Kjøp av NorTri AS
Løpenummer KK/NTF-2/17

Problemstillingen omhandler at styret i NTF har fulgt opp Tingets vedtak fra 2015 ved å
kjøpe et eksisterende arrangementselskap NorTri AS i stedet for å opprette et nytt selskap.
Det er flere forhold som er fremmet til kontrollkomiteen vedrørende dette, herunder
hvorvidt dette ligger innenfor styrets mandat, på hvilke vilkår selskapet er overtatt og om
ansettelser av tidligere eiere i selskapet i NTF administrasjonen har elementer av
« vennetjenester». Det er også uklarheter relatert til hvem som er aksjonærer i NorTri AS
etter overtagelsen da Brønnøysundregisteret oppgir tidligere eiere som aksjonærer mens
aksjonærregisteret oppgir NTF som 100 % eier. Kontrollkomiteen har mottatt henvendelsen
om de nevnte uklarheter 17.november 2017, få dager før Tinget i 2017.
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Bakgrunn
Leder i kontrollkomiteen mottok 17.november 2017 mail fra Ivar

NTF
Kontrollkomite
2017 - 2019
.
•
.

Jacobsen (Vedlegg Nr.1) om forhold relatert til oppkjøp av
Denne protokollen er

arrangementselskapet NorTri AS.

utarbeidet basert på
Tinget skulle avholdes få dager etter henvendelsen, og det ble i

undersøkelser og/eller

forkant av Tinget derfor ikke mulig å gjennomføre grundige

vurderinger foretatt av

undersøkelser av de omtalte forholdene. Leder i kontrollkomiteen

NTF Kontrollkomite,

gjennomførte et møte med President Arild Mjøs Andersen dagen

og er godkjent av

før Tinget, og gikk gjennom samtlige forhold som ble tatt opp i

medlemmene i

henvendelsen. Forholdene ble svart ut av Andersen, og intervjuet
ga ikke grunnlag for at kontrollkomiteen på Tinget nesle dag

komiteen:

skulle anbefale at Tinget ikke kunne godkjenne styrets foreløpige
årsberetning, eller at kontrollkomiteens foreløpige beretning
skulle endres. Det ble imidlertid enighet om at President Arild
Andersen og styret skulle særlig redegjøre for forholdene rundt
NorTri AS, da den foreløpige årsberetningen var svært knapp på

Erik Guldhav

dette punktet. Videre ble det avtalt at styrets endelige

Leder

årsberetning for 2017 måtte inneholde grundigere informasjon om
oppkjøpet av selskapet og tilhørende forhold som var adressert
rundt dette.
Kontrollkomiteens leder omtalte henvendelsen under sin
gjennomgang av beretningen på Tinget, og presiserte at når

Line Foss

henvendelser til komiteen kommer så sent,få dager før Tinget, så

Medlem

er de reelle muligheter for grundige undersøkelser fraværende.
Leder gikk også kort gjennom de forhold som var adressert, og at
komiteen på den korte tiden ikke hadde funnet saklig grunnlag
for å endre sin foreløpige beretning. Kontrollkomiteen påla
imidlertid styret å redegjøre grundig for overtagelsen av NorTri
AS i sin endelige årsberetning for 2017.

Beate Brekne
Medlem

V urdering
Vedlegg Nr.1 viser detaljert hvilke forhold som ble oversendt
kontrollkomiteens leder 17.november 2017.
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Her omtales kort noe av de mest sentrale forholdene:

Hadde styret mandat fra Tinget til å kjøpe et arrangementselskap?
På Tinget i 2015 var intensjonen med styrets forslag om å opprette et arrangørselskap å få et selskap
opp og stå for å sikre at ikke de store kommersielle aktørene skummet det norske
arrangementsmarkedet, med påfølgende tap av inntekter for Norsk idrett og klubbene. Formålet
med et selskap heleid av NTF var(og er) å sikre klubbene og norsk idrett overskuddet som da
pløyes tilbake i aktivitet.
Allerede i styrets referater fra juni 2016 fremgår det at styret planlegger å kjøpe opp et selskap, og
med det må det forstås at styret tolker Tingets vedtak om å «opprette» som likestilt med å «kjøpe» all
den tid kostnadene er så vidt lave.
Fra Vedlegg Nr.2 fremgår det samtlige referater fra styrets møter i perioden 23.januar 2016,frem til
28.mars 2017, hvor oppkjøpet av NorTri AS er omtalt. Disse referatene er offentlige og tilgjengelig på
forbundets hjemmeside, og har ikke etter det kontrollkomiteen har kjennskap til frembrakt noen
spørsmål eller innvendinger på noe tidspunkt.
Tingets vedtak i 2015 innebar også at Styret særlig skulle holde kontrollkomiteen oppdatert på
fremdriften i vedtaket om å opprette selskapet. Dette har vært gjort på to møter gjennom 2016, der
møtet i oktober 2016 særlig redegjorde for selskapskonstruksjonen. Kontrollkomiteen fant ikke noe
grunnlag for å bestride at prosessen ikke var i tråd med Tingets vedtak og intensjon.
President Arild Andersens redegjørelse for oppkjøp av selskapet fremgår også av Vedlegg Nr.2.
Kontrollkomiteen er av den formening at det å kjøpe opp et eksisterende arrangementselskap til en
relativt lav kostnad er innenfor rammene av Tingets vedtak i 2015, og den intensjonen som ble
uttrykt på Tinget om å sikre norsk idrett og kubbene mest mulig kontroll over inntektene fra
arrangementer i tiden fremover. Prosessen med å gjennomføre transaksjonen har vært åpen og
transparent ved offentlig tilgjengelige referater, samt at kontrollkomiteen har blitt holdt orientert
underveis.
Det faktum at Fred Arthur Asdal vil fortsette å være deleier i Tri Quart AS, og således i henhold til
aksjeloven § 4-1 har rett til utbytte', på lik linje med de andre eierne, er ikke fullt ut i henhold til
tingets intensjon om å sikre idretten, og da klubbene, kontroll over overskuddet. NTF har i mail til
kontrollkomiteen datert 6.februar 2018 sagt seg enig i at dette ikke er en ideell løsning, men en
pragmatisk tilnærming til en situasjon der det er mange hensyn å ta, herunder at dette er et
risikoreduserende tiltak i påvente av at modellen stabiliserer seg, samt at lokale klubber ønsker å gå
inn på eiersiden. Kontrollkomiteen oppfatter tingets intensjon til å være at NTF skal fokusere på å
skape en eierskapsmodell der idretten gjennom klubbene er eiere, og NTF oppfordres derfor til å
arbeide planmessig som eier av Nor Tri AS for å få til en slik løsning over tid også i Tri Quart AS.

Av aksjeloven § 4-1 fremgår det at alle aksjer gir lik rett i selskapet. Vedtektene til det enkelte selskap kan imidlertid gjøre
unntak fra dette og bestemme at selskapet skal ha aksjer av ulike aksjeklasser. Hvis det er slik at F.A.A ikke skal ha rett til
utbytte, så skal dette fremgå av selskapets vedtekter.
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«Vennetjeneste-ansettelser»
President Arild Mjøs Andersen har forklart følgende rundt ansettelse av en av de tidligere eierne i
NorTri AS,Fred Arthur Asdal,i henholdsvis TriQuart og Nortri AS:
«Nortri vil da eie 55 % av TriQuart, mens Fred Arthur Asdal vil eie 45 %. Vår vurdering er at det ville være
for stor risikofor Nortri å eie hele TriQuart, da vi ikke ville kunne sette inn en ny stevneleder som erstatning
for FAA om han ville slutte. FAA er nå ansatt med en 40% stilling i TriQuart og 20% stilling i Nortri.»
Kontrollkomiteen har ikke saklig grunnlag for å mistenke at denne ansettelsen ikke skulle være til
fordel for selskapets videre drift, og dermed til fordel for NTF sitt mål for NorTri AS.
Kontrollkomiteen har heller ikke saklig grunnlag for å mistenke at ansettelsen skulle være begrunnet
i andre,ikke forretningsmessige årsaker.
Frank Pedersen ble først ansatt i en mindre stillingsbrøk (20 %)i NTF,for å styrke kompetanse og
ressurser på arrangementssiden. Ansettelsen ble gjort uten forutgående kunngjøring (utlysning),
men dette har vært praksis i NTF for mindre stillingsbrøker. NTF opplyser om at de tilstreber å lyse
ut nye stillinger dersom disse har et større omfang.
Frank Pedersen ble deretter gradvis økt i stillingsprosent opp til dagens 100 % stilling i NTF. En slik
gradvis økning i stillingsprosent, uten forutgående kunngjøring kan medføre at det blir stilt
spørsmål ved om ikke en utlysning ville kunne gitt en bredere og bedre søkermasse.
Kontrollkomiteen konstaterer også at NTF oppgir å kunngjøre stillinger som har en «vesentlig»
stillingsprosent, mens det i dette tilfellet ikke har vært gjort. Det er uheldig, og kan bidra til å skape
usikkerhet og mistenksomhet, noe som NTF bør tilstrebe å unngå ved å kjøre helt åpne og
transparente ansettelsesprosesser.
Kontrollkomiteen finner ikke saklig grunnlag til å mistenke at ansettelsesprosessene som er omtalt
ikke er utført på rent forretningsmessige grunner og til det beste for særforbundets og klubbenes
drift, men oppfordrer styret til å medvirke til at ansettelser er åpne og transparente, og i størst mulig
grad kunngjøres åpent slik at alle aktuelle søkere kan melde sin interesse. Dette medvirker til at
forbundet til enhver tid får de beste ressursene.

Diverse andre spørsmål
Følgende spørsmål er stilt til kontrollkomiteen i Vedlegg Nr.1 og besvares herved basert på de
opplysninger komiteen har mottatt fra NTF styret, samt har fått fra årsmeldinger og salgsavtaler.
1. På hvilken dato overtok Arild Mjøs Andersen sty relederrollen, Kari Uglem og Pernille Dørstad
styremedlem posisjonen i selskapet Nortri as?

Vurdering • 3

Kjøp av NorTri AS
•••

Selskapet er overtatt av NTF ved «avtale om salg av aksjer» datert 23.desember 2016. Årsregnskapet
for NorTri AS Org.Nr.:914 492 866(herunder årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter) er
signert 17.februar 2017 av styret i NorTri AS som fremstår som Arild Mjøs Andersen (leder), Pernille
Dørstad (styremedlem)og Kari Kathrine Uglem (styremedlem).
Følgende informasjon er oppgitt av Generalsekretær Kari Uglem 23.november 2017:
«Ettersom Triatlonforbundet kjøpte Nortri AS i januar (og innmelding til Brønnøysund i slutten av
januar/februar) ble vifor sene til åfå med de årlige oppdateringene som gjøres hos
skatteetaten/aksjonærregisteret. Nortri AS blir oppdatert i aksjonærregisteretjanuar/februar 2018. Skjema
sendes ut om kort tid. Jeg har også dobbeltsjekket hos brønnøysundregisteret angående opplysninger som ligger
der. Styret ogforretningsadresse er riktig og slik det ble meldt inn tidlig i 2017. Fred A Asdal står som daglig
leder ettersom han var detfrem til 1. oktober, men det blir oppdatert med mitt navn i nærfremtid. Protokollfra
beslutning om ny daglig lederfra styremøte i oktober er sendt inn til Brønnøysund.»
2. Hvilke personer og selskaper har vært på eiersiden i Nortri i perioden 2014-2015-2016-2017 med
dato og tidsrom for eierforhold og ansvarlig person hos de enkelte eiere?
Av NorTri AS sitt årsregnskap 2016, balanse Note 5 fremgår det at:
Note 5 Egenkapital og eiere
Selskapet hr en aksjekapital på kr 54.000. Kapitalen er fordelt på 54 aksjer pålydende kr 1.000 og eies av
Enna AS
JTLT AS
Relaxed Sports Photography AS 33%

33 %
33%

Fra 2017 er selskapet heleid av Norges Triathlon Forbund (NTF)og både Brønnøysundregisteret og
Aksjonærregisteret skal være oppdatert med denne informasjonen, ref tidligere redegjørelse fra
Generalsekretær Kan Uglem.

3. Hvilke eierforhold i andre aksjeselskaper har Norti as hatt og har i perioden 2014-2015-2016-2017
med dato og tidsrom for dette?
President Arild Andersen i NTF,og styreleder i NorTri AS fra 2017, oppgir at NorTri AS før
overtagelsen drev arrangementet TriQuart, og hadde eierinteresser i Challenge Tønsberg. Før
overtagelsen ble eierinteressene i Challenge Tønsberg avsluttet(med et tap), og TriQuart skilt ut
som et eget selskap. Etter overtagelsen eier NorTri AS 55 % av aksjene i TriQuart AS,hvorpå Fred
Arthur Asdal eier resterende 45 %.
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4. I det/de selskapene Nortri as har hatt eierinteresser, hvem har vært de andre aksjonærene i
de/disse selskapene?
Kontrollkomiteen har ikke undersøkt ytterligere detaljer i eierinteresser i selskaper og
arrangementer i NorTri AS i perioden før overtagelse av NTF. Imidlertid er det som nevnt over
informert om at eierinteressene i Challenge Tønsberg ble avsluttet før/under overtagelsen, samt at
Fred Arthur Asdal eier 45 % av aksjene i TriQuart, hvor han også er ansatt i en 40% stillingsbrak.

5. På hvilken dato kjøpte NTF ut tidligere aksjonærer i Nortri as, hvem er disse og til hvilken pris?
Avtalen om «salg av aksjer» er inngått 23.desember 2016. Følgende er «sakset» fra salgsavtalen:
2.

Parterre
Selger er følgende seiskaper Enna AS. org.nr '44.5584 213, lilt A5 org.nr 913 S58 875 og Relaxer'
Spurts Photograph AS org nr 913 334 159
Kjøper er Norges l rratlonforbund org nr 974 810 91?

3.

Salgsgjenstand og vederlag
Selger overdrar og kjøper erverver sarntirge aksjer r Seiskapet for et samlet tast vederlag
100.0(x1 i.( K jøpesummen › j nvrlKet utgjør NOK 9.25 per aksje

pa

4. Overtakelse og oppgjør
Aksjene overtas den 31 desember 2016, sarrt,crg 'ned ;og tnrutsattl f,ril betaling a. vederlaget
~ t 3, fordelt pa seigerne jfr t:riag

jkont rm

overtakelsen skal kjøpe, avholde generaiforsamrtni ug Heata nrad.errdr!;e en klager
herunder 'roller jstyre/daglig leder) og melde endrrngene tir f irr etakyegr'teret Kits►,r r I,a r.•! ;
t r! evt utbytte fra regn>kapsaret 2017

';red

6. Hvilke eiendeler og virksomhet var det i Nortri as p5 det tidspunkt NTF kjøpte aksjene?
Dette fremgår av Vedlegg Nr.3 årsregnskap og beretning fra styret iNorTri AS.

7. Regnskap Nortri as pr 1.10:17 bes fremlagt, alternativt pr.31.8.17 dersom dette er siste oppdaterte
regnskap.
Dette er vedlagt i Vedlegg Nr.3.
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Konklusjon
Basert på henvendelsen i Vedlegg Nr.1 har kontrollkomiteen gjennomført en rekke undersøkelser og
samtaler,samt sett gjennom samtlige styrereferater i NTF i perioden 2016 og 2017. Videre har
komiteen fått seg forelagt både salgsavtalen for NorTri AS samt årsberetning og årsregnskapet.
Komiteen har også på mail fått en rekke redegjørelser fra President Arild Andersen og
Generalsekretær Kari Uglem.
Basert på den informasjonen kontrollkomiteen har vurdert finner vi ikke grunnlag for å foreta
ytterligere undersøkelser relatert til styrets vurdering om å kjøpe arrangementsselskapet NorTri AS i
stedet for å opprette et nytt selskap.
Kontrollkomiteen liar heller ikke saklig grunnlag for å mene at ansettelser og andre forhold ikke
skulle være rent forretningsmessige, basert på de opplysninger vi har fått forelagt.
Kontrollkomiteen har fått seg forelagt alle informasjoner vi har etterspurt, og samtlige spørsmål er
blitt besvart.
Selskapet NorTri AS er fra januar 2017 heleid av NTF,og styret har oppgitt at regnskaper vil føres av
idrettens regnskapskontor på samme måte som for øvrig drift i NTF,og revideres av den revisor
som Tinget til enhver tid har vedtatt.
Kontrollkomiteen konstaterer også at styret i NTF avsluttet Tinget i 2017 med en redegjørelse av
forhold rundt oppkjøpet av NorTri AS som ikke resulterte i ytterligere spørsmål fra deltagerne på
Tinget. Styret er også pålagt å redegjøre grundig i sin endelige årsberetning for 2017 for oppkjøpet
av NorTri AS, og kontrollkomiteen vil eventuelt gi sine endelige bemerkninger i sin beretning for
2017.
Med dette konkluderer kontrollkomiteen med at de spørsmål som er stilt til komiteen er svart ut.

Vedlegg:
1. Spørsmål fra Ivar Jacobsen til kontrollkomiteen datert 17.noveber 2017.
2. NTF styrereferater i perioden 2016 og 2017,samt redegjørelse om NorTri AS fra styret i NTF.
3. NorTri AS årsberetning og årsregnskap for 2015 og 2016.
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VEDLEGG Nr.1 til kontrollkomiteens protokoll KK/NTF-2/17
Opprinnelig melding
Fra: Ivar Jacobsen [mailto:ivar conofnorway.no]
Sendt: 17. november 2017 00:20
Til: Guldhav, Erik
Kopi: Ivar(c~iconofnorway.no
Emne: forbundsting / north / beymringer / habilitet

Hei Erik
Her er vår begrunnelse for bekymring.
NORTRI :
I ting vedtak fra 2015 5-3 ble det gitt følgende vedtak. "styret ber tinget om mandat til å
utrede behovet for og deretter eventuelt OPPRETTE selskapet".
Det er IKKE gitt mandat til å kjøpe ett eksisterende selskap, slik det nå fremstår at det er
gjort.
Men utifra det som nå er gjort må vi få klarhet i følgende.
1. På hvilken dato overtok Arild Mjøs Andersen styrelederrollen , Kari Uglem og Pernille
Dørstad styremedlem posisjonen i selskapet Nortri as?.
2. Hvilke personer og selskaper har vært på eiersiden i Nortri i perioden 2014-2015-20162017 med dato og tidsrom for eierforhold og ansvarlig person hos de enkelte eiere?.
3. Hvilke eierforhold i andre aksjeselskaper har Norti as hatt og har i perioden 2014-20152016-2017 med dato og tidsrom for dette?.
4. I det/de selskapene Nortri as har hatt eierinteresser , hvem har vært de andre
aksjonærene i de/disse selskapene?.
5. På hvilken dato kjøpte NTF ut tidligere aksjonærer i Nortri as, hvem er disse og til hvilken
pris?.
6. Hvilke eiendeler og virksomhet var det i Nortri as på det tidspunkt NTF kjøpte aksjene?
7. Regnskap Nortri as pr 1.10.17 bes fremlagt , alternativt pr.31.8.17 dersom dette er siste
oppdaterte regnskap.
Forøvrig er det veldig forrvirrende om hvem som er aksjonærer. I brønnøysund/proff.no
oppgis pr 2016 Enna as 33.33 % relaxed sport photography as 33.33 %(dag oliver, leder
Norseman og tidligere generalsekretær NTF) Jilt as 33.33 % (fred arthur asdal, 3athlettriquart)
I følge aksjonæregisteret oppgis NTF 100%

"Vennetjeneste-ansettelse"
8. Frank Pedersen ble ansatt i 20% stilling i NTF fra 1 mars 2016 som
arrangementsansvarlig.

VEDLEGG Nr.1 til kontrollkomiteens protokoll KK/NTF-2/17
Frank Pedersen var en av initiativ tagerene til Challenge
Norway(tønsberg) og eide(eier) 15% av aksjene i selskapet.
Nortri eier på samme tidspunkt 15% av aksjene i Challenge Norway
President NTF Arild Mjøs Andersen er styrleder i Nortri, Generalsekretær Kari Uglem og
styremedlem NTF Pernille Dørstad er styredlemmer.
I etterkant av Challenge arrangementet , ITU arrangementet og Bytri , alle i Tønsberg og
alle under Frank Pedersen ledelse blir Frank Pedersen ansatt i NTF i 100% stilling.
Ansettelsen gjøres av Styreleder/generalsekretær.
Alle 3 arrangementene er fiaskoer og etterlater seg mange ubesvarte spørsmål , uklare
avtaler mellom sentrumsforening , klubb og arrangørselskap i følge den lokale presse.
Challenge Norway har ett underskudd på ca 1.000.000 hvor vi blant annet vet at de
profesjonelle utøverne fremdeles venter på sine premiepenger.
Ingen av arrangementene er videreført i 2017.
Samtidig arrangeres Tronman 70.3 Norway i 2016 for 5dte gang.
Arrangementet ble i 2015 rangert som nr 1 i verden av alle Tronman 70.3 events (95 stk). De
besitter en stor gruppe personer som har vesentlig større arrangements kompetanse enn
Frank Pedersen. INGEN blir kontaktet rundt stillingen som arrangements ansvarlig i NTF og
vi har heller ikke sett at stillingen har vært lyst ut.
På denne bakgrunn er det sterkt sannsynlig at dette bærer preg av vennetjeneste i
ansettelsesforhold. er dette å betrakte som korrupsjon ?
følge økokrim er definisjonen på korrupsjon " misbruk av den makt som en posisjon i en
organisasjon gir".

VEDLEGG Nr.2 til kontrollkomiteens protokoll KK/NTF-2/17
Fra styrereferat 23.januar 2016 fremgår det at styret gir administrasjonen fullmakt til både å utrede
og eventuelt opprette selskapet. Administrasjonen skal da samarbeide med arrangementsutvalget
som er nedsatt av styret.
7.
Arrangementsselskap
Det er stor fremvekst av triatlonkonkurranser i Norge av ulik størrelse, antall deltakere og
omfang. I sesongen 2016 skal det for første gang arrangeres Europacup i Norge.
Det styret ma diskutere er om forbundet sentralt skal ta et større eierforhold til
kommersielle konkurranser i fremtiden. Med dette menes konkurranser som eksempelvis
WTS.
Styret la frem forslag for forbundstinget i november 2015 for a utrede behovet for et
arrangementsselskap, hel eller deleid av Norges triatlonforbund.
Styrets forslag ble vedtatt.
Saken ble diskutert i styremotet. Ytterligere saksinformasjon ble presentert i styremotet

Vedtak:
Styret ber administrasjonen om a utrede behovet for et arrangementsselskap og deretter
eventuelt opprette selskapet. Administrasjonen samarbeider med arrangementsutvalget.
Fra referatet fra styremøtet 12.april 2016 fremgår følgende:
15.

Arrangementsselskap

Styret la frem forslag for forbundstinget i november 2015 for a utrede behovet for et
arrangementsselskap, hel eller deleid av Norges triatlonforbund.
Styrets forslag ble vedtatt.
I styremotet 23. januar ble det besluttet av styret at administrasjonen skulle utrede
behovet for arrangementsselskap.
Arrangementsutvalgets leder. Pernille Dorstad. Generalsekretær og President har siden
januar hatt møter vedrørende et mulig arrangementsselskap.
Presidenten informerte styret om
Vedtak
Styret gir President og generalsekretær mandat til a ga i forhandlinger for opprettelse av
arrangementsselskap. For etablering av et aksjeselskap skal saken pa nytt behandles i styret.
Kontrollkomiteen holdes underrettet om prosessen
Styret ber President og generalsekretær om a utarbeide vedtekter.

Fra styremøtet 10.mai står følgende:
22.
Arrangementsselskap
Det ble informert fra Arild Mjos Andersen om status iforhold til arrangementsselskap. Det er
avholdt møter med aktuelle partnere. Nytt mote med aktuell partner avholdes i starten av juni

Fra styremøtet 27.juni står følgende:
Arrangementsselskap
29.
Det har vært møter med aktuelt selskap, Nor-Tri. De er positive til a bli kjøpt opp/fusjonert med
NTF. Begrensningen er pa økonomi. Skal det investeres eller utsettes? Selve selskapet kan

VEDLEGG Nr.2 til kontrollkomiteens protokoll KK/NTF-2/17
opprettes, vedtekter ligger allerede klart. GS foresiar a avvente til vi har oversikt over de
økonomiske rammene. og at vi legger opp et lop derfra.
Vedtak: GS holder dialogen med Nor-Tri. Styret avventer inntil den økonomiske situasjonen er mer
oversiktlig. Styret ber om at saken kommer opp i neste styremote
Fra styremøtet 13 september står følgende:
37.
Arrangementsselskap
Jobber videre med løsning for dette Vi har ikke pa plass en ferdig avtale som styret kan ta stilling
til ønsker et selskap som skal ha fokus pa a arrangere konkurranser som passer til vare
satsingsomrader Her snakker vi barn. ungdom, drafting, sprinter og superspanter En drivende
motor fra forbundets side som sorger for a fa til slike arrangement i de store byene. gjennom
dialog med klubbene i disse omradene.

Fra styremøtet 6.desember ble saken ikke omtalt
Deretter omtales følgende på styremøtet 28.mars 2017:
59.
Arrangementsselskapet (triatlon AS)
President redegjorde kort for arrangementsselskapet som na er operativt. Prioritet er Kristiansand
(Triquart i 2017)

Kontrollkomiteen ble orientert ved to anledninger i 2016, og det er ført referater fra disse to møtene
med president og Generalsekretær. På møtet 14.oktober ble det også gjennomgått en orientering
som redegjorde for dette selskapet overordnet. Her står det blant annet:
Da er de respektive eiere i Nortri enige om følgende:
•

TriQuart skilles ut fra NorTri. NorTri beholder en 10% eierpost.
Challenge aksjer selges ut fra NorTri
NTF kjøper 100% av NorTri AS for kr 100 000 ved årsskiftet 2016/17
Arid Mjøs Andersen trer inn i NorTri's styre så snart dette er praktisk mulig.

Av dette ser det ut til at det har vært lite referatført aktivitet i styret etter september 2016 og frem til
28.mars 2017. Dog har det altså vært et møte med kontrollkomiteen i oktober. Av referatene
fremgår det også at styret har gitt Generalsekretær fullmakt til å arbeide frem den konkrete
løsningen, og at dette har vært tema gjennom hele 2016(og fortsatt å være det gjennom 2017).
Siden alle disse referatene er offentlige, og ligger ute på NTF sin hjemmeside har det vært full
m ulighet til å stille spørsmål ved dette dersom noen skulle ha det, og ikke vente helt til få dager før
Tinget i november 2017. Allerede i juni 2016 sier jo referatet at styret beveger seg i retning av å kjøpe
NorTri AS i stedet for å opprette et nytt selskap.

VEDLEGG Nr,2 til kontrollkomiteens protokoll KK/NTF-2/17

Forklaring fra President Arild Miøs Andersen til kontrollkomiteens medlemmer på mail 3.des 2017:
NTF vedtok på Tinget i 2015 å etablere et arrangementselskap for å kunne bygge opp store
konkurranser. Da ville vi trenge kompetanse på området. Dag Oliver, Fred Arthur Asdal og Stig Arne
Høiland var blant de mest erfarne arrangørene her til lands, med erfaring fra Norseman, Hove og
TriQuart. De hadde etablert et arrangementselskap - Nortri - med akkurat dette formålet. Vi inngikk
derfor en dialog med dem for å se om vi kunne gjøre noe sammen. Det endte med at NTF foreslo å
kjøpe Nortri. Siden de allerede hadde skutt inn kapital, kjøpt utstyr og drevet TriQuart er par år, så
måtte vi bli enige om vilkår, slik at de ble kompensert for verdiene i selskapet.
Vi har kjørt en to-trinns prosess:
Først overtok vi Nortri AS for kr 100.000. Arrangementet TriQuart skulle så skilles ut som et eget
selskap. Fred Arthur Asdal ble ansatt for å drive TriQuart videre, samt jobbe med nye arrangementer.
Kjøpsummen var basert på at Nortri hadde aksjekapital på 54.000, hadde brukt 25.000 på
hjemmesider og et stort antall timer på utvikling av manualer og dokumentasjon. Det inkluderte også
10% eierandel i TriQuart. Vi verdsatte TriQuart til 200.000, dvs Nortri sin andel til 20.000.
Det tok litt tid å få full oversikt over økonomien i selskapet, da de hadde brukt en annen
regnskapsfører og vi trengte å vite hva som inngikk i TriQuart/Nortri og Challenge Tønsberg. Nortri
gikk ut av Challenge før overtakelsen, men måtte ta et tap.
Kjøpsummen for Nortri ble først utbetalt 24. september i år.
Trinn to har vært å inngå en avtale med Stig Arne Høiland om overtakelse av hans andel i TriQuart
45 %). Vi har en muntlig avtale om å betale 90.000 for det og har purret på skriftlig avtale. Summen
er ikke utbetalt.
Nortri vil da eie 55 % av TriQuart, mens Fred Arthur Asdal vil eie 45 %. Vår vurdering er at det ville
være for stor risiko for Nortri å eie hele TriQuart, da vi ikke ville kunne sette inn en ny stevneleder
som erstatning for FAA om han ville slutte.
FAA er nå ansatt med en 40% stilling i TriQuart og 20% stilling i Nortri.
Arild Mjøs Andersen
+47 91 60 65 09

VEDLEGG Nr.2 til kontrollkomiteens protokoll KK/NTF-2/17

Forklaring fra President Arild Mjøs Andersen til Tinget 2017:

Gjennomgang av strategiplan
Forslag

Styret la fram følgende forslag:
Strategiplan for Team Age Group Norway godkjennes
Innledning ved presidenten

Arild Mjøs Andersen, president, orienterte om strategien i sin helhet.
Vi bør motes oftere for å sikre god kommunikasjonsflyt.
Satsingsområder ble gjennomgått. De står i prioritert rekkefølge i
strategiplanen som ble vedtatt på tinget i 2015.
Orientering om prosessen rundt NorTri AS. Målet var å være i en posisjon til å
kunne håndtere internasjonale konkurranser i Norge. En slik prosess tar lang
tid, og i forkant av det må vi sikre at vi har god økonomikontroll,
kommunikasjon med myndigheter mv. Tok kontakt med NorTri i stedet for å
opprette et eget selskap. Her var det eiere som hadde et selskap med
noenlunde samme visjoner. Et firma vil kunne gi mer støtte, mye kompetanse.
NorTri As kunne bringe inn arrangementskompetanse, de hadde allerede et
arrangement, dreiebøker, arrangementsmanualer, og utstyr. Vi satte derfor i
gang forhandlinger. Det var behov for avvikling av deler av selskapet før vi
gjorde noe mht oppkjøp. Oppdateringen i Brønnøysund er ikke fullstendig.
Orienteringen inkluderte også om forbundets arbeid med agegroup/Team
Agegroup Norway.

Årsregnskap 2016
NorTri AS

Styrets arsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.n r.: 914 492 866

Årsberetning 2016 for NorTri AS
VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING
NorTri AS er et selskap der virksomheten omfatter opplevelses-, arrangements- og
aktivitetsarrangørvirksomhet. Selskapet er lokalisert i Oslo kommune.
RETTVISENDE OVERSIKT OVER UTVIKLING OG RESULTAT
Selskapet har i 2016 hatt en omsetning på kr 1.074.816 og et resultat på kr - 93.021. Egenkapitalandelen
utgjør 28 % - noe som anses tifredsstillende.
FORTSATT DRIFT
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og at
denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.
ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse.
Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av sitt
arbeid.
NorTri AS har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og har
innarbeidet en personalpolitikk anses for å være kjønnsnøytral på alle områder.
YTRE MILJØ
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke
fremgår av årsregnskapet. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets
syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.
1 2016 hadde selskapet et resultat etter skattekostnad på kr -93 021 som foreslås disponert slik:
Disponering

Beløp

Til annen egenkapital

-93 021

17.02.2017
Styret i NorTri AS

Arild Mjøs Andersen
styreleder

Kari Kathrine Uglem
styremedlem

Pernille Dørstad
styremedlem

RESULTATREGNSKAP
NORTRI AS

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Note

2016

2015

738 816
336 000
1 074 816

577180
280 750
857 930

1 196 716
1 196 716

677 930
677 930

-121900

180 000

134
479
-345

119
0
119

-122 245
-29 224
-93 021

180 119
48 632
131487

Årsresultat

-93 021

131487

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

-93 021
-93 021

131487
131487

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

3

Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Resultat av finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Ordinært resultat

2

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

NORTRI AS

SIDE 3

BALANSE
NORTRI AS

EIENDELER

2016

2015

29 224
29 224

0
0

29 224

0

FORDRINGER
Kundefordringer
Sum fordringer

96 000
96 000

46 875
46 875

I NVESTERINGER
Andre finansielle instrumenter
Sum investeringer

15 000
15 000

15 000
15 000

192 960

202 819

303 960

264 694

ANLEGGSM IDLER
I MMATERIELLE EIENDELER
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler

Note

2

VARIGE DRIFTSMIDLER
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Sum anleggsmidler

OM LØPSMIDLER

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

NORTRI AS

4

264694

SIDE 4

BALANSE
NORTRI AS
EGENKAPITAL OG GJELD
INNSKUTT EGENKAPITAL
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital

2016

2015

54 000
54 000

54 000
54 000

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

38 466
38 466

131487
131 487

Sum egenkapital

92 466

185 487

111 281
0
19 437
110 000
240 718

22 780
48 632
7 795
0
79 207

Sum gjeld

240 718

79 207

Sum egenkapital og gjeld

333 184

264 694

Note
5

GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Levera ndørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

2
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styremedlem
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styremedlem

SIDE 5

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt oppi samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske
regnskapsstandarder.
DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og
tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode
som tilhørende inntekter inntektsføres.
HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles
nedenfor.
VALUTA
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Fordringer og gjeld som er sikret med
valutaterminkontrakter er vurdert til terminkurs, med unntak av renteelementet som blir periodisert og
klassifisert som renteinntekt/-kostnad.
IMMATERIELLE EIENDELER
Utgifter til immaterielle eiendeler, herunder utgifter til forskning og utvikling, er balanseført i utstrekning
kriteriene for balanseføring er oppfylt.
VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt
lineært over antatt økonomisk levetid.
ANDRE ANLEGGSAKSJER OG ANDELER
Anleggsaksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor ikke har
betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi
dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene
inntektføres som annen finansinntekt.
AKSJER I ANDRE SELSKAPER(OMLØPSAKSJER)
Aksjer som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Prinsippet erstatter
laveste verdis prinsipp som tidligere ble benyttet. Andre omløpsaksjer vurderes til det laveste av
gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Tidligere ble anskaffelseskost tilordnet
etter FIFO-metoden og ikke etter gjennomsnittlig anskaffelseskost. Prinsippendringene hadde ingen
overgangsvirkning pr 1.1.1999.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
GARANTIER,SERVICEARBEID OG REKLAMASJONER

Ikke opptjent inntekt som er knyttet til garanti- og servicearbeid for avsluttede prosjekter/salg vurderes til
antatt kostnad for slikt arbeid. Estimatet beregnes med utgangspunkt i historiske tall for servicearbeid og
garantireparasjoner. Beløpet balanseføres som utsatt inntekt og inntektsføres lineært over garanti- og
serviceperioden.

SKATT
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen
av regnskapsåret . Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan
reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp
av datterselskap blir ikke utlignet.

Note 2 Skatt
Årets skattekostnad

2016

2015

Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt
Endring i utsatt skattefordel

0
-29 224

48 632
0

Skattekostnad ordinært resultat

-29 224

48 632

Skattepliktig inntekt:
Ordinært resultat før skatt
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Skattepliktig inntekt

-122 245
479
0

180 119
0
0

-121766

180 119

Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets resultat

0

48 632

Sum betalbar skatt i balansen

0

48 632

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt
og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

Akkumulert fremførba rt underskudd
Grunnlag for beregning av utsatt skatt
Utsatt skattefordel(24 %/ 25 %)

Note 3 Revisjon
Selskapet har fravalgt revisor.

2016

2015

Endring

-121766
-121766

0
0

121 766
121 766

-29 224

0

29 224

Note 4 Bundne midler
Ingenting av bankinnskudd er bundne midler.

Note 5 Egenkapital og eiere
Selskapet hr en aksjekapital på kr 54.000. Kapitalen er fordelt på 54 aksjer pålydende kr 1.000 og eies av
Enna AS
JTLT AS
Relaxed Sports Photography AS 33

33
33%

Q

