Granskning av delårsrapport (Resultatrapport 2020-06-22)
I enlighet med vårt uppdrag har undertecknade föreningsvalda revisorer i Örebro Brukshundklubb
granskat resultatrapport daterad 2020-06-22 varvid följande noterats:
1. Det är önskvärt med redovisning av rapporter kvartalsvis. Redovisningen bör omfatta
balansrapport samt resultatrapport med budget och fördelad på kostnadsställen.
Rapporterna kan enkelt skrivas ut från Speedledger som pdf och sändas digitalt till berörda
inklusive revisorerna.
2. Vid genomgång av företedd resultatrapport kan konstateras att intäkterna endast är 34% av
årsbudgeten och kostnaderna är 40% av årsbudgeten. Detta ger en prognos om ett
underskott på ca -68 000: - på helår.
3. I styrelsemöte 6 har beslut fattats om leasing av gräsklippare för 19 500: - per halvår vilket
ger ett prognostiserat underskott om ca -88 000: - för helår.
4. Vi är medvetna om att de ekonomiska förutsättningarna har förändrats sedan årsmötet
antog förevarande budget. Haveriet på gräsklipparen gick ej heller att förutse.
5. Styrelsen bör upprätta en reviderad budget, som är anpassad till förevarande situation, vilket
bör ske snarast. Beslut om den reviderade budgeten bör tas upp till beslut på medlemsmöte,
men styrelsen och sektorerna bör arbeta efter den reviderade budgeten så snart den är
beslutad av styrelsen.
Noterat vid genomgång av protokoll:
6. Till styrelsemöten kallas representant för Örebro Hundungdom. Det bör tydliggöras att
representanten är adjungerad.
7. §3 Protokollet ägs av ordföranden enligt praxis inom SKK:s organisation och skall
undertecknas av ordförande och sekreterare. Justeras av en eller två personer.
8. §5 Vad avses med att firmateckning för plusgirokonto sker enskilt? Detta bör tydliggöras.
Vilka har tillgång till bank-/betalkort? Beslut om detta bör dokumenteras i protokoll.
9. §21 Avtal för policy. Det bör tydliggöras vilket som avses. Det finns åtminstone fyra olika
policyer att ta hänsyn till inom SBK/SSK.
10. §53 Det är viktigt att kassören hanterar medlemsregistret för kontroll av inbetalningar. Vi
förutsätter också att GDPR följs.
Med detta riktar vi som revisorer inte klander till styrelsen eftersom situationen inte hade kunnat
förutses, men önskar att våra rekommendationer följs.
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Budget 2020

381 900

379 950

1 950

-34 243

-68 486

Budget inkl
gräsklippare

381 900

399 300

-17 400

-34 243

-87 836

