Til årsmøtet i Håndballklubben Landsås

Valgt revisors beretning
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Håndballklubben Landsås (foretaksnr 979 277 695) i henhold til NIFs
regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
Årsregnskapet for regnskapsåret 2019 viser et årsresultat på kr 239 451.
Vi har utført følgende revisjonshandlinger:
Vi har vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med NIFs regnskaps- og
revisjonsbestemmelser, herunder om idrettslagets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig
og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med
bestemmelsene.
Revisorer har hatt tilgang til alle bilag og transaksjoner via innlogging i regnskapssystemet, og tatt
stikkprøvekontroller også på enkeltbilag.
Revisorer har også bedt om å få styreleders kommentarer på NIFs «Sjekkliste for valgt revisor».
Mottatte kommentarer viser etter revisorers oppfatning at klubben har gode og velfungerende
regnskapsrutiner.
Revisorer har mottatt dokumentasjon som viser at underslagsforsikring er tegnet.
Konklusjon
Hovedkonklusjon er at vi mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs
regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og at årsregnskapet for 2019 kan fastsettes som
Håndballklubben Landsås årsregnskap for 2019.
Basert på revisjonen ønsker revisorer likevel å fremme 2 forbedringsforslag som årsmøtet kan
vurdere:
1. I henhold til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 2-6. (1) bør regnskapet inneholde
sammenligningstall fra budsjett. Revisorer mener det vil være en styrke for klubben dersom en
slik sammenligning fremgår av det offisielle regnskapet (vedtatt budsjett kan eksempelvis være
vedlagt årsregnskapet).
2. Som «eksterne» revisorer som ikke kjenner klubbens økonomi er det for enkelte bilag vanskelig å
lese formålet eller hva kostnaden gjelder ut fra kun bilaget. Eksempler på slike bilag er 31653,
31635, 31654 og 31546. Vi foreslår derfor at det påføres formål/hva kostnader gjelder på
samtlige bilag. Dette vil forenkle revisjon, og samtidig gjøre det enklere å forstå hva utgiften er
benyttet til i ettertid. Bilag 31636 er godt forklart og dermed et eksempel på hvor dette etter
revisorers oppfatning er håndtert på en god måte.
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