
Til årsmøtet i Gresvik IF 

 

Kontrollkomiteens beretning for 2018 

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid: 

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Gresvik IF’s økonomi.   

Kontrollkomiteen skal påse at Gresvik IF’s midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger 

og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med lov og 

beslutninger fattet av årsmøte i Gresvik IF. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at Gresvik 

IF’s interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.  

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir 

et korrekt uttrykk for Gresvik IF’s drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang 

av regnskapene vurdere Gresvik IF’s finansielle stilling, forvaltning og drift.  

Kontrollkomiteen har hatt tilgang til Gresvik IF’s regnskaper og rutiner gjennom hele året. 
Kontrollkomiteen har hatt ett møte med styreformann og daglig leder der påkrevd dokumentasjon 
og rutiner ble gjennomgått og overlevert.  

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 Gresvik IF’s. Styrets 

beretning og det styrebehandlede årsregnskapet for 2018 er gjennomgått.  Vi har fått oss forelagt 

revisjonsberetningen for 2018. 

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 Gresvik IF’s årsregnskap for 2018 godkjennes av 

årsmøtet. 

Kontrollkomiteens vurdering av Gresvik IF’s finansielle stilling, forvaltning og drift. 

Gresvik IF har opparbeidet seg en tilfredsstillende egenkapital og en god likviditet. Denne 

opparbeidingen har vært viktig i forhold til planlagte investeringer. Regnskapene viser robust og god 

økonomistyring. Styret og administrasjonen har implementert tilfredsstillende internkontroll 

systemer. Kontrollkomiteen finner ingen vesentlige avvik i forhold lover og regler, Gresvik IF’s 

økonomihåndbok og sjekkliste for Kontrollkomiteen. 

 
Gressvik, 22. februar 2019 
 
 
___________________      ____________________ 
   Hilde Kristin Rossing                Eivind Ålerød 


