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Kontrollutvalget 
 
 
 
 

Skikretstinget 2019 i Sør- Trøndelag Skikrets 
 
 
 
 
Rapport fra Kontrollkomiteen for tingperioden 2017  - 2019. 
 
 
Kontrollutvalget er opprettet i henhold til Skikretsens lovparagraf 16, pkt.9, 
bokstav h, hvor det sies at kontrollutvalget skal ha 2 medlemmer og 2 
varamedlemmer. 
 
For tingperioden 2017 – 20 19 har kontrollutvalget bestått av Arve E. Withbro og 
Stein Brendryen. 
 
Kontrollutvalget har hatt 2 møter i løpet av tingperioden – ett i etter kant av 
framlegg av regnskapet for 2017 og nå den 8.mai , samt møter /samtaler med 
administrasjonen under veis. 
 
 
Kontrollutvalgets (KU) mandat er nedfelt i STS lover § 20, pkt. 1, ref NIFS lov § 2- 
12. 
 
Hovedpunktet i mandatet er: 
 
 ¤ føre tilsyn med organisasjonens økonomi 
 ¤ påse at skikretsens regnskapsførsel er pålitelig og at regnskapene gir et korrekt    
    uttrykk for kretsens drift og finansielle stilling. 
 ¤ KU skal avgi en beretning til det enkelte årsregnskap -  også kunne ta opp     
    forhold om nødvendig, jfr. § 2 – 12 pkt. 5, under veis i tingperioden. 
 
 
Årsregnskapet 2017 
 
Kontrollutvalget behandlet regnskapet for 2017 i møte 28.nov.18, og noterte seg  at 
regnskapet for 20127 viser et underskudd på kr.10.313,-. Dette ble dekt av de 
enkelte komiteenes akkumulerte resultat i forhold til hver enkeltes årsresultatet. 
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KU har merket seg spesielt følgende i regnskapet 2017 i forhold til forutgående år: 
 
- Posten sponsorer / salg» har en reduksjon på ca. kr. 170.000  

KU har forståelse for at denne posten kan variere fra år til år, men vil likevel be 
styret og grenstyrene har fokus på denne inntekten. 
 

- Medlemskontingenter /deltakeravgift er redusert noe. Det opplyses at dette 
skyldes avlysning av renn pga en snøfattig vinter sesongen 2016 – 17, og at 
senere budsjettering av denne posten har hensyntatt at vintrene kan medføre 
at rennaktiviteten kan variere fra år til år. 
 

- Styret har ført opp tap av fordringer på knapt kr. 50.000. KU slutter seg til at 
slik vurderes /gjøres når fordringene synes vanskelig eller tilnærmet umulig å 
få inn. Rettslige skritt for slike beløp synes ikke å være veien å gå. Dog bør 
skikretsen ha en i kritisk vurdering av sine utlegg  - og at lag som ikke har gjort 
opp for seg før ny sesong tar til, bør betale «fortløpende». 

 
 

-  I balanseregnskapet har posten «Kundefordringer» en økning fra kr. 1307.511 
pr utgangen av 2016 til utgangen av 2017  på kr. 1.700.616,-.  
KU mener at administrasjonen bør finne en betalingsordning overfor klubber 
og enkeltpersoner som gjør innkrevingen enklest og raskest mulig. Utestående 
fordringer på dette nivået bør en unngå.  
Heretter vil KU sjekke utestående fordringer ved 3- 4 tidspunkt gjennom året 
for så se om det har utviklet seg en «ukultur» på klubbnivå overfor skikretsen. 
 

- Fordringer overfor Granåsen Aktivum AS har økt med kr. 140.000 
gjennomåret 2017, og er på kr. 787.391,- pr. 31.12.2017. 
KU vil se på hvordan dette forholdet utvikler seg før en gjør nærmere  
konkludering. 
 
 

KU får referater fra skikretsstyremøtene og regnskapsoversikter, og har positivt 
merket seg at styret har økonomi som sak i sine styremøter. 
 
Utover ovennevnte har KU ikke noe spesielle kommentarer. 

 
 
 
Årsregnskapet 2018 
 
KU sammen med rådgiver Erik Andresen gikk gjennom regnskapet’ 18 i møte 
nå den 8.mai  (‘19). 
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Og følgende poster i budsjettet ble spesielt lagt merke til: 
 

- Sponsorer / salg, også redusert fra 2017 til 2018 betraktelig. Denne posten er 
henimot halvert i løpet av siste 2 årsperiode. Det opplyses at Team Veidekke 
(TV) som har fått sine sponsorinntekter vesentlig redusert. Videre at 
regnskapet for Trønderhopp  (med balanse inntekter – utgifter og således har 
ikke innvirkning på årsresultatet for skikretsen) ikke lenger føres over 
skikretsens regnskap. 
Sett hen til TV underskudd på kr. 72.969,- i 2018, forventer en at driften 
tilpasses inntektssituasjonen for senere år  -  for så vidt kan en vel si at dette 
allerede er vektlagt da 70.000 ikke er urovekkende om det er et engangstilfelle 
(dog er akkumulert underskudd på kr. 117.000). 
 

- Også tilskuddsposten er redusert vesentlig fra 2017 til 2018. Dette gjelder 
vesentlig tilskudd fra skiforbundet og fylkeskommunen. 
 

- «Andre inntekter» er redusert med kr. 1.160.000,- fra 2017 til 2018. Dette 
skyldes i vesentlig grad at en ikke fører regnskapet for Trønderhopp inn i STS 
regnskapet  i 2018. 

 
Av denne postens beløp på kr. 1.432.994,- i 2018 inngår imidlertid  et engangs 
tilskudd på drøyt kr. 600.000,-  som skikretsen  har fått fra Sør-Trøndelag 
Idrettskrets (nå Trøndelag idrettskrets) i forbindelse med at idrettskretsen 
solgte sin bingovirksomhet/-selskap, og pengene derfra fordelt på kretsene. 
 

-  Posten «Forsikringer / andre kostnader» er også redusert som følge av endret 
regnskapsføring vedr. Trønderhopp. 
 

- Balanseregnskapet: KU iakttar at lån og fordringer (posten «Andre 
fordringer») for Granåsen Aktivum AS(GA) øker, og sum lån og fordringer 
utgjør pr. 31.122018 ca. kr. 1.423.000,-.  
Dersom KU ikke hadde kjent til at GR skal stå for Turen  Midt Norge( 2 renn i 
Granåsen) i 2020 og NM nordiske grener 1. del i 2021, vill nok KU bedt 
skikretsstyret ta en runde med GA-styret om de økonomiske utsikter for 
selskapet årene framover.  GA har imidlertid ikke fordringer fra andre enn 
skikretsen, og STS har således for så vidt styring av selskapets økonomiske 
sikkerhet . 
 

- I notene om «Styret og administrasjon «, pkt. « Komite» går det fram at 
kombinert og langrenn underskudd på henholdsvis kr. 258.630,- og 
kr.219.523,-. For kombinerts vedkommende opplyser administrasjonen at kr. 
100.000,- i tilskudd fra Skiforbundet ble feilført i det dette ble ført i regnskapet 
for 2017, men det skulle vært ført i 2018. Videre at tilskudd for sesongen 
2018/19 skulle kr. 150.000 vært ført/gjelder  2018. Bildet for kombinert blir 
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således reelt tilsvarende bedre enn regnskapet formelt viser. Dette vil selvsagt 
også tilsvarende korrigere «bildet» for årsresultatene for de 2 årene. 

 
 
STS har et formelt årsresultat i 2018 på kr. 336.506,-, men uten tilskuddet fra 
idrettskretsen (kr. 600.000) og justering for kombinert (kr. 100.000 fra 2017 og 
150.000 fra sesongen2018/19), ville selvsagt resultatet sett annerledes ut/så vidt 
negativt. 
 
 
Avslutning / oppsummering: 
 
 
Kontrollutvalget vil komme med følgende kommentarer/merknader. 
 
- Dersom  lån og fordringer t til Granåsen Aktivum AS ikke kan reduseres etter 

Touren Midt Norge ( i 2020) og NM nordiske grener (2021), bør skikretsstyret 
drøfte den økonomiske situasjonen for selskapet videre. 
  

- Med henvisning til «Noter 2018», pkt. om «Komite», iakttar KU at langrenn 
har et negativt resultat i 2018. Dette tilsier at langrenn/ grenkomiteen bør 
legge vekt på å finne balanse i sine budsjetter framover. 

 
- Når det er store endringer i poster fra år til år i regnskapet, bør dette forklares i 

en fotnote. Også endringer så som nå ikke føring av Trønderhopp i regnskapet, 
bør det opplyses om i en fotnote.  
 
 
 

Kontrollutvalget er totalt sett fornøyd med den jobben som gjøres av skikretsstyret 
og administrasjonen, og anbefaler Skikretstinget at årsregnskapene for 
henholdsvis 2017 og 2018, for Sør- Trøndelag Skikrets, godkjennes som framlagt. 

 
 
 
 
Kontrollutvalget, 13.05.2019 
 
 
 
Arve E. Withbro – leder                               Stein Brendryen 


