ÅRSBERETNING FOR KONTROLLKOMITEEN I
MOSS FOTBALLKLUBB FOR 2020
Kontrollkomiteens oppgave er å ivareta medlemmenes interesser ved å påse:
• at de vedtak og beslutninger som årsmøtet i Moss Fotballklubb har truffet, er blitt
gjennomført av styret
• at de vedtak som årsmøtet i Moss Fotballklubb har gjort, er i samsvar med Moss
Fotballklubbs vedtekter og i overensstemmelse med retningslinjer og fullmakter som
er gitt av årsmøtet
• at de økonomiske disposisjoner som er foretatt i årsmøteperioden, er i
overensstemmelse med vedtak, og innenfor de budsjettmessige rammer.

Kontrollkomiteen har følgende bemerkninger:
•

Kontrollkomiteen har fått tilsendt alle styrereferater det siste året og har således kunnet
følge styrets arbeid fortløpende. Vi hadde også rett etter siste årsmøte en prat med
styrets leder hvor vi tok opp relevante forhold knyttet til økonomien i klubben og de
utfordringene vi mente ville komme. Det var en positiv dialog hvor vi oppfattet at han
var opptatt av de samme forhold som oss.

•

På vår forespørsel etter årets regnskap var dette klart og vi fikk det oversendt
umiddelbart. Vi har også hatt en gjennomgang av regnskapet samt øvrige forhold
knyttet til klubbens økonomi med styrets leder og klubbens revisor.

•

Kontrollkomiteen mener at klubbens midler er anvendt i henhold til klubbens formål.

•

Også i år har kontrollkomiteen mottatt henvendelser fra klubbens medlemmer vedr
ulike forhold, deriblant oppdateringen av klubbens medlemsregister. Dette er tatt opp
med styrets leder som var kjent med de problemene som har vært, og mener at dette nå
vil bli bedre ivaretatt ved bruk av det nye registreringssystemet som er tatt i bruk. Vi
henstiller til klubbens administrasjon å følge opp dette videre utover i året slik at
klubben til enhver tid har et medlemsregister som er oppdatert.

•

Til tross for et krevende år både økonomisk og sportslig kan klubben legge frem et
regnskap med positivt resultat og positiv egenkapital. At driften viser et positivt
resultat viser at de tiltak som klubbens styre og administrasjon iverksatte var riktige og
nødvendige. Mottatte gaver, hvorav en vesentlig del er knyttet til klubbhuset er den
vesentlige grunnen til at egenkapitalen er positiv. Sett opp mot pålegget fra NFF var
dette viktig. For klubbens videre drift er det viktig at fokuset fortsatt er på økonomi.
Likviditeten er fortsatt stram, løpende kostnader skal dekkes og opparbeidet gjeld
nedbetales. Fortsatt må den sportslige satsningen tilpasses den økonomiske situasjonen.

•

Vi er kjent med at trukket skatt gjennom året ikke er overført klubbens
skattetrekkskonto i hht gjeldende regler. Ved årsskiftet er dette ivaretatt. Vi oppfordrer

igjen klubbens ledelse til å sørge for at dette til enhver tid er i orden, samt at trukket
skatt betales ved forfall og ikke benyttes til betaling av øvrig gjeld.
•

Med utgangspunkt i disse merknadene mener kontrollkomiteen det er grunnlag for
fortsatt drift, noe også styret har konkludert med i årsberetningen. Kontrollkomiteen
understreker ansvaret styret har i sin løpende oversikt og vurdering av gjelds- og
likviditetssituasjonen i klubben.

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede
årsregnskapet for 2020. Styrets beretning og årsregnskapet anses å være satt opp i samsvar
med regnskapsloven.
Det materiale kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke grunnlag for særlige
bemerkninger utover det som fremgår av denne beretning.
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og klubbens årsregnskap for 2020 godkjennes
av årsmøtet.
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