Til årsmøtet i Eiker Cykleklubb (org.nr. 985 395 977)

UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2018
Eiker Cykleklubb er via sitt medlemskap i Norges Cykleforbund tilsluttet Norges idrettsforbund.
Klubbens årlige omsetning er på mindre enn fem millioner kroner, og klubben skal derfor følge
"Norges idrettsforbund - Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd
tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité".
Klubben har således anledning til å velge revisor av og blant klubbens medlemmer. Undertegnede
er medlemmer av Eiker Cykleklubb og vi ble på årsmøtet den 6. februar 2018 valgt som klubbens
revisorer for regnskapsåret 2018.
Vi har revidert årsregnskapet for Eiker Cykleklubb i henhold til Regnskaps- og
revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité, kapittel 4.
Det er styret som er ansvarlig for å utarbeide årsregnskap og for at regnskapet er avlagt i samsvar
med Norges idrettsforbunds regnskapsbestemmelser. Årsregnskapet for regnskapsåret 2018 viser
et overskudd på kr 105.378 og kr 789.133 i egenkapital pr. 31. desember 2018.
Vi har utført følgende revisjonshandlinger:
Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i
årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater,
samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. På stikkprøvebasis er det
foretatt kontroll av bilag og regnskapsregistrering. Dette innebærer bl.a:
- Vurdering av at klubben har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser.
- Vurdering av hvorvidt det foreligger arbeidsdeling mellom den som initierer en transaksjon,
den som attesterer og den som har tilgang på likvider.
- Kontroll av at attestasjon av bilag og godkjennelse av transaksjoner gjøres i samsvar med
fastsatte rutiner.
- Kontroll av at inntektsført medlemskontingent er i samsvar med medlemsregisteret.
- Kontroll av at utgifter er dokumentert med bilag, og at bilagene tilhører klubben.
- Kontroll av kassebeholdning og bankavstemminger.
Vi har ikke avdekket feil eller mangler i regnskapet. Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet
og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser, og vi mener at
årsregnskapet for 2018 kan fastsettes som Eiker Cykleklubbs årsregnskap for 2018.
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