
 

 

Til årsmøtet i Sportsklubben Vidar 

Kontrollutvalgets beretning for 2020 

Kontrollutvalgets oppgaver og arbeid: 
Kontrollutvalgets oppgaver framgår av NIFs lov § 2-12, og er i hovedsak å påse at Sportsklubben 
Vidars virksomhet drives i samsvar med klubbens og overordnet organisasjonsledds regelverk og 
vedtak, og ha et særlig søkelys på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og 
økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 
rammer, 

Kontrollutvalget har i utgangspunktet ikke ansvar for å vurdere virksomheten i datterselskapet Oslo 
Maraton AS. Dette selskapet er imidlertid en så vesentlig del av klubbens virksomhet og økonomi at 
kontrollutvalget i samsvar med tidligere praksis også har vurdert Oslo Maraton AS.   

Kontrollutvalget har i perioden hatt to elektroniske møter og ellers korrespondanse på telefon og e-
post både internt og med styreleder i SK Vidar og Oslo Maraton AS. Det er også gjennomført møte 
med revisor. 

Kontrollutvalgets bemerkninger til regnskapet. 
Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å 
gjennomgå. Kontrollutvalget har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Sportsklubben Vidars 
og Oslo Maraton AS’ administrasjon, styre og fra Sportsklubben Vidars engasjerte revisor. Styrets 
årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2020 er gjennomgått. Det materialet 
vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som framgår av denne 
beretning. Kontrollutvalget har fått bekreftet fra revisor at de vil utstede revisjonsberetninger uten 
forbehold.  

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og Sportsklubbens Vidars årsregnskap for 2020 
godkjennes av årsmøtet. 

Kontrollutvalgets vurdering av Sportsklubbens Vidars finansielle stilling, forvaltning og drift. 
Utvalget har her vurdert klubbens samlede virksomhet inkludert Oslo Maraton AS. Årsregnskapet til 
Sportsklubben Vidar viser et overskudd på kr. 3 308 156 ,- og en egenkapital på kr. 6 297 549,- etter 
mottatt utbytte fra Oslo Maraton AS på kr. 4 180 000,-. Årsregnskapet til Oslo Maraton AS viser et 
overskudd på kr. 5 117 012- før utbetalt nevnte utbytte og en egenkapital på kr 5 522 188-. 
hensyntatt det samme utbytte. Til sammen for Sportsklubben Vidar og Oslo Maraton AS gir dette et 
overskudd i 2020 på kr 4 245 168,- og en egenkapital på kr 11 819 737,-.  

Anbefalinger og kommentarer: 
1. Kontrollutvalget anbefaler at administrasjonen og styret fortsetter å prioritere den gode 

løpende oppfølgingen av den samlede økonomiske utviklingen i Sportsklubben Vidar og Oslo 
Maraton AS i 2020.  

2. Kontrollutvalget registrerer at administrasjon og styret tilfredsstillende har fulgt opp 
utvalgets anbefalinger fra 2019 om at bankkontoer skal disponeres av to personer i 
fellesskap, samt at underslagforsikring nå er tegnet for de som disponerer kontoene .  
 

Oslo,  8.mars 2021 
 
 
       
Snorre Lægran   Marit Brennhovd   Nils Johan Waldenstrøm 


