
 

 

 
ÅRSBERETNING FOR KONTROLLKOMITEEN I 
MOSS FOTBALLKLUBB FOR 2019 
 
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. Det er positivt. Årsregnskapet var derimot sent klart, 
kontrollkomiteen fikk først tilgang til det en uke før årsmøtet 

 

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

 
 I løpet av året har kontrollkomiteen mottatt flere henvendelser fra klubbens 

medlemmer vedr ulike forhold. Disse er diskutert med klubbens ledelse. Ingen av disse 
sakene er vurdert å være brudd på anvendelse og forvaltning av klubbens verdier. 
Klubben har tatt kritikken til etterretning og på aktuelle områder iverksatt tiltak. 
 
 

 Til tross for et godt resultat i 2018, er situasjonen for klubben fortsatt alvorlig. 
Driftsresultatet for 2019 er negativt. Mottatte gaver, hvorav en vesentlig del er knyttet 
til klubbhuset bidrar til et positivt årsresultat. I hht pålegg fra NFF skulle klubben ved 
utløpet av 2020 ha positiv egenkapital, Fristen for dette er pga pandemien utsatt et år, 
til 2021. Hvordan resultatet for 2020 vil bli er på nåværende tidspunkt usikkert, mye 
kan skje som styret i klubben ikke er herre over. For de resterende månedene av 2020 
er det viktig at økonomien følges tett opp med god kostnadskontroll. Skulle inntektene 
øke noe er dette bra, kostnadene derimot må holdes på budsjett, evnt reduseres der det 
er mulig slik at utgangspunktet for 2021 blir så bra som mulig. 2021 vil bli et meget 
viktig år hvor de sportslige ambisjonene må tilpasses den økonomiske situasjonen. 
 
 

 Styret peker i sin beretning på at situasjonen fortsatt er usikker og at klubbens 
egenkapital er tapt. Det blir konkludert med at det er usikkerhet om videre drift, til 
tross for overskuddene i 2017, 2018 og 2019. Nåværende styre viser med dette at de er 
klar over alvoret i situasjonen. Når det på dette årsmøtet velges nytt styre med ny 



 

 

styreleder i spissen ønsker vi å rette oppmerksomheten mot at det viktigste de 
nærmeste årene er arbeidet med å sikre det økonomiske fundamentet, dette må fortsatt 
ha høyeste prioritet i MFK. Den sportslige satsingen må tilpasses den økonomiske 
virkeligheten. Som beskrevet i punktet over er den økonomiske situasjonen for 2020 
usikker. Klubben har gjennom mange år mottatt gaver etc som har bidratt til å redde 
økonomien. Den økonomiske situasjonen er nå endret for mange i samfunnet, både 
bedrifter og privatpersoner-klubbens økonomi må derfor ikke baseres på dette.  

 

 Klubben behandler ikke trukket skattetrekk i hht de lover og regler som gjelder. Da 
trukket skatt ikke er klubbens midler er dette meget uheldig både for klubbens 
omdømme og fordi det er å anse som et lovbrudd. Vi oppfordrer derfor klubbens 
ledelse til for fremtiden å bringe dette i orden ved hver lønnsutbetaling 
 
 

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

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2019 og det styrebehandlede 
årsregnskapet for 2019. Styrets beretning og årsregnskapet anses å være satt opp i samsvar 
med regnskapsloven. 

Det materiale kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke foranledning til særlige 
bemerkninger utover det som fremgår av denne beretning. 

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og klubbens årsregnskap for 2019 godkjennes 
av årsmøtet. 

 

Moss 31. august 2020 
Kontrollkomiteen i Moss Fotballklubb 
 
Kjell Andreassen og Evy Viken  


