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P̊ategning kritiske revisorer regnskab 2019 Farum Tennisklub

De kritiske revisorers opgaver er forandrede ved revision af årsregnskab 2019 ved et revisionsfirma. De

nye opgaver fremg̊ar delvist af H̊andbog i foreningsarbejde, Kulturelle Samr̊ad i Danmark s. 35

Professionel revision

I de situationer, hvor man er valgt revisor i en forening, der ogs̊a har en professionel revision

tilknyttet, bliver ens arbejdsopgaver typisk lidt anderledes. Selve gennemgangen og kontrollen

af regnskabet bliver typisk klaret af de professionelle, og der er derfor ikke nogen grund til

at bruge tid p̊a at kigge bilagene igennem som valgt revisor. Til gengæld ligger det sjældent

indenfor den professionelle revisions kompetence at vurdere, om bestyrelsen bruger foreningens

penge som aftalt i budgettet og med den nødvendige sparsommelighed. Bortset fra selve

bilagsgennemgangen er opgaverne for den valgte revision derfor i vid udstrækning stadig de

samme, og man bør ogs̊a i denne situation lave en p̊ategning til regnskabet (ved siden af den

professionelle revisions p̊ategning), hvor man kan gøre opmærksom p̊a de problemer, man har

konstateret i løbet af det seneste år.

Vi vurderer at det er ret betryggende for klubbens medlemmer, at regnskabet laves af en regnskabsvirk-

somhed og årsregnskabet efterfølgende revideres af en uafhængig revisionsvirksomhed. Der er efterh̊anden

s̊a mange posteringer at det er et helt urimeligt arbejdspres for kassereren. Klubben f̊ar et professionelt

regnskab og undg̊ar (formentlig) de økonomiske dispositioner der var ved at føre til klubbens lukning.

Alle konti er nu tilgængelige for revision. Som det ses af vejledningen øverst er det bl.a. de kritiske

revisorers opgave, at se efter og vurdere om budget og forbrug stemmer overens.

Det er vanskeligt/umuligt at revidere klubbens udgifter til trænere og hvad der præcist er leveret. Da

trænerlønninger udgør ca. 30% af klubbens budget ville det være rimeligt at trænerlønningerne kunne

revideres. Herved forst̊as, hvad er der leveret af trænertimer, hvad er der leveret af løn og hvad var der

budgetteret med. Ungdomsudvalget UU omsætter formentlig 90% af trænerlønningerne. Det ville derfor

være rimeligt UU ogs̊a fremlagde et budget - herved forst̊as en vurdering af behov for trænertimer med

tilhørende lønomkostninger - der efterfølgende blev godkendt p̊a generalforsamlingen. Hvis udgifterne skal

kunne revideres skal der findes en opgørelse over antal afholdte træningstimer og hvad det har medført

af omkostninger.

Klubbens regnskab har vist ikke før været vendt og drejet som 2019 årsregnskabet. Den kritiske

revisionen har ikke givet anledning til andre forbehold eller kommentarer.
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