
Kontrollutvalgets beretning for 2020 

 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Rosenborg Ballklubb Kvinner sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med 

organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus 

på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i 

samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte. 

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet 

det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets styre. Vi har 

gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2020.   

Vi har ikke mottatt revisors beretning før signering av denne beretningen, og  har på så måte ikke hatt 

mulighet til å gjennomgå denne. For regnskapsrevisjon vises til revisjonsberetning. 

Regnskapet viser et underskudd på kr 3 316 858, og ved årsavslutning 2020 reduserte den frie egenkapitalen 

med kr 3 316 858. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Økonomi 

Kontrollutvalget bemerker seg et betydelig underskudd i årets regnskap til tross for at inntektene har økt 

med kr 3 070 031. Underskuddet skyldes i stor grad en vesentlig økning i lønnskostnader sammenlignet med 

foregående år. Økningen i lønnskostnader er ifølge styrets beretning knyttet til lønn til daglig leder, samt lønn 

til heltidsspillere som følge av sportslig satsning. Vi er også orientert om at en vesentlig del av klubbens 

bankbeholdning ved årsskiftet er knyttet til midler som er øremerket nedbetaling av gjeld. Klubbens frie 

midler er dermed betydeligere lavere enn det som framgår av årsregnskapet.  

Kontrollutvalget ble framlagt budsjettet for 2021 den 2. mars 2021, og har gjennomgått dette. Det er for 

2021 budsjettert med en driftsinntekt på kr 16 990 000, og samlede kostnader på 19 055 000, inklusive 

finanskostnader. Dette medfører et budsjettert underskudd på kr 2 055 000 for 2021.  

Vi ønsker å påpeke viktigheten av at styret etterstreber en økning i egenkapital gjennom positive resultater, 

samt at styret får kontroll på den løpende likviditeten. Etter det kontrollutvalget forstår er dette høyt 

prioritert av styret, og styret har orientert om en positiv utvikling på inntektssiden hva gjelder blant annet 

sponsorinntektene ved inngangen av 2021. Styret jobber også med å utarbeide likviditetsprognoser for tiden 

som kommer. Kontrollutvalget er orientert om at styret også vil jobbe videre med å bearbeide budsjettet. Vi 

oppfordrer styret til å søke å oppnå et realistisk 0-resultat i budsjettet for 2021 for å sikre at klubben ikke 

risikerer å havne i kategori I i NFFs kategoriklasser for lisensinnehavere.  



Informasjonsflyt 

Kontrollutvalget bemerker at informasjonsflyten til komiteen har vært betydelig redusert sammenlignet med 

tidligere år, noe som har medført at vårt arbeid først er kommet i gang sent i 2020. Etter det vi forstår skyldes 

dette til dels at økonomirapportene har vært på etterskudd.   

Rutiner og internkontroll 

Kontrollutvalget er kjent med at det har vært noe manglende rutiner knyttet til regnskapet og 

regnskapsførselen for 2020. Etter det vi forstår har klubben operert med alenefullmakter i bank og det har 

ikke vært rutiner knyttet til attestasjon av inngående faktura. Kontrollutvalget opplever også at 

ferdigstillelsen og distribueringen av økonomirapporter har vært på etterskudd, og lite kvalitetssikret.  

Kontrollutvalget er orientert om at det fra styrets side er tatt grep om rutinene og internkontrollen med 

hensyn til regnskapet i 2021. Regnskapsførselen er flyttet over til intern regnskapsfører i Rosenborg Ballklub, 

og det er ryddet opp i fullmaktene i bank. 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2020 godkjennes av årsmøtet. 
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