
Til  årsmøtet  t Sørkedalen  Rideklubb

Brev  fra  revisor

Vi har revidert  årsregnskapet  for  Sørkedalen  Rideklubb  for  2019.  Vi  ønsker  å gjøre  styret

oppmerksom på resultatet  av vår  revisjon  for  enkelte  regnskapslinjer.  Vedlagt  følger  også

oppfølging  av de områdene  i2018  hvor  det ble  rapportert  svakheter:

Stevnekostnader og øvrie  innkiøp  - 2018:  klubben  har  en lisens  iregnskapssystemet

som både styreleder og regnskapsfører  bruker.  Rutinen  er at styreleder  anviser  ved å

legge opp  kvitteringer  og fakturaer  i systemet,  og regnskapsfører  godkjenner  deretter

for utbetalirig. Dette  er en god  arbeidsdeling.  En god  risikostyåg  ville  imidlertid  vært

at systemet ikke gir en bruker muli@het til både å anvise og godkjenne fakturaer for
utbetaling (avvike  frarutinen).  Det  ermulig  at en slik  løsning  vil  kreve  kjøp  av to
lisenser.

Oppfølging  etter revisjon 2019: det er en person i klubberi som godkjenner inngående
,fakturaer. Nå ersvakhet  med at en persori alerge kan godkjenne utbetaiingeribanken

rettet opp slikatdet  alltid  må være to i,fellesskap som godk'ermer utbetalinger. Dette
ble rettet opp i februar  2020.

Bank  og  kontanter  - 2018:  Klubben  'har fortsatt  en betydelig  beholdriing  med

kontanter.  Det  ble  gjort  en kontroll  hvorvi  ser at et medlem  uten  rolle  i klubben

fortsatt  ligger  inne  ibanken  med  tilgang.  Det  ble  ikke  forelagtrevisor  en utskrifl:  fra

banken  på hvem  som  ligger  inne  på kontoen  med  hvilke  typerrettigheter.  Styret  bør
følge  opp f)orårets  anbefaling.

Oppfølgirtg  etter revisjon 2019: Klubben ble høsten 2019 utsatt for  e-post svindel som
angitt  i styrets årsberetning til  årsmøte. Det bektaefter hvor viktig  det er med
tilgangsslring  hvor to ifellesskap inå godkjeme  utbetalinger. Utskrift  jra  bankerx per
31.12.20]9  viser at tre i k[ubben har tilgang. Det er mottatt bekreftelse fra  bankerz i
februar på at den tredje er slettet. I  tillegg  har banken bekrefiet at ingerz brukere fra
og med 19. februar  2020 kan disponere en korito alene. Firmaattesten til  Sørkedalerø

Rideklubb sier at to i  fellesskap kan binde klubben -  ingen alene.

Revisor vil  giøre årsmøte oppmerksom på  følgende tekst i NIFs lov §2-11 (7):

«Bankkonti  skal være knyttet  til  organisasjonsleddet,  ogska[  dispori.eres  asi

minimum to person.er i fellesskap. Alle utbetaIingstransaksjorter  skal være

godkjent av miriimum to personer i fellesskap»

Fakturering  av timer  fra  trenere  - 2018:  Forskrift  om bokføring  del kapittel  5-1

regulerer  hvilket  iold  som skal være  tilstede  på utgående  fakturaer.  Det  ble  tatt

noen  s&kprøver  på fakturaene  fra  de som  fakturerer  treningstimer  til  klubben.

Flertallet  av disse  var  ikke  iht.  bokføringsloven  og forskrift  om bokføring  mht.

informasjon  som skal være på en faktura  samt  krav  til  system  for  utsendelse  av



fakturaer.  Det mangler  adresser  til  trener  og klubben  - org.ma  -  ingen  vedlegg  til
faktura  i systemetmed  timer  som er fakturert  (hva  tjenesten  inneholder)  -  samt atman
bnuker systemet  word  for  fakture*g.  Det skal ikke  være  mulig  å endre utgående
fakturaer  etter at de er sendt. Derfor  kan ikke  systemer  som «word»  anvendes i
utforming  av utgående  fakturaer.  Det  er viktig  å oppfylle  bokføringsreglenes  krav  til
bilag  slik  at klubben  skal kunne  dokumentere  gyldigheten  av kostnadene.

Oppfølgingetterrevisjora2019: Viharsettpåfakturaerfraalle[everandørerav
trenirxgstimer og kurs. Detkan for  revisor fremstå som at alle med et un,ntakikke har

fakturaersomeritrådmedforskrifiombokføring-spesielt  5-1-3medmaskine1t
tiIdeltewmmerpåfakturaene. naribefaleratklubbenhenvendersegtilsine
leverandører og orienterer om kravene i bokførings[oven og at disse må oppfyl[es for
at klubben skal kunrxe betale fakturaene.

Ovennevntekommentarermedfører  ikkevesentlige  feil  ellermanglerved  det som gbokført  i
årsregnskapetfor2019.  .. ..-.-=,,-),./
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Valgt  revisor


