Til årsmøte 10. mars 2020 i Bergen Cykleklubb

Kontrollkomiteens beretning
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:
Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov§ 2-12 er å føre tilsyn med Bergen Cykleklubbs økonomi.
Kontrollkomiteen skal påse at Bergen Cykleklubbs 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 Bergen Cykleklubbs drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved
gjennomgang av regnskapene vurdere Bergen Cykleklubbs finansielle stilling, forvaltning og drift.
Kontrollkomiteen har hatt fire møter i løpet av 2020:

3.2.2020 Status og plan for kontrollkomiteens arbeid
10.02.20 Gjennomgang av mottatt dokumentasjon fra daglig leder og styre samt plan for
arbeidet

17.2.2020 Gjennomgang av budsjett og regnskap med fokus på inntektssiden til klubben
9.3.2020 Gjennomgang av kontrollkomiteen sin rapport
Kontrollkomiteen har også bedt om en redegjørelse fra styreleder ved Øyvind Litlen; om inntektsiden
til klubben. Spesielt ønsket kontrollkomiteen orientering om sponsorinntektene til klubben. Øyvind
Litlere og daglig leder Nils Olaf Solberg deltok på møtet i Kontrollkomiteen 17.02.20, og orienterte om
dette og generelt budsjett og regnskap for 2019.

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 BCK sin administrasjon
ved daglig leder Nils Olaf Solberg og styre leder ved Øyvind Litlere.
Styrets årsberetning for 2019 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2019 er gjennomgått. Vi har
fått oss forelagt revisjonsberetningen for 2019 avgitt 24. februar 2020.
Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av
denne beretning.

Det er ikke gjort spesielle funn i regnskapet. Kontrollkomiteen har følgende merknader til det forelagte
regnskapet.
•

Årsregnskapet viser et lite overskudd på kr 96.178. Til sammenligning kan det nevnes at
regnskapet for 2018 endte med et underskudd på 83.000.

•

l 2019 har det som i 2018 vært en reduksjon i medlemsmassen. Minskning i deltakerantall
Bergen-Voss primært grunnet dår.lig vær, og en liten reduksjon Voss-Geilo.

•

Voss Geilo vil ikke arrangeres i 2020

•

Kontrollkomiteen har gjort gje,nnomgang av sportsligutvalg budsjett og regnskap. Det ble gjort
en gjennomgang av trenerhonorar i sportsligutvalg regnskapet, og dette ble vurdert opp mot
budsjett. Det var 12,000 høyere kostnad enn budsjettert- awiket skyldes i hovedsak økning i
antall ryttere

•

Startavgifter i sportsligutvalg inkluderer noen veteraner (et estimat på denne
kostnaden er overord net skissert 10,000).

•

Kontrollkomiteen anbefaler at regnskapet synliggjør verdien av barter avtaler som
fordeles til medlemmer. Dette er nå 20 medlemskap i NR l Fitness.

•

Det har skjedd en farbedring i håndtering av trenerhonorarer i forhold til tidligere.
Kontrollkomiteen syntes det var bra.

•

Kontrollkomiteen har fått kjennskap til at sponsoravtalen med BOA sykler er
reforhandlet og fikk status om dette fra daglig leder og styreleder. Generell rabatt
til alle medlemmer blir ikke videreført. Fordel i Black Friday salg vil tilbys alle.

Resultatet viser at styret har hatt kontinuerlig fokus på klubbens økonomiske situasjon, og har iverksatt
ulike kostnadsreduserende tiltak.
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og kontrollkomiteen vurderer at
disse forutsetningene fortsatt er tilstede, men at klubben må ha et kontinuerlig fokus på bed re resultat
mellom inntekter og kostnader. Komiteen ser fortsatt viktigheten av å ha en daglig leder med fokus på
økonomi og utvikling av aktivitet som gir inntektsmulighet på kort og lang sikt. Den tette kontakten
mellom daglig leder, de politiske organer, og næringslivet i Bergen er viktig å ivareta, og bygge videre
på.

Konklusjon
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Bergen Cykleklubbs årsregnskap for 2019
godkjennes av årsmøtet.

Bergen 9. mars 2020
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Oddgeir Ny

Terje Marthinussen

