
Kontrollutvalgets beretning for 2021 

 

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 styrets protokoller, styrets årsberetning for 2021, det styrebehandlede årsregnskapet for 

2021, samt andre dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå.  

Vi har gjennomgått revisors beretning for årsregnskapet 2021. For regnskapsrevisjon vises til 

revisjonsberetning. 

Regnskapet viser et underskudd på kr 5 345 866, og ved årsavslutning 2021 reduserte den frie egenkapitalen 

med kr 5 345 866. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Økonomi 

Kontrollutvalget bemerker seg et betydelig underskudd i årets regnskap og at klubben vil havne i kategori I 

(rød sone) i NFFs kategoriklasser for lisensinnehavere. Dette til tross for at inntektene har økt med  

kr 6 265 606. Underskuddet skyldes i stor grad en vesentlig økning i lønnskostnader, økt av-/nedskrivning 

knyttet til utskifting av kunstgress og økte trenings-, utstyrs- og reisekostnader sammenlignet med tidligere 

år.  

Kontrollutvalget ble framlagt budsjettet for 2022 den 19. april 2022, og har gjennomgått dette. Det er for 

2022 budsjettert med inntekter på kr 22 856 900, og samlede kostnader på 23 506 900, inklusive 

finanskostnader. Dette medfører et budsjettert overskudd på kr 350 000 for 2022.  

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

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

prioritert av styret.  

Informasjonsflyt 

Kontrollutvalget bemerker at informasjonsflyten til komiteen til tider har vært mangelfull gjennom året, noe 

som har påvirket vår mulighet til å være tett på og følge utviklingen løpende. Etter det vi forstår skyldes dette 

til dels at økonomirapportene har vært på etterskudd. Kontrollutvalget påpeker viktigheten av rettidig 



rapportering, både med tanke på økonomirapportene som styringsverktøy internt i klubben, samt ovenfor 

eksterne interessenter som NFF.  

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2021 godkjennes av årsmøtet. 
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