal forestå utviklingen av skole-eiendommene.
Boligene er overtatt og er blir totalrenovert av utbygger og de fleste er nå solgt videre sluttbruker. BED har
fått oppgjør ved salg av ferdigstilte boliger i løpet av 2019, men noe gjenstår til 2020 og 2021. Disse salg
dekker påhvilende gjeld i de to skoler og gir i tillegg et betydelig bidrag til oppgradering og vedlikehold.
Salget av tomt(er) på framsiden er p.t. ikke realisert.
Kontrollutvalget ser med tilfredshet at salget nå er gjennomført og gir honnør til styret for det arbeidet som
er nedlagt. Dette gir baptistene en helt annen mulighet til et trygt økonomisk fundament for fremtidig
skoledrift.
Kontrollutvalget er kjent med at det ikke har lykkes BED å få tilstrekkelig sikkerhet fra den andre eieren av
HLT til å kunne anbefale en storstilt utbygging som også ville innebære et vesentlig låneopptak.
Kontrollutvalget er enige i at man avventer en oppgradering og utbygging av M62 i påvente av nye planer for
fremtidig bruk etter at leieavtalen med HLT termineres ved årsskiftet.
Utvalget viser ellers til styrets årsberetning og driftsrapporten som er fremlagt for Landsmøtet.
Under henvisning til revisors beretning datert 7.april 2020 anbefales årsoppgjøret for 2019 godkjent.
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