Kontrollutvalgets beretning for 2020
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Bergen CK sin beretning.
Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig

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

påse

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, 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 og daglig
leder. Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2020.
Vi har gjennomført møte med engasjert revisor og gjennomgått revisors beretning. For regnskapsrevisjon
vises til revisjonsberetning.
Regnskapet viser et årsresultat på kr 327 917, og ved årsavslutning 2020 økte (reduserte) den frie
egenkapitalen med kr 327 916.
Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget:
Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for l ytterligere merknader ut over det
som fremgår av denne beretningen.
Selv om 2020 har vært et spesielt år, vil kontrollkomiteen trekke frem at komiteen skal holdes løpende
orientert om styremøter og regnskapsrapporter i driftsåret.
Kontrollutvalget vil spesielt trekke frem daglig leders viktige bidrag til å sikre et positivt årsresultat.
Beslutningen om å trekke permitteringen av daglig leder har vært avgjørende for både årsresultat og utvikling
av nye aktiviteter i et svært spesielt år.
For øvrig vises det til kontroll/sjekklisten som er utarbeidet av kontrollutvalget.
Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet:
Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte regnskapet.

Konklusjon
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Bergen CKs årsregnskap for 2020 godkjennes av årsmøtet.

Bergen, 08.03.2021
Signatur

Oddgeir Nygård
Også på vegne av kontrollutvalgets øvrige medlemmer; Terje Marthinussen og Stein Walle

