Revisjonsrapport 2017

Samarbeidspartnere: Salg av varer på Lenovo-bidet går opp mens antallet medlemmer går
ned. Dette er sannsynlig at selskaper som ikke lenger er medlemmer
fortsetter å kjøpe produkter til rabattert pris. Viktig at planlagt
oppfølging overfor Lenovo og grossistene gjøres slik at gamle
medlemmer ikke fortsetter å hente ut varer til rabattert pris.
Medlemskontingent/ Flott med opprydding i kundereskontroen. De medlemmene som ikke
betaler innen rimelig tid og to purringer er sannsynligvis ikke
medlemmer som vil fortsette å være medlemmer.
Purring:

Det bør purres en gang pr måned. Dette bør dokumenteres enten i
form av papir eller elektronisk og fremlegges ved revisjon.
Regnskapsbyrå må vedlegge en kundeliste med åpne poster ved
månedsavslutningen. (Det forutsettes at regnskapsbyrå oversender en
balanse og en resultatregning til generalsekretær hver måned)

Regnskap:

Det ligger to fakturaer fra 2016 på 16.687,50 (Glasspeople) og
5.140,00 (Symfoni). Disse skal purres manuelt og sendes på inkasso
om betaling ikke kommer nærmest umiddelbart.
Kontorkostnader: Printbox er reklameartikler til arrangement og ikke
kontorkostnader.
Kurskostnader (6840) er tidsskrift kostnader.
Medlemskap i Virke er bokført som kurskostnader (6860)
Common har ca. 260.000 kr i støtte fra Lenovo som er momspliktig.
Det bør også undersøkes om deltakeravgifter til arrangementer kan
pålegges mva. Dette vil i såfall utgjøre 210.000 kr. Tidligere så gav den
momspliktige omsetningen anledning til å trekke i fra forholdsvis andel
av mva på kostnadene. Dette gjøres ikke i dag. Det bør undersøkes
hva dette kan gi av redusert kostnad.

Resultat:

Bokført resultat
Ikke betalte medlemskontingenter
Tilbakeføring avsetning kundefordringer
Kostnadsreduksjon ISBG
Ordinær drift 2017

-348.342
535.909
-139.260
-260.000
-211.693

I forhold til tidligere år er alle ikke-betalte medlemskontingenter for
2017 kreditert bort, da det kun er unntaksvis at noen betaler «gamle»
medlemskontingenter. Denne oppryddingen blir derfor en
engangseffekt som gir et dårligere bilde av driften enn det som er
sammenlignbart med tidligere år.
Grupperinger

ISBG er en del av foreningen og ISGs konto skal derfor stå i balansen
på regnskapet og de kostnader/inntekter er en del av Commons
regnskap. Administrator skal som et minimum være leder av ISBG.

Generalsekretær skal også ha tilgang til konto. Utover dette skal ikke
andre ha tilgang til kontoen.
Generelt er det viktig at Commons regler for brukergrupper gjelder alle
– også ISBG.
Resultatutvikling:

Resultatutviklingen har vært negativ over flere år og en kasse på ca. 2
mill er i dag brukt opp. Dette skaper en utfordrende likviditet. Det er
derfor viktig at generalsekretær og styret ved styreformann gjør
de nødvendige grepene som sikrer en positiv drift fremover.
Rapporten skisserer noen muligheter uten at de er uttømmende.
Trenden er at det blir færre faglige grupperinger og mindre aktivitet. De
sentrale aktivitetene som hjemmesider og Lenovo-avtalen blir stadig
viktigere som attraksjon til å skaffe medlemmer. Dette utgjør en trussel
for foreningens videre eksistens og det er derfor viktig å bredde
plattformen som foreningen står på..
Fremmede Tjenester: Den største utgiften er fremmed tjenester og
utgjør 977.000 i 2017. Dette utgjør 36 % av omsetningen som er veldig
høyt. 227.000 (8,4% av omsetning) går til regnskapstjenester (28 timer
a 700 pr måned) og 750.000 (27,8% av omsetning) til Lars. Det burde
være mulig å redusere disse kostnadene med 20 % for inneværende
år. Det bør også sees på under året om det er innleide tjenester i 2019
som ytterligere kan reduseres.
Medlemskontingent: Foreningen har hatt medlemskontingenten på
3.950 siden 2009. Denne økningen ble gjort samtidig som man tok bort
deltakeravgiftene. Hvis kontingenten hadde vært inflasjonsjustert så
ville den ha vært 4.637. Det burde derfor være mulig å øke
kontingenten for 2018 med f.eks. 200 kr uten å tape for mange
medlemmer siden de fleste er bedriftsmedlemsskap. (Forutsetter
ekstraordinær generalforsamling om dette skal vedtas for 2018 og
utsatt utsendelse av medlemskontingent til etter generalforsamlingen.)
Arrangementskostnader: Direkte kostnader i forbindelse med
arrangementer bør søkes dekket gjennom deltakeravgifter. Det er her
viktig at også kostnader til innkjøp av fremmede tjenester er en del av
de direkte kostnadene ved et arrangement.

Økonomistyring:

.

Budsjett på kontonivå med avvikskolonne samt avdelingsregnskap,
kan det se ut som ikke er videreført ut ifra de fremlagte rapporter. Dette
er viktige styringsverktøy for generalsekretær og styret som kunne ha
vært nyttige verktøy for å snu en negativ økonomisk trend.

