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Nummerert brev (nr. 001) 
 
I henhold til revisorloven har revisor plikt til å sende nummerert brev til ledelsen 
dersom det foreligger forhold som kan medføre ansvar for daglig leder eller styret.   
 
 

Klubbens økonomiske situasjon 
Vi har registrert at klubbens egenkapital er tapt og i den forbindelse ønsker vi å informere 
styret om de spesielle regler og plikter som gjelder for selskap i økonomiske 

vanskeligheter. 
 
 
§ 2-2 Styres ansvar (NIFs. Regnskap og revisjonsbestemmelser) 
Styret skal sørge for at organisasjonsleddets midler brukes og forvaltes på en forsiktig 
måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/tinget eller i overordnet 
organisasjonsledd, og sørge for at organisasjonsleddet har en tilfredsstillende 
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjon samt en forsvarlig økonomistyring. 
 
 
Virksomhetens økonomiske situasjon 
Det har i løpet av 2019 vært svakheter i virksomhetens interne kontroll med hensyn til 
økonomistyring. Årsregnskap viser at virksomheten har pådratt seg et stort underskudd 
i 2019 og at den har likviditetsmessige utfordringer. Virksomhetens egenkapital er 
negativ og det er vår oppgave å minne om ledelsens ansvar i virksomheter der 
egenkapitalen er negativ. Det kan være formålstjenlig kort å oppsummere de generelle 
krav som stilles i denne forbindelse. 
 
Det er et generelt forsvarlighetsprinsipp i forhold til egenkapitalens størrelse. Det 
innebærer krav til kontinuerlig oppmerksomhet fra styrets side i forhold til 
virksomhetens egenkapitalsituasjon. Det er samtidig en aktivitetsplikt for styret når 
egenkapitalen ikke lenger kan anses forsvarlig. Hvis det må antas at egenkapitalen er 
lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten, skal styret 
straks behandle saken. Styret skal innen rimelig tid innkalle landsmøtet, gi det en 
redegjørelse for selskapets økonomiske stilling og foreslå tiltak som vil gi selskapet en 
forsvarlig egenkapital. 
 
I forbindelse med at virksomheten også sliter likviditetsmessig, vil vi understreke 
viktigheten av åpenhet i forhold til leverandørene i en slik situasjon. Styret og daglig 
leder har et ansvar overfor alle kreditorene og en bør således vurdere nøye om man 
utsetter nye kreditorer for tapsrisiko og/eller finansierer driften ved å tøye tålmodige 
leverandørers kreditt, uten at de er kjent med virksomhetens stilling. Det vil kunne bli 
tale om eventuelt personlig ansvar for styret dersom man lar det gå så langt at 
virksomheten i realiteten drives for kreditorenes regning og risiko på en uforsvarlig 
optimistisk måte.  
 
 
Ledelsen må snarlig se på hvilke tiltak som må gjøres for at virksomheten kan komme i 

en sunn finansiell posisjon. Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak som gir 

virksomheten en sunn finansiell posisjon, eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal 
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det foreslå virksomheten oppløst. Det er viktig at styrets vurderinger dokumenteres i 

form av møtereferater o.l.   

 
Virksomheten kan kreve at styremedlemmer erstatter tap som de forsettlig eller 

uaktsomt har påført virksomheten under utførelsen av sin oppgave.  

 

Vi ber om at dette brev blir styrebehandlet og at vi blir holdt løpende orientert om 

styrets behandling av situasjonen fremover. 

 

 

Oslo, 14. mai 2020 
Revisorgruppen Oslo AS 

Mari Østbø       
statsautorisert revisor      
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