
STORHAUG RIDEKLUBB

Storbaug Ridcklubb
v/styret
Sørnestunet

Kontrollutvalgets beretning for 2021
Storhaug Rideklubb, Org. Nr. 894 710 012

I henhold til NIFS lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Storhaug rideklubb sin beretning.

Vi har utført folgendehandlinger:

Forespurt og fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets styre.
Gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har
funnet det nødvendig å gjennomgả.
Gjennomgått styrets årsberetning for 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2020.
Foretatt regnskapsrevisjon for 2021 og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter.

Kostnader er stikkprovemessig kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og vesentlige
inntekter er kontrollert mot avtaler og annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og
inntekter gjelder for inneværende regnskapså, og det er avsatt for fakturakrav som ennå
ikke er mottatt samt opptjente inntekter som ennå ikke er fakturert/mottatt.
Balansen viser idrettslagets verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert mot
underliggende dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr 31.12.
Vi har folgelig vurdert at notene gir de opplysninger som er av betydning for å bedømme
idrettslagets stilling og resultat.

Resultatregnskapet for 2021 viser et underskudd på kr 50 012,- og ved årsavslutning reduserte den
frie egenkapitalen med tilsvarende beløp. Underskuddet fra 2020 er dermed redusert med 122 909,-
(fra 172 921,-) noe som er veldig bra.

I løpet av 2021 har bankinnskuddet økt med 38 216,- (fra 295 468,- til 333 684) og kortsiktig gjeld
redusert med 78 527,- (fra 419 234,- til 340 707,-). Kortstiktig gjeld kan følgelig ikke betjenes av
innestående beløp (manglende dekning er på 7 023,-).

Kontrollutvalget har folgende merknader til det fremlagte regnskapet:

Underskuddet er forårsaket av kombinert økning i folgende poster (økning i forhold til 2020):
5000 Lønn - økning på 155 697,-
5001 Lønn, skattetrekk - økning på 27 132,-
5400 Arbeidsgiveravgift - pkning på 38 570,-
6551 Veterinær - okning på 78 627,-

Største postene som bidro til reduksjon av utgifter er:
6501 Grovfor -reduksjon på 95 033,-
6600Reparasjon og vedlikehold bygninger - reduksjon på 122385,-
6840 Aviser, tidsskrifter o.1. -reduksjon på 20 866,-
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Det mangler ca 20 bilag i regnskapet med samlet utlegg på ca 34 000,- (tall for 2019 var ca 40 og ca
101 000,-). Det er stort fremskritt ifht tidligere år.
Hoyeste beløp blant manglende bilag er pả 8 212,- som er en veterinærutgift.

Kontrollutvalget har folgendemerknader til forvaltningen av idrettslaget:

Det anbefales å avvente med videre investeringer i anleggsmidler, materialer m.m. inntil
inntjeningen har økt og kan dekke utestảende kortsiktige gjelden.

Det var budsjettert med 1,98 MNOK i bàde inntekter og utgifter for 2021 (ca det samme som for
2020). Resultatregnskapet viser utgifter på 2,51 MNOK og inntekter på 2,46 MNOK. I
budsjetteringen for 2022 anbefales det å ta utgangspunktet i reelle utgiftene for 2021 for de
driftsnødvendige postene samt vurdere potensielt frafall i inntektene pả ca 5% (75 000,-) samt økte
kostnader på ca 10 % (90 000,-) grunnet situasjonen i verdensokonomien og stadig voksende priser
på alle tjenester/varer.

Konklusjon
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idretslagets årsregnskap for 2020 godkjennes av
årsmøtet.

Stavanger den 08.03.22

Ved MauleldSignatur medlem 1
Vlad Haukelid
Signatur medlem 2
Edith Lenz
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