
Kontrollutvalgets beretning for 2021 
 
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Eidsvold Værks Skiklub 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/ting, og avgi en 
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  
Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting. 

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet i 2021, 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 revisors beretning. For regnskapsrevisjon vises det til revisjonsberetning. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 

• Revidert regnskap ble først oversendt kontrollutvalget den 14.03. 2022. Årsregnskapet var 
heller ikke lagt ut som årsmøtedokumenter på klubbens hjemmeside før den 14.03. 2022. I 
henhold til skiklubbens vedtekter § 13 pkt. 2 heter det. « Fullstendig saksliste og andre 
nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest en uke 
før årsmøtet.» 
 

• Kontrollutvalget mener at styret bør vurdere å gjennomgå hvordan investeringsrelaterte 
anskaffelser og finansiering skal føres, og fremlegges for årsmøte. Det anses viktig at alle 
utgifter og inntekter synliggjøres for årsmøte.  
I 2021 har skiklubben investert i en skibakke kalt Hyttebakken. Sum påløpte utgifter i 2021 
utgjør kr. 500.095,51. I resultatregnskapet er konto 6611 Hyttebakken kreditert for mottatte 
tilskudd med til sammen kr. 305.311,-. Netto utgift vedrørende bakken kr. 194.784,51 er 
kreditert utgiftskontoen med motpost balansen. Dette innebærer at prosjektkontoen er 
saldert og at sum utgifter vedrørende Hyttebakken ikke fremkommer av resultatregnskapet. 
Kontrollutvalget mener at resultatregnskapet dermed ikke viser skiklubbens samlede aktivitet 
verken vedrørende utgifter eller inntekter.  

I sitt årsregnskap så skriver klubben at alle inntekter i klubben inntektsføres på 
opptjeningstidspunktet. Når nettoinvesteringer balanseføres, så følges ikke dette 
regnskapsprinsipp.  
 

• Med henvisning til årsrapporten mener kontrollutvalget at større avvik på enkeltposter i 
resultatregnskapet mellom regnskap og vedtatt budsjett burde vært bedre forklart. Dette 
gjelder i særlig grad enkelte inntektsposter.  



 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets årsberetning og Eidsvold Værks Skiklub sitt årsregnskap for 2021 
godkjennes av årsmøtet hensyntatt ovennevnte merknader.  

 

 Eidsvoll 15.03. 2022 

Olav Brun   Viktor Breivik  

leder    medlem                                                                      
sign                                                       sign                                      
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