
Til Årsmøtet i Molde Håndballklubb 

 

         Molde, 7.3.2022 

Revisjonsrapport 2021 

Revisor skal vurdere om årsregnskapet for 2021 er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens 

regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonens styre har oppfylt sin plikt til å sørge for 

ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med 

idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjon i 

årsregnskapet. Revisor skal foreta de kontroller som finnes hensiktsmessig for å sikre ar regnskapet 

ikke inneholder feil. Revisor skal påse at vedtak på årsmøte og i styret har fått riktig uttrykk i 

regnskapet. 

Fremlagt regnskap fra SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS for 2021 er oversendt og viser et 

underskudd i regnskapet på kr. 228 783 for 2021. Den regnskapsmessige egenkapitalen utgjør ved 

utgangen av 2021 en positiv egenkapital på kr 694 997. 

Revisor har revidert regnskapet for Molde Håndballklubb for året 2021. Det er tatt stikkprøver på 

førte bilag, balansen er gjennomgått med fremlagte kontoutskrifter. Regnskapet er svært ryddig og 

greit ført, godt dokumentert med bilag og utskrifter. 

Kommentarer til regnskapet 2021 

- Revisjon merker seg at regnskap er ryddig og oversiktlig, noe som gjør det enkelt å 

gjennomgå. 

- Regnskapet har et underskudd på 228 783, noe som reduserer egenkapitalen til 694 997 

- I 2021 hadde klubben en økning på utgifter til treningstøy på ca. kr. 127 000. Av dette var ca. 

kr. 100 000 kostander til jubileumsjakker i forbindelse med at klubben fylt 60 år. 

- Vi noterer at det i 2021 var en økning i lønnsutgifter på ca. kr. 115 000. Økningen omfatter 

både økte lønninger til trenere og økning i styrehonorarer. 

- Medlemskontingenter for 2021 er omtrent på samme nivå som for 2020. Dette er positivt i 

en periode med utfordringer i forbindelse med pandemien.  

- Vi oppfordre til å føre inntekter fra Prosjekt Tilhørighet som egen post eller note i 

regnskapet. Dette vil gjøre det lettere å følge opp utvikling av denne inntekter, som er en 

vesentlig inntektskilde for klubben. 

Konklusjon 

Revisorkomiteen vil ovenfor årsmøtet anbefale at fremlagt regnskap som viser et underskudd på kr. 

228 783 og en balanse som viser en positiv egenkapital pr 31.12.21 på kr. 694 997, blir godkjent som 

Molde Håndballklubbs årsregnskap for 2021. 

 

 

 

Heidi Rusten      Egil Gussiås 


