
Kontrollutvalgets beretning for ZAZ|

I henhold til NlFs lov 5 2-12 avgir herved Kontrollutvalget iskjelstadmark ldrettslag sin beretning.

Uttalelse om irsregnskapet og idrettslagets anliggender tor ovrig

Kontrollutvalget skal pSse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med
organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et sarlig fokus
pi at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og 0konomistyring, at dets midler benyttes i

samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og 6konomiske rammer.

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles pi irsmote, og avgi en
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsomride.

Kontrollutvalget skal fOre protokoll over sine m6ter, avgi en beretning tit irsmote og foreta
regnska psrevisjon.

Vi har utf6rtfOlgende handlinger:

Vi har gjennomgiitt protokoll for irsmotet, styrets protokoller; samt andre dokumenter utvalget har
funnet det nodvendig i gjennomgS. Vi har fitt alle opplysninger som vi har bedt om fra
idrettslagets styre v/kasserer. vi har gjennomgdtt styrets iirsberetning for zozl og det
styrebeha nd lede 6 rsregnskapet f or 2021".

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er
srikkpr6vemessig kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er
kontrollert mot avtaler og annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for
inneverende regnskaps6r, og det er avsatt for fakturakrav som ennd ikke er mottatt samt opptjente
inntekter som ennS ikke er fakturert/mottatt.

Balansen viser idrettslaget verdier forgvrig, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende
dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr 3L.IZ.ZAZI.

Regnskapet viser et overskudd pd kr 45.221,- og ved Srsavslutning 2A21, okte den frie
egenkapitalen med kr 45.221,-.

Kontrollutvalget har folgende merknader til forvaltningen av idrettslaget:

Etter gjennomgang av referater fra styrets moter i 2021, er kontrollutvalgets vurdering at styret
jobber strukturert og godt med 6 fOlge opp iirsmotets vedtak.

Det er viktig at styret holder seg oppdatert med endringer i lover og forskrifter, og derav sjekker ut
om dette medforer at styret md endre sine rutiner og/eller organisasjon.

Basert pi det materialet vi har fitt oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader.

W



Kontrolluwalget har folgende merknader til det fremlagte regnskapet:

Kontrollutvalget har ingen merknader til det fremlagte regnskapet, Regnskapet framstir oversiktlig
og greit og er f0rt ihht NIF's lov $ 2-11. Skjelstadmark lL har en solid 6konomimed en egenkapital
ved slutten av 6ret pi kr 1.186.668.

Utvalget opplever at styret har god oversikt over avtaler som forplikter idrettslaget okonomisk.
Styret md ha en oversikt over alle inngitte avtaler, og ogsi ha selve avtalene eller kopi av disse.

Konklusjon

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets irsregnskap for 202l godkjennes av
6rsmOtet.

Sted, dato

Skje Ista d ma rk, 07 .03.2022.

Turid Aas


