Til årsmøtet i Aker Topphåndball

Kontrollutvalgets beretning for 2020
Kontrollutvalgets oppgaver og arbeid
Kontrollutvalgets oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Aker Topphåndballs økonomi.
Kontrollutvalget skal påse at Aker Topphåndballs 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. Kontrollutvalget skal videre forsikre seg
om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
Kontrollutvalget skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir et
korrekt uttrykk for Aker Topphåndballs drift og finansielle stilling. Kontrollutvalget skal ved
gjennomgang av regnskapene vurdere Aker Topphåndballs finansielle stilling, forvaltning og drift.
Kontrollutvalget har løpende fått tilgang til styreprotokoller fra avholdte styremøter gjennom Teams,
og har hatt noen samtaler med styrets leder og nestleder, samt har mottatt årsregnskapet og
revisjonsberetning for 2020.
Kontrollutvalgets bemerkninger til regnskapet
Vi har gjennomgått styrets protokoller. Kontrollutvalget har fått alle opplysninger som vi har bedt om
fra styrets leder. Det styrebehandlede årsregnskapet er gjennomgått. Vi har også fått oss forelagt
revisjonsberetningen. Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger
utover det som fremgår av denne beretning.
Kontrollutvalget vil uttrykke sin tilfredshet om at klubben i et ekstraordinært år har klart å komme ut
med et godt resultat. Klubben har omsider en liten positiv egenkapital. Vi er fornøyd med å konstatere
at styret har valgt å legge seg på samme linje som kontrollutvalget kommenterte i fjor, om å sette
«tæring etter næring». Det er vår opplevelse at den økonomiske kontrollen er blitt vesentlig bedre i
2020.
Det vil imidlertid fortsatt være av stor viktighet at styret fortsetter i samme spor, og 2021 vil også ha
sine utfordringer. I særdeles første halvår, og hvor det er uavklart hvilken støtte som ev. oppnås
gjennom koronapakke 4 til idretten. Målsettingen for styret må være å øke egenkapitalen hvert år
fremover for å redusere sårbarheten knyttet til lav egenkapital, som er kritisk ifm. eliteserielisens.
Kontrollutvalget anbefaler at Aker Topphåndballs årsregnskap for 2020 godkjennes av årsmøtet med
disse kommentarer.
Kontrollutvalgets vurdering av klubbens finansielle stilling, forvaltning og drift
Kontrollutvalget har ingen merknader utover de kommentarer som er avgitt ovenfor for å sikre en
fortsatt god, og forhåpentligvis bedret egenkapital.
Konklusjon
Kontrollutvalget gir honnør for de sportslige resultatene klubben har oppnådd, og økonomisk resultat
i 2020. Det er fortsatt viktig at budsjettering av sponsor- og markedsinntekter er basert på et
forsiktighetsprinsipp som ideelt sett bør være basert på kun inngåtte avtaler. En bør søke å få
sponsoravtaler som løper minst to sesonger slik at en alltid har sikret det kommende året.
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