
Kontrollkomiteens årsberetning for 2018

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Troms idrettskrets økonomi.

Kontrollkomiteen skal påse at Troms idrettskrets 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 idrettskretstinget. 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 Troms idrettskrets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved
gjennomgang av regnskapene vurdere Troms idrettskrets finansielle stilling, forvaltning og drift.

Det har vært avholdt ett — (1) møte i kontrollkomiteen vedrørende perioden år 2018.

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å
gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått en grundig gjennomgang av regnskapet fra Troms idrettskrets

organisasjonssjef Sylvi Ofstad, samt hatt samtale med Troms idrettskrets engasjerte revisor. Styrets
årsberetning for 2018 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2018 er gjennomgått. Vi har også fått

oss forelagt revisjonsberetningen for 2018.

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av

denne beretning. Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskap.

Kontrollkomiteens vurdering av Troms idrettskrets finansielle stilling, forvaltning og drift

Troms idrettskrets (TIK) årsregnskap viser et overskudd på kr 575.012,-. Av dette vedrører kr 315.366,-

et overskudd fra Olympiatoppen Nord-Norge (OLT NN) og den mottatte aksjeposten i Bardufosstun

utgjør kr 241.410,-. Dette medfører at et reelt overskudd i drifta av TIK for år 2018 utgjør kr 18.236,-.

TIK's økonomiforvaltning baserer seg i stor grad på faste inntekter og utgifter med små variabler fra år

til år. Regnskapet for 2018 viser kun små differanser i forhold til budsjettet for samme år og det er av

kontrollkomiteens oppfatning at TIK har hatt god økonomiforvaltning. Hvis man ønsker å få et mer

oversiktlig regnskap bør det vurderes å splitte opp egenkapitalen slik at TIK's og OLT NN's vises hver

for seg.

Kontrollkomiteen har fått en god og grundig orientering av organisasjonssjef Sylvi Ofstad og det er av
vår oppfatning at idrettskretsen har en meget god driftskompetanse. Kontrollkomiteen ber
organisasjonssjefen fortsette den gode forvaltningen og påse at budsjettet for 2019 overholdes, både
for TIK's egen drift og OLT NN.
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Konklusjon

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2018 og det styrebehandlede årsregnskap
med noter for 2018. Kontrollkomiteen har også fått seg forelagt revisors beretning for 2018 hvor
revisor har avgitt «ren» beretning.

Kontrollkomiteen avgir med dette beretning til idrettskretstinget om sin gjennomgåelse av
årsregnskapet og idrettskretsens anliggender for øvrig; herunder budsjetter og budsjettoppfølging,
forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Troms idrettskrets årsregnskap for 2018
godkjennes av idrettskretstinget.

Tromsø, 25.04.19

Frode Karlsen
1062 11,&'\ (5(X/dilly
Hilde Ovesen Ellen Sverdrup

2


