Kontrollkomiteens rapport for driftsåret 2018

Kontrollkomiteen har gjennomgått revidert regnskap med noter for BSV for 2018 og har hatt
samtale med styreleder Margrethe Smith og daglig leder Johan BjØrkegren, samt valgt revisor.
Regnskapet fra Bassengdrift AS foreligger ennå ikke og er derfor ikke omfattet av
kontrollkomiteens arbeid.
Kontrollkomiteen er av den oppfatning av at vi har dannet oss et tilfredsstillende bilde av status
for klubbens drift.
Klubben har gjennom 2018 fortsatt den positive utviklingen fra 20L7 med forbedring av
internkontroll og styring, selv om regnskapet for 2018 igjen viser et betydelig underskudd
Det har vært enkelte større utfordringer i forhold til driften av klubben i løpet av 20L8. Det synes
for Kontrollkomiteen som om disse har blitt løst på en god måte. Klubben fikk blant annet på
plass en ny daglig leder som kjenner klubben godt. Klubbens administrasjon, trenere og styre
kjenner også godt til den daglige lederen gjennom hans mangeårige arbeid i klubben.
Komiteen vil i det følgende kommentere noen hovedpunkter i forhold til den løpende driften av
Bærumsvømmerne:
Økonomi og kontroll:

til 2016 gikk driften av BSV med betydelig underskudd, Det har i tidligere rapporter fra
Kontrollkomiteen blitt fremholdt at slike underskudd og drift av klubben ikke kan fortsette. Det
Fra 2OI4

var derfor tilfredsstillende å se at regnskapetfor 2Ot7 viste overskudd.
Det har for 20L8 påløpt relativt store kostnader i forbindelse med prosessen rundt betydelig og
nødvendig omstrukturering av klubbledelse og interne rutiner, samt påfølgende
prosessforbedring. Disse kostnadene var det ikke tatt hpyde for i budsjettet for 2018.
Kontrollkomiteen anser at 20L8 på denne måten har vært et spesielt år for klubben. Det er
komiteens oppfatning at det er gjort mye bra arbeid i kjølvannet av dette og at denne prosessen
må ses på som en investering heller enn et tap for klubben.

Kontrollkomiteen har ikke hatt tilgang til budsjettet for 2019, men oppfordrer sterkt til at det
utarbeides et balansert budsjett for regnskapsåret 20L9,

12.03.19

På grunn av skifte av regnskapstører og endring i rutinene rundt regnskapsførsel har det
gjennom 2018 vært mangelfull mulighet til å ta ut gode styringsrapporter direkte fra regnskapsog rapporteringssystemene. Dette er imidlertid vesentlig forbedret i 2019.

Det har vært bytte av regnskapsfører i løpet av 2018, til Avanse regnskap.
Kontrollkomiteen oppfordret iforrige rapport om at daglig leder ikke bør utferdige regnskapet,
men at dette bØr gjØres av en ekstern regnskapsfører. Denne endringen er nå gjennomført.
Videre fremholdt Kontrollkomiteen i forrige rapport at daglig leder ikke bør har prokura alene.
Dette er nå etterlevet slik at det nå er på plass en internkontroll ved utbetalinger og overføringer
av midler, Dette motvirker og reduserer faren for mislighold og uredelighet med klubbens

midler.

Bærum 11. mars 2019
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