Revisjonsberetning

Jeg har revidert årsregnskapet for Gulset håndball. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2015 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen. Regnskapet viser et overskudd
på kr29044,75.
Regnskapet gir i hovedsak et rettvisende bilde av økonomien i Gulset håndball. Jeg har ikke funnet noen
vesentlige feil eller mangler.

Skien, 16. mars 2016

Kirsti Torbjørnson, valg revisor

Orientering til styret i Gulset håndball
I tillegg til revisjonsberetningen for årsregnskapet 2015 har jeg følgende bemerkninger og råd til
regnskapet. Jeg ber om at dette dokumentet oppbevares sammen med regnskapet ut
oppbevaringstiden.

Regnskapet for 21015 er noe preget av en vanskelig overgang for ny kasserer, da det gikk langt ut i året
før nettbanktilgang var ordnet, og det var også uregelmessigheter i post-omdelingen internt i Gulset IF.
Dette medførte store betalingsforsinkelser. I tillegg medførte dette at det ble vanskelig å dokumentere
alle transaksjoner med underliggende fakturaer. Bortsett fra dette bærer regnskapet preg av god orden.

Kasserer og styret bør vurdere/være særskilt oppmerksom på følgende:
Treningsavgift 2015
Innbetalt treningsavgift er lavere enn budsjettert, mens utgifter til halleie og serleavgift er høyere enn
budsjettert. Høy halleie og høy serieavgift indikerer høyt aktivitetsnivå/mange medlemmer, og det
passer ikke sammen med lavere inntjening på treningsavgiften. Det er derfor risiko for at ikke
treningsavgiften er utfakturert eller innkrevd i samsvar med det gjeldende regulativet. Jeg anbefaler at
styret og kasserer forsikrer seg om at all treningsavgift blir fakturert ut riktig (dvs at alle medlemmer er
meldt inn med riktig beløp og at det ikke gis fritak og moderasjoner ut over det som er berettiget) og at
all utfakturert treningsavgift faktisk blir innkrevd eller søkt dekket fra kommunens kontingentkasse.
Vask av klubbhus
Vask av klubbhus er ikke fakturert i 2015. Med denne inntekten ville resultatet vært 24000 bedre. Dette
er nå fakturert, og vil komme i regnskapet for 2016.

Halleie
Halleien er høyere enn budsjettert for 2015. Det har vært vanskelig for kasserer å få oversikt over
fakturaene fra kommunen, da de dels har kommet i nettbank som kasserer ikke hadde tilgang til, og dels
kommet på annen måte. I tillegg har Skien kommune ikke klart å holde rede på hvilke grupper i Gulset IF
som skal faktureres for leietid. Håndballen har tidligere blitt fakturert for timer som turninga har, og
turninga opplyser å ha lavere halleie i àr enn tidligere. Jeg anbefaler derfor at styret/kasserer går
gjennom de foreliggende fakturaene fra Skien kommune, eventuelt at dere innhenter en oversikt fra
kommunen som viser alle timer håndballen er fakturert for i 2015, og sjekker at det ikke er turntimer
eller andre gruppers timer i disse, og at dere ikke har betalt for mer. Hvis håndballen har betalt for
turntimer, så bør dette gjøres opp mellom gruppene.
For 2016 anbefaler jeg at kasserer får en oversikt over hvilke timer håndballen skal faktureres for fra uke
til uke, slik at kasserer har mulighet til å kontrollere at tilsendte fakturaer fra Skien kommune er riktige.
Halleie f.eks.:
Bilag 152,— halleie Gulsethallen fredag 5. juni kl. 16-18 og fredag 19. juni kl. 17-18.
Bilag 212— halleie Gulsethallen fredag 28. august kl. 16-19, fredag 28. august kl. 16-19
Bilag 248— halleie Skienshallen fredag 21. og 28. august kl. 16-18
Bilag 249— halleie Skienshallen fredag 25. september— fredag 16. oktober kl. 1530-17

Osv

—

Det bør også sjekkes om noe er dobbeltbetalt.

Trene rkom pensasjon
Det er vanskelig både for revisor og kasserer å ha kontroll med utbetalingene av trenerkompensasjon.
For 2016 anbefaler jeg at styret lager en styresak som viser hvilke navngitte trenere som skal ha utbetalt
hva i trenerkompensasjon. Styresaken bør ligge ved regnskapet som bilag til utbetalingene av
trenerkom pensasjon.

Serleavgift
Kasserer bør få en oversikt over hvilke påmeldinger som er gjort til serie og turneringer, slik at
faktureringen fra håndballforbundet kan kontrolleres. Bilag 296 viser at det er betalt påmelding til Sør
cupen, bl.a. for G 14— har Gulset guttelag?
Bilag 238 viser serieavgift for to 13/14-årslag

—

stemmer det?

Det er mer/dyrere deltakelse enn tidligere i barneturnering og miniturneringer (kr. 12000 høst 2015 og
ca 16000 vår2OlS).
Kr. 12700 i kursutgifter ligger her— barnehåndballtrenerkurs, sju personer.

Skien, 16. mars 2016
Med vennlig hilsen

Kirsti Torbjørnson, valgt rèysor

