
Revisors beretning

Vi har revidert årsregnskapet for MOLDE CK sorn viser ett overskudd på k 135 575,-. Årsregnskapet består

av balanse pr 31. desember 2020 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet denne datoen, og En

beskrivelse av vesentlige a nvendte regnskapsprinsipper og and re noteopplysnin ger.

leddærc ansør for rqnd<apet

Ledelsen i MOLDE CK er ansvarlig for utarbeidelse av dette regnskapet. I samsvar med kravene fra Norges
Idrettsforbund til finansiell napportering skal revisor følge bestemnuelsene i RRB kapitiel 3. Hensiktera er en
intern kontroll for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som føfie av misligheter eller feil.

Revisprs oppgaver og plitfter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette regnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
grjennonrføt revisjonen i samsvar med retningslinjene:

trnnEkbri

- Kontrollere medlerflslister rnot inntekter oS påse at disse er i overensternmelse,

- Fåse at innbetalt medlemskontingenter og treningsavgifter ol er i samsvar rned

medlernsregisteret.

- Kontrollerer at innbetalt medlemskonfingent for neste år er fø* som en fordring i regnskapet

(ikke sorn innteKi.

lltgiften

- Kontrollere på siikkprøvebasis at attestasjon av bilag Bg godkjennelse av transa§oner gjøres i

sarns\rar med fastsatte rutiner {fullrnakts rnatrise),

- Påse at utgifter er dokunrentert med bilag (originalbilag), og at bilagene tilhører
organisasjonsleddet (ingen private kostnader, ingen fal<turaer som er stilet til andre enn
idrettslaget).

Eank

- Vurdere hvsrvidt det foreligger arbeidsdeling rnellorn den som initierer en transaksjon, den som
attesterer og den som har tilgang på likvider.

- Kon$ollere at det må to signaturer til for utbetaling fra bankkonto.

- Kontrollere at bankksnto er registrert på idretehEet.

- Konfollere at bank er avstemt og at bankkonto i regnskapet stemrner rned beholdning på års
oppgave fra banken.

t(onldusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med Xover og forskrifrer og gir et rettvisende bilde av
den finransietrle stillingen til MOLDE CK pr 31. desernber 2020 og av resultater for regnskapsåret som ble

avduttet pr denne datoen i samsvar rned regnskapslovens reEler og god regnskapsskikk i l{orge, Videre
mener vi at opplysningene Eril årsregnskapet, forutsetningen orn fortsatt drift og forslaget til overføring til
annen EK er ksnsistente med årsnegnskapet og er i samsvar rned lov og forskifter.
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