
Styrets redegjørelse -regnskap 2021 

I februar/mars i år ble styret forelagt et foreløpig regnskap fra vårt regnskapsbyrå som viste et 

resultat for 2021 med relativt stort overskudd utover normalen.   Styret og daglig leder hadde flere 

spørsmålstillinger til dette, da 2021 har vært et utfordrende år både med tanke på pandemi og 

generelt mindre mulighet for inntektsbringende aktivitet i klubben. Til årsmøte 26 april hadde vi 

likevel ikke lyktes å få fram et ferdig regnskap og måtte dermed i årsberetning legge fram et bilde 

basert på det foreløpige regnskapet.  Parallelt med dette har daglig leder og styret, i samarbeid med 

Agio forvaltning og revisor avdekket feilføringer og ikke-medtatte avskrivinger i det foreløpige 

regnskapet som har medført at endelig resultatet for 2021 er korrigert og viser et underskudd på 

285 165 NOK.    

Styret beklager at det har tatt tid å få fram et korrekt regnskap, men det har vært svært tidkrevende 

å nøste opp i en del tidligere forhold knyttet til spesielt hestekjøp/salg og korrekt føring av dette med 

riktige bilag i regnskapet.  Det har vært en nitidig jobb med å gjennomgå medlemslister som ikke har 

vært ajourført løpende og har inneholdt mye feil og mangler.   Det har vært en krevende opprydning 

i forfalte kundefordringer, dialog rundt disse forhold og korrekt tapsføringer av disse.  Feilføring av 

fakturerte ridekurs som tilhørte 2022 og avskrivinger har vært de to viktigste forholdene for endring i 

resultatet – da de har utgjort en betydelig del av avviket mellom foreløpig og endelig regnskap.   

Nedenfor er det opplistet de viktigste forklaringene til avviket mellom foreløpig regnskap og det 

endelige regnskapet som nå legges fram for årsmøte: 

TRSO – forklaring avvik 

1. Fakturaer for 1. halvår 2022 for ridekurs hest og ponni er ført på 2021. Dette utgjør 743’. Det 

endelige regnskapet er korrigert for dette. 

2. Avskrivninger 604’ var ikke ført, men er korrigert for i endelig regnskap. 

a. Avskrivninger er høyere enn normalt da flere av hestene hadde mindre verdi enn 

15.000 kr og da avskrives hele restverdien. Dette gjaldt flere hester i 2021. 

3. Hestesalg var ikke bokført, medførte nedskriving/tap 158,5’ og gevinst 34,5’. Det vil si at 

dette medførte et tap på 124’ på hestesalg. 

4. Avsetninger tap kundefordringer er redusert til 105’. Tidligere avsetning var 357’ Samtidig er 

det konstatert tap på kundefordringer på 328’. Dette gir en resultateffekt på 76’ for 2021. 

Sum endring: 

Feilfakturering  743’ 

Avskrivninger  604’ 

Tap hester  124’ 

Kundefordringer 76’ 

Sum endring  1.547’ 

 

 

 


