Til informasjonsmøte i MS Fotball

Kontrollkomiteens beretning for 2018
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:
Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med MS Fotballs økonomi.
Kontrollkomiteen skal påse at MS Fotball sine midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger
og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med
organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg
om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir
et korrekt uttrykk for MS Fotballs drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang
av regnskapene vurdere MS Fotballs finansielle stilling, forvaltning og drift.
Kontrollkomiteen ble valgt først på årsmøte den 30. april 2019 og har foretatt kontroll av 2018regnskapet vedtatt under årsmøtet i ettertid.
Vi har siden da hatt seks møter, hvorav ett møte med Styret, ett med representanter fra Styret og ett
med både representanter fra Styret og Regnskapskontor. I tillegg har Komiteen hatt jevnlig kontakt
med styret på mail og telefon, samt rettet ett nummerert brev til Styret.
Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet.
Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å
gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra MS Fotballs
administrasjon og fra MS Fotballs engasjerte regnskapsfører. Styrets årsberetning for 2018 og det
styrebehandlede årsregnskapet for 2018 er gjennomgått. Vi har fått oss forelagt revisjonsuttalelse for
2018.
Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av
denne beretning.
Kontrollkomiteen har følgende merknader til det forelagte og vedtatte regnskapet i fra årsmøtet 30.
april 2019:
MS Fotballs finansielle stilling bærer preg av manglende rutiner over flere år. Det har de seneste
årene vært flere bytter av regnskapsførere, noe som har vanskeliggjort komiteens arbeid.
Det er avdekket mangelfull dokumentasjon av klubbens inntekter, manglende oppfølging av
fordringer og gjeld i perioden 2016 til 2018, samt manglende rutiner for behandling av inntekter i
forbindelse med turneringer. Opprydning av disse punktene kommer til å ha en negativ effekt på
regnskapet for 2019.
Kontrollkomitéen registrer at Styret er involvert i en rettslig prosess knyttet til enkelte kostnader til
privat forbruk. Vi har derfor ikke tatt stilling til disse kostnadene eller prosess, men er positive til at
Styret har iverksatt tiltak for å avdekke bruk av klubbens midler.

Vi anser lønnskostnadene til å være høye i 2018, og er skeptiske til den utstrakte bruken av
kjøregodtgjørelse. Dagens Styret har gitt tilbakemelding at denne praksis skal fases ut i 2019, noe
Kontrollkomiteen anser som positivt.
Vi registrerer også at Styret har i 2019 vedtatt en Økonomihåndbok for klubben med fullmakts
matrise, denne er dog ikke etter kontrollert. Det anses avgjørende at de vedtatte rutinene og
retningslinjene etterleves og fullt ut implementeres i klubben.
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