Til årsmøtet i Nesodden Idrettsforening

Kontrollkomiteens beretning for 2016
Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Nesodden IFs økonomi.
Kontrollkomiteen skal påse at Nesodden IFs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger
og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med
organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg
om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir
et korrekt uttrykk for Nesodden IFs drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang
av regnskapene vurdere Nesodden IFs finansielle stilling, forvaltning og drift.
Kontrollkomiteen har hatt møter ca hver annen måned gjennom året og gått gjennom foreliggende
regnskaper. Det første møtet ble gjennomført med komiteens to regulære medlemmer til stede. De
øvrige møtene har hatt deltakelse av samtlige medlemmer, inkludert varamedlemmer. Oppgavene har
blitt fordelt mellom medlemmene.
Kontrollkomiteen har sendt tre nummererte brev til styret med kopier til Administrasjonen. Disse har
omhandlet hovedlagets økonomi og spørsmål angående enkeltgrupper. Kontrollkomiteens leder har
videre hatt fire møter med administrasjonen og behandlet aktuelle problemstillinger og gjort seg kjent
med foreningens drift. Kontrollkomiteens medlemmer har også deltatt i utvalgte hovedstyremøter.
Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet.
Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å
gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra klubbens
administrasjon. Styrets årsberetning for 2016 og årsregnskapet for 2016 er gjennomgått.
Det bemerkes med tilfredsstillelse at sponsorinntektene har tatt seg opp i løpet av året.
Kontrollkomiteens medlemmer har diskutert mulig risiko ved å ha relativt store likvide midler. Dette
gjelder enkelte grupper. Det er viktig at klubben til enhver tid har en god begrunnelse for å ha så pass
mye penger. Det påpekes imidlertid at det ikke er noe i klubbens drift som bærer preg av å være
forretningsdrift med overskudd som formål, og det er dette som eventuelt ville gi opphav til spørsmål
om klubbens skattefritak.
Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av
denne beretning.
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Nesodden IFs årsregnskap for 2016 godkjennes av
årsmøtet.
Kontrollkomiteens vurdering av Nesodden IFs finansielle stilling, forvaltning og drift er at klubben er
veldrevet, med god økonomi og nødvendig transparens.
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