Asker 14.03.2017

Årsrapport fra Kontrollkomiteen i Asker svømmeklubb for 2016

I henhold til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov (NIFs
lov) § 2-12, skal kontrollkomiteen føre tilsyn med klubbens økonomi. Det betyr at
kontrollkomiteen skal påse at klubbens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak,
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner
er i samsvar med organisasjonens lov og beslutninger fattet av årsmøtet.
Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at klubbens interne økonomiske kontroll
er hensiktsmessig og forsvarlig.
Kontrollkomiteen skal påse at klubbens regnskapsførsel er pålitelig og at dets
årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for klubbens drift og finansielle
stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere klubbens
finansielle stilling, forvaltning og drift.

Om komiteens arbeid

Kontrollkomiteen har gjennomgått relevante dokumenter fra styret. Kontrollkomiteen
har hatt adgang til samtlige regnskaper og styrets innkallinger og protokoller.
Komiteen har ikke avgitt noen nummererte rapporter til styret vedrørende dets arbeid,
men muntlig vært i kontakt med styret.
Det har vært avholdt et møte i Kontrollkomiteen i 2016.

Komiteens vurdering

Kontrollkomiteen har gjennomgått Styrets Årsrapport 2016 samt ASK Årsregnskap
med noter 2016. Styrets beretning og årsregnskap er avgitt i samsvar lov og
forskrifter Etter komiteens vurdering har det vært god styring med klubbens økonomi i
2016. Komiteen har da også merket seg at revisorberetningen til årsregnskapet ikke
inneholder noen anmerkninger.
Egenkapitalen synes god, noe som er viktig for å sikre seg mot fremtidige
økonomiske behov. Styret påpeker selv at klubben er sårbare overfor inntektssvikt på
kursvirksomheten.
Komiteen viser til avsetningen som er gjort knyttet til pågående konflikt med tidligere
ansatt. Komiteen mener at det er riktig å gjøre en slik avsetning, da utfallet i saken er
usikker. Styret mener selv at risikoen for tap i den aktuelle saken er liten.
Komiteens anbefaling
Kontrollkomiteen anbefaler at Styrets Årsrapport og ASK Årsregnskap med noter for
2016 godkjennes på årsmøte i ASK 22. mars 2017.

