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REVISJON AV ÅRSREGNSKAP 2021

Årsregnskap til Grefsen Tennisklubb for 2021 ble revidert i løpet av mars 2022.
Revisjon og kontroll av inntekter/utgifter og bokførte bilag for inntektsår 2020 ble foretatt i
regnskapssystem VISMA E-accounting, som brukes fra 2019. Det nye regnskapssystemet er totalt
papirløst, da alle bilag skannes og bokføres direkte i systemet.
Årsregnskap for 2021 viser en omsetning på kr 3,336 mil. som er mindre for 65 tusen kr en i fjor
(kr 3,401 mil. i 2020 dv). Resultatregnskap for 2021 viser et lite overskudd på 11,590 tusen kr, mens
klubben hadde et underskudd i 2020 på 54,180 tusen kr. Inntekt analyse viser en bra økning av
medlemskontingent fra 578 tusen kr. til 842 tusen kr. som er ne økning på 291 tusen kr. eller 53%.
Samtidig har kurs inntekter falt fra 1,8 mil til 1,5 mil eller 17% i forhold til i fjor.
Men vi kan konkludere at årets resultat er bra i forhold til at klubbens kurs aktiviteter var redusert i
flere måneder i 2021 pga. regjeringens pandemi tiltak. Årets overskudd er ført til annen egenkapital
som ligger på kr 1,191 mil. per 31 12 2021 i forhold til 2020 da den var på kr 1,179 mil. Total
egenkapital og eiendeler har økt fra 3,303 mil. i 2020, til 3,834 og det skyldes tilført ny Kjøkken
prosjekt på 268 tusen kr. i aktiva og MVA kompensasjon midler på grusbaneprosjekt fra 2020.
EgenkapitalomløpsmidIer utgjør 46 % av hele balansen, dvs. kr 1,7 mil. av eiendeler i balarisen utgjør
likvide midler fordelt på forskjellige bankkontor og som er avsatt til framtidige investeringer og
vedlikeholds kostnader.
I 2021 var Personalkostnader- lønninger økt fra 1,621 mil kr. til 1,921 mil kr som er økning på 9% i
forhold til 2020. Lønninger og tilsvarende skatter og avgifter ført og innberettet via Lønns modulen i
VISMA systemet. Flere terminer er detaljert kontrollert samt A-meldinger og betaling av skatter og
avgifter. Lønninger til faste ansatte og hjelpetrenerne er som alltid største kostnader i klubbens
regnskap og utgjør to tredjedel av alle dlrekte kostnader.
Vi kan konkludere at lønninger er bokført i samsvar med regnskapsloven og skattebetalingslover og
regler. Skatter og avgifter er betalt regelmessig, punktlig og er i samsvar med innberettede
terminoppgaver.
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Det ble også tatt stkkprøver og kontrollert vanlige materielle kostnader som innkjøp av utstyr og
treningsmateriell, samt kontroll av større faste utgifter som er ført riktig via leverandørreskontro som
brensel, strøm og drift -vedlikehold av anlegg.
Nest største kostnad i klubbens regnskap utgjør avskrivninger 221 tusen kr, og forbruk av brensel
gass post som utgjør nesten 10 % av alle kostnader, hvor er registrert enn stor økning av 37% i
forhold til 2020 Videre kommer vanlige kostnader for strøm, treninger, kurs materiell og vedlikehold
av utstyr som har også økt litt i forhold til 2012.
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Hovedinntekter som vanlig kommer fra medlemskontirigenter og er som er økt på 53%, tenniskurs,
leleinntekter fra spillere samt tilskudd fra NIF og andre ( NIF Tilskudd ,Oslo idrettskrets mm kr 220
tusen for 2021).
Revisorene kan konkludere at regnskap er ført og framstilt i henhold til god regnskapsskikk og i
samsvar med gjeldende regnskapsregelverk. Inntekter og utgifter er detaljert og riktig vist på resultat
oppstilling. Balanse oppstilling gir også riktig oversikt over GTK-s eiendeler, anlegg, bank innskudd
samt gjeld og Egenkapital per 31 12 2021.
Revisjon konklusjon er at regnskapsrapport for 2021 viser et reel og objektiv bilde av Klubbens
Økonomi, og at økonomien er solid og bærekraftig
Revisjon ble utført av to oppnevnte revisorer Josip Poljcic og Henrik Salvesen.
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