
 

 

ÅRSBERETNING FOR KONTROLLKOMITEEN I 

MOSS FOTBALLKLUBB FOR 2022 

 
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. Dessverre er de ikke 

alltid veldig informative slik at det til tider er vanskelig å følge styrets arbeid 

fortløpende.  

 

• På forespørsel etter årets regnskap mottok vi dette sammen med styrets årsberetning. I 

forbindelse med vår gjennomgang har vi kommunisert med styrets leder og daglig leder 

og fått svar på våre spørsmål. Vi har også hatt en gjennomgang av regnskapet samt 

øvrige forhold knyttet til klubbens økonomi med klubbens revisor.  

I oktober hadde vi en tilsvarende gjennomgang med daværende styrets leder. 

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

Til tross for enda et krevende år økonomisk klarte vi å rykke opp til Obos-ligaen. De 

siste årene har gaver, mye av dette knyttet til klubbhuset vært en medvirkende årsak til 

positive resultater. 2022 har vært et mer normalt år, klubbhuset er ferdig, Covid-

perioden er over, aktiviteter har kunnet gå som normalt. Inntekter og kostnader har økt, 

kostnadene dessverre noe mer. Årets resultat er negativt, men med fortsatt positiv 

egenkapital.                                                                                                                              

På årsmøtet for 2021, mars 2022 vedtok årsmøtet klubbens budsjett for 2022. Årets 

regnskap viser store avvik mot det fremlagte budsjettet, ikke slik at kostnadene har økt 

fordi inntektene er høyere, kostnadene viser en vesentlig større overskridelse.                               

Pga negativ rapportering pr. 30.06.2022 er klubben tilbake i rød sone. Handlingsplan er 

lagt, målet er å komme ut av denne pr. 31.12.2024. Dette vil kreve tett økonomisk 

oppfølging og tøffe prioriteringer, Regnskap og budsjett må vektlegges. Sportslige 

ambisjoner kan komme i konflikt med det økonomiske handlingsrommet. Det er viktig 

at styret står sammen for å løse disse oppgavene. Den sportslige satsningen må fortsatt 

tilpasses den økonomiske situasjonen.                                                                    

Likviditeten er stram, til tross for at del av den langsiktige gjelden er redusert, har den 

kortsiktige gjelden økt. Gjelden har i tillegg økt mer enn fordringene. Vi er kjent med 

at det er nedbetalt noe gjeld hittil i 2023, men daglige drift med kostnader som påløper 

krever fortløpende likviditet. Det er mangel på likviditet som til slutt stopper all 

aktivitet – dette må ikke glemmes. 

 



 

 

• 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 2022 og det styrebehandlede 

årsregnskapet for 2022. 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 2022 godkjennes 

av årsmøtet. 
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Kontrollkomiteen i Moss Fotballklubb 
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