Til årsmøtet i Oslo Idrettslag Svømming

Kontrollkomiteens beretning for 2018
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:
Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Oslo Idrettslag Svømmings
økonomi.
Kontrollkomiteen skal påse at Oslo Idrettslag Svømmings 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. 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 Oslo Idrettslag Svømmings drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved
gjennomgang av regnskapene vurdere Oslo Idrettslag Svømmings finansielle stilling, forvaltning og
drift.
Kontrollkomiteen har i løpet av 2017 ikke deltatt på styremøter. Overvåking av finansiell stilling har
blitt foretatt ved oversendelse av styrereferater samt regnskap. .
I beretningen for 2016 anbefalte kontrollkomiteen at fokus på økonomisk styring og kontroll
videreføres i 2017. Samtidig som at styret bør besørge for at dette arbeidet i større grad blir utført av
administrasjonen og at styret må besørge for at administrasjonen har tilstrekkelig kompetanse,
ressurser, retningslinjer og systemer får å ivareta denne jobben.
Det er vår oppfatning at administrasjonen er styrket på dette området i løpet av 2017 og har overtatt
store deler av de oppgaver styrets leder tidligere ivaretok. Daglig økonomisk administrasjon
gjennomføres av daglig leder samt ved at klubben har ansatt en 60% ressurs. Ansvaret for bokføring,
periodisering og lønnskjøring ligger nå på administrasjonen.
For å ytterligere forbedre kvalitet på rutiner og dokumentasjon av disse så anbefales det å så snart
som mulig ferdigstille økonomihåndbok og fullmaktsmatriser.
Kontrollkomiteen har ikke utført egne kontrollhandlinger, men fester tillit til redegjørelsene fra styret
og administrasjonen.
I løpet av 2016 ble drift og lønnsomhet vesentlig forbedret og klubben fikk et overskudd på NOK 1.4
mill. 2017 ble klubben også drevet med et overskudd på NOK 0,7 milll, mot et budsjett på NOK 0.5.
I løpet av de to siste år er egenkapital til Oslos Idrettslag Svømming vesentlig styrket og er nå på 1,8
mill.

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet.
Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig
å gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Oslo Idrettslag
Svømmings administrasjon og fra Oslo Idrettslag Svømmings engasjerte revisor. Styrets årsberetning

for 2017 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2017 er gjennomgått. Vi har fått oss forelagt
revisjonsberetningen for 2017.
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 regnskapet.
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Oslo Idrettslag Svømmings årsregnskap for 2017
godkjennes av årsmøtet.
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