
Til årsmøtet i Vålerenga Fotball

Kontrollkomiteens beretning for 2020

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Vålerenga Fotballs økonomi. 

Kontrollkomiteen skal påse at Vålerenga Fotballs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med 
organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg 
om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig. 

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir 
et korrekt uttrykk for Vålerenga Fotballs drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved 
gjennomgang av regnskapene vurdere Vålerenga Fotballs finansielle stilling, forvaltning og drift. 

Videre ble det fattet følgende vedtak på årsmøtet i 2017: 

Kontrollkomiteen skal i tillegg til sin vanlige kontrollfunksjon i henhold til Norges Idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komités lov § 2-22, også påse at det er avtaleverk, rutiner og økonomi som 
sannsynliggjør drift på lang sikt. Det skal føres kontroll med avtaler av vesentlig karakter. 

Kontrollkomiteen har i perioden mottatt styreprotoller og regnskap og avholdt flere møter og samtaler 
med Vålerenga Fotball og med datterselskapet Vålerenga Kultur- og idrettspark AS. Det er ønskelig at 
det etableres en fast rutine for utsendelse av styreprotokoller til kontrollutvalget.

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 Vålerenga Fotballs 
administrasjon og fra Vålerenga Fotballs engasjerte revisor. Styrets årsberetning for 2020 og det 
styrebehandlede årsregnskapet for 2020 er gjennomgått.  Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen 
for 2020.

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av 
denne beretning. 

Kontrollkomiteens vurdering av Vålerenga Fotballs finansielle stilling, forvaltning og drift.

Vålerenga Fotball eier datterselskapene Vålerenga kultur- og idrettspark AS og Vålerenga Stadion AS 
(VKIP) 100%. 

Vålerenga Fotballs styre utøver sitt omfattende ansvar ved at to fra Vålerenga Fotballs styre også har 
sittet i styret til VKIP AS og Vålerenga stadion AS. Kontrollkomiteen er opplyst om at styret i Vålerenga 
Fotball er informert om utviklingen i selskapene gjennom løpende informasjon i styremøter.

VKIP har en gjeld på nær 395 millioner kroner, hvorav 50 millioner er et kortsiktig lån. I juni 2020 fikk 
VKIP beskjed fra byrådet om at de ikke ville gå videre med opsjonstomta. VKIP har i møte med 



kontrollkomiteen forklart og redegjort for konsekvenser av dette. Kontrollkomiteen er opplyst om at 
VKIP’s økonomi vil legges frem særskilt for årsmøtet.  

Elite damer fortsetter sin fine utvikling og med en betydelig større satsing, øker også den driftsmessige 
og finansielle risikoen. Elite damer utgjør over en tredjedel av økonomien til Vålerenga Fotball. Det er 
gjennomført tiltak som tar ned økonomisk risiko, men kontrollkomiteen mener tiltak for å redusere 
økonomisk risiko ytterligere i forbindelse med elitevirksomheten fortsatt må vies oppmerksomhet.

Vålerenga Fotball har forbedret sin likvide egenkapital. Dette gjør at virksomheten nå er bedre rustet 
for uforutsette situasjoner. Både positive og negative. Det anbefales at arbeidet med å bygge opp en 
betydelig egenkapital fortsetter.

Konklusjon 

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Vålerenga Fotballs årsregnskap for 2020 
godkjennes av årsmøtet.

Oslo 28.2.2021

Odd Skarheim (sign.) Harald Moræus Hanssen (sign.)
Leder kontrollkomiteen

Elin Horn (sign.) Haakon Falch Kjellsen (sign.)


