Til tinget i Norges Cykleforbund.

Kontrollkomiteens beretning for 2017.
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:
Kontrollkomiteens (KK)oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Norges Cykleforbunds
økonomi.
KK skal påse at Norges Cykleforbunds 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 tinget. KK skal videre forsikre seg om at
organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
KK skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt
uttrykk for Norges Cykleforbunds drift og finansielle stilling. KK skal ved gjennomgang av
regnskapene vurdere Norges Cykleforbunds finansielle stilling, forvaltning og drift.
KK har i perioden hatt 6 møter, deltatt i 3 styremøter og for øvrig hatt samtaler med NCFs president
og generalsekretær.
Vi har gjennomgått styrets protokoller, og for øvrig basert vårt arbeid på de (regnskaps-)
prosjektrapporter som har vært forelagt. Styrets årsberetning for 2017 og det styrebehandlede
årsregnskapet for 2017 er gjennomgått. Vi har også hatt dialog med revisor og fått oss forelagt
revisjonsberetningen for 2017.

Kontrollkomiteen har følgende merknader til NCFs regnskap for 2017:
NCF budsjetterte med et overskudd på kr. 2.893.137 for 2017. Før utgiftsførte kostnader vedr.
forpliktelser knyttet til Bergen 2017 AS er resultatet kr 2.888.026,- for NCFs drift isolert sett.
Nyansatt generalsekretær har tatt tak i rutiner og fokusert på å få oversikt over den økonomiske
situasjonen og la frem sin første regnskapsrapport pr. 31.8.2017, med en resultatprognose ut året på
kr. 1.192’ i overskudd. Men han pekte samtidig på at det var mange usikre «momenter» som kunne
få negativ betydning for resultatet.
Den største posten som det knyttet seg størst usikkerhet til, var kjøp av fremmede tjenester som ikke
var avtalefestet.
VM/Bergen 2017 AS.
Bokført tap i NCF er etter utgiftsføring av forpliktelser knyttet til VM i Bergen er totalt kr. 16.248.820,- . I tillegg
kommer tap på fordringer på ca. kr. 1.161.395,- mot Bergen 2017 AS, og nedskrivning av aksjer på kr.
3.725.817,-. Totalt kr 21.136.032,-.
Legger vi til nedskrivning av aksjene i Bergen 2017 AS på kr. 1.862.908,- , som ble foretatt i regnskapet for 2016
kommer det potensielle tapet opp i kr. 22.998.940,-.

Avtale med TV2/OB-TEAM:
I resultatregnskapet er det også kostnadsført kr. 1.554.763,- som er resterende kostnader for TVproduksjonen for VM i Hafjell i 2014, som var på til sammen kr. 3.554.762,-. Kr 2,0 mill. ble ført
direkte mot EK i 2016, og omtalt i KKs rapport for 2016.
Opprinnelig hører denne kostnaden til i Bergen 2017 AS (tidl. MTB Events Norway AS). Men styret
har valgt å ta denne kostnaden over resultatregnskapet til NCF.
Ved gjennomgang av styreprotokollene kan KK ikke se at dette er styrebehandlet, men har fått
inntrykk av at styret var kjent med transaksjonen.
Presidentens roller
Etter KKs oppfatning har det vært svært uheldig for NCF og også for Bergen 2017 AS at presidenten
har hatt to sentrale roller samtidig, i og med at presidenten i NCF også har hatt stillingen som
administrerende direktør i Bergen 2017 AS.
En slik dobbeltrolle kan føre til at den kontrollfunksjon som øverste organ, styret i NCF, skal utøve
overfor underorganer (Bergen 2017 AS) kan bli svekket.
Styremøtene i NCF ble som følge av denne dobbeltrollen ledet av presidenten i NCF og
administrerende direktør i Bergen 2017 AS. Denne dobbeltfunksjonen er uheldig og kan være
krevende da saker som skal behandles vil kunne innebære interessekonflikter.
Gjennom funksjonen som president i NCF ligger det å utøve makt og påvirkningskraft, og en skal bl.a.
følge opp ansvaret som ligger til styret og administrerende direktør i Bergen 2017 AS, som i dette
tilfellet blir samme person.
Denne situasjonen er krevende både for den som har to roller og styremedlemmene som skal utøve
sitt ansvar.
Et styremedlem i NCF sitter i styret til Bergen 2017 AS.
KK mener at styret i NCF gjorde en dårlig vurdering når de engasjerte rollen som president i NCF som
administrerende direktør i Bergen 2017.
Denne dobbeltrollen advarte KK mot under Fellesmøtet i februar 2015.
Manglende styrebehandling.
KK mener at presidenten har blandet rollene ved å medsignere avtalen av 31. aug 2017 mellom
Bergen 2017 AS og UCI, hvor UCI gis anledning til å motregne EUR 500’ som er NCFs midler på konto i
Sveits. Presidenten har medsignert avtalen i egenskap av administrerende direktør i Bergen 2017.
Kausjonserklæring med Eurocard og Møller Bil til fordel for Bergen 2017 AS er undertegnet i
egenskap av president i NCF.
For å tegne NCF skal presidenten og et styremedlem signere i fellesskap.

Bergen 2017 AS
Årsaker til utfallet av B2017:
Presidentens dobbeltrolle vanskeliggjør rollen som NCF styre har som generalforsamling og
kontrollerende organ overfor Bergen 2017 AS.
Mangelfulle og fravær av avtaler og forebyggende arbeid mot leverandører og samarbeidspartnere.
Utfordringer knyttet til høye kostnader som har blitt varslet i de siste månedene inn mot
arrangementet.
Etter VM mener KK at styret i Bergen 2017 AS var for passive overfor den situasjonen som selskapet
var kommet i. Fra det tidspunkt da arrangementet var gjennomført og frem til ca. 1 des. skjedde det
etter KKs mening for lite.
På grunn av situasjonen burde administrasjonen og styret vært mer aktiv med å imøtekomme krav,
og sørge for å være løpende ajour med den økonomiske situasjonen.
Det var også etter vår oppfatning en feilvurdering at administrerende direktørs engasjement ble
avsluttet så tidlig som 1 nov. 2017.
Kontrollkomiteens vurdering av Norges Cykelforbunds finansielle stilling, forvaltning og drift.
NCF har pr. 31.12.17 en negativ EK på kr. 14.254.222,-. Dette betyr at NCF er i en meget krevende
finansiell situasjon.
Kostnadsreduserende tiltak.
Etter ekstraordinært ting i januar har KK henstillet til NCF å iverksetter kostnadsreduserende tiltak for
å forebygge den økonomiske situasjon som NCF er kommet i. KK er kjent med at det er gjort
administrative tiltak, men KK hadde også sett at styret hadde gjort konkrete vedtak om
innsparingstiltak. Dette blir åpenbart helt nødvendig dersom NCF skal kunne møte
samarbeidspartnere som kan bidra med å styrke NCFs økonomi.
KK sendte e-post til NCF om dette 23.jan 2018 der vi også påpekte viktigheten av å utarbeide en
likviditetsprognose som er nødvendig for å kunne forutsi finansieringsbehovet på kort og lang sikt.
Konklusjon
Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår
av denne beretning.
Med de kommentarer som er inntatt i denne rapporten anbefaler Kontrollkomiteen at styrets
beretning og årsregnskap for 2017 godkjennes av tinget.
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