
                    

Årsmøtet i B&OI Orientering 2020 

Kontrollutvalgets beretning for 2020 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir Kontrollutvalget i B&OI Orientering sin beretning for året 2020.  

Beretningen er basert på NIFs mal for kontrollutvalg i idrettslag slik disse ble vedtatt på Idrettstinget i 

2019, for enheter som ikke har engasjert revisor. 

Hvem må ha kontrollutvalg 

På Idrettstinget i 2019 ble det vedtatt at alle idrettslag skal ha et kontrollutvalg.  Disse skal bestå av 

minst 2 medlemmer og ett varamedlem. Dette kravet gjelder uavhengig av om idrettslaget har 

engasjert revisor eller ikke. Etter etablering av kontrollutvalg for den samlede virksomhet i , skal det 

ikke velges separate personlige revisorer. 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig: 

Kontrollutvalget skal påse at virksomheten drives i samsvar med idrettslagets og overordnet 

organisasjonsledds regelverk og vedtak, og skal ha særlig fokus på at virksomheten har 

forsvarlig forvaltning og økonomistyring og at dets midler benyttes i samsvar med lover, 

vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på idrettslagets 

årsmøte, og skal avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll fra sine møter, avgi en beretning til årsmøtet og foreta 

regnskapsrevisjon. 

Kontrollutvalget har for 2020 utført følgende handlinger: 

I regnskapsbilag 1/20 og 2/20 for 2020 har styret vedtatt overføring  av kartregnskap 1 og                 
kartregnskap 2 til hovedregnskapet.  Revisjonens arbeid er overført til kontrollutvalget i tråd med 
NIFs vedtak i Idrettstinget 2019: 

Protokoll fra årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter der utvalget har funnet det 

nødvendig, er gjennomgått.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets styre og 

administrasjon. Kontrollutvalget har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det 

styrebehandlede årsregnskapet for 2020.   

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er 

kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot avtaler og 

annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for regnskapsåret 2020.  

Balansen viser idrettslagets verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende 

dokumentasjon. Alle balanseverdier er pr 31.12.2020. Vi har vurdert at regnskapsoppsettet gir de 

opplysninger som er av betydning for å bedømme idrettslagets resultat og stilling. 



De siste par årene har det ligget en kontantbeholdning i B&OI Orientering på kr 6 688.  Denne har i 

løpet av 2020 ikke vært benyttet.  Kontrollutvalget anbefaler at denne overføres til bank og at 

regnskapsfører treffer de tiltak som må til for å nullstille denne.  Varelageret i balanseregnskapet pr 

31.12.2020 er fortsatt bokført til kr 0, i likhet med verdien per 31.12.2020.  Kontrollutvalget 

anbefaler at det i løpet av 2021 gjennomføres en varetelling av utstyret som oppbevare i 

Hammarlibua.       

Driftsregnskapet for 2020 er gjennomgått og viser et årsresultat på kr 304 252. Ved årsavslutning 

31.12. 2020 var egenkapitalen i B&OI Orientering økt med fra kr 442 413 pr 1.1.2020 til kr 1 008 942 

per 31.12.2020.  Sum eiendeler var økt til kr 1 029 176. Den betydelige økningen i B&OIs inntekter og 

balanseverdier i løpet av regnskapsåret 2020 er vurdert av styret og kontrollutvalget. Den kan i 

hovedsak forklares med korona og pandemi med redusert virksomhet og reiseaktivitet. Året 2020   

medførte realisering av økte offentlige tilskudd for kartutvikling, nye aktiviteter som stolpejakt og et 

godt år for tur O-salg.  Året 2020 fremstår som et positivt år for B&OI Orientering.  

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Basert på gjennomgang av regnskapet og det materialet vi for øvrig har fått oss forelagt, er det ikke 

grunnlag for ytterligere  merknader til lagets aktivitet ut over det som fremgår av denne beretningen. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte  regnskapet for 2020.  

Konklusjon 

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

årsmøtet. 
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