
Årsmøte i B&OI Orientering 2021 

Kontrollutvalgets beretning for 2021 

 

I henhold til NIFSs lov § 2 -12 avgir Kontrollutvalget i B&OI Orientering sin 

beretning for året 2021.  Beretningen er basert på NIF`s 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.  

Dette skal bestå av minst 2 medlemmer og et varamedlem.  Kravet gjelder 

uavhengig av om idrettslaget har engasjert revisor eller ikke. Etter etablering av 

kontrollutvalg for den samlede virksomhet, 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 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 2021 utført følgende handlinger:   

- Protokoll fra årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumentert der 

utvalget har funnet det nødvendig, er gjennomgått.  

- Kontrollutvalget har deltatt på to møter med styret. 

- Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultat og balanse. Revidert 

årsregnskap viser et årsresultat på kr 125 387,86 og en egenkapital inklusive 

udisponert resultat på kr 1 147 669,92. Kartregnskapet er fra 2020 inkludert i o-

lagets årsregnskap. 



Et utvalg av kostnader er kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og 

vesentlige inntekter er kontrollert mot avtaler og annen dokumentasjon.  Det 

har vært spesielt fokus på å sikre at inntektene er fullstendige. 

Balansen viser idrettslagets verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert 

mot underliggende dokumentasjon.   

Vi har vurdert at regnskapsoppsettet gir de opplysninger som er av betydning 

for å bedømme idrettslagets resultat og stiling.   

 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

Basert på gjennomgang av regnskapet og det materialet vi forøvrig har fått oss 

forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader til lagets aktivitet 

utover det som fremgår av denne beretningen. 

 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 

Balanserapporten viser at det er ubalanse mellom debet og kredit på kr 9 000. 

Vi har fått forklart at dette skyldes et systemteknisk problem som følge av 

sletting av en fordring fra 2020. Det forutsettes at ubalansen blir ryddet opp i 

før postering av inngående balanse for 2022. 

Kundefordringer har økt en del i løpet av 2021. I hovedsak består 

kundefordringer av salg Tur-orientering og ubetalte startavgifter fra NNM. 

Kontrollutvalget anbefaler at det etableres rutiner for hurtigere utfakturering 

samt oppfølging av utestående fordringer. 

Tap på krav eldre enn 2019 er ført som reduksjon av årets driftsinntekter. 

Konstaterte tap på krav skal normalt føres som en kostnad. 

Noen fakturaer ser ut til å være dobbelbetalt. Totalt sett utgjør de ikke beløp 

som i vesentlig grad påvirker resultatet, men det forutsettes at dobbelbetalte 

beløp blir tilbakekrevd i 2022. 

 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 

2021 godkjennes av årsmøtet med de merknader som foreligger. 
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