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Revisjonsrapport for 2021
Vi har gjennomgått de fremlagte bilagene og foretatt kontroll/avstemming av foreningens
bankkonti og låne konto, og kan bekrefte at de balanseførte beløp er i samsvar med årsoppgave
2021 fra Orkla Sparebank.

Gjeld til Orkdal Røde Kors og Orkanger Vel er nedskrevet med et leiebeløp som tilsvarer de
inngåtte leiekontraktene. Den bokførte verdi av Lagerbygget er nedskrevet i henhold til etablert
avskrivningsplan. Levetid på 40 år.

Regnskapet i programmet PowerOffice Go. Alle bilagene er skannet inn eller mottatt i systemet
og vises der som bilder knyttet til hver transaksjon. Avtaler og andre dokumenter er også lagt inn
som dokumentasjon. Regnskapet er i all hovedsak ført etter kontantmetoden. Utgifter registreres
når betaling har funnet sted, og inntekter når inntektsbeløp er godskrevet foreningens bankkonto.
Inntektsføring av forskuddsbetalt husleie og utgiftsføring av avskrivninger på lagerbygg er bokført
månedlig.

Langsiktig fordring OIF, forskudd fremtidig husleie/lån:
22.05.2017 inngikk Orkanger Aktivum en leieavtale med Orkanger Idrettsforening om leie av
lokaler i Flerbrukshuset på Nedre Røhme. Huset ble ferdigstilt i 2018 og lokalene er tatt i bruk. I
den forbindelse ble det innbetalt kr 500.000,00 i forskudd husleie. Løpetiden på husleieavtalen er
20 år slik at innbetalt forskudd husleie skal nedskrives med kr 25 000,00 hvert år fra 2019.

I §3 i foreningens vedtekter heter det:
Sammenslutningen skal ha følgende fond på minimum:

1. Kr. 50.000,00 for å sikre avvikling av fremtidig inntektsbringende arrangement.
Renter av fondsbeløpet skal tilføres fondet.

2. Kr. 100.000,00 hvor det av fondsbeløpets renter utdeles et stipend på minimum
Kr. 5000,00 til ungdom som ønsker å utvikle seg innen sang eller musikk.

Det utarbeides egne vedtekter som gjelder fondet.

De som utformet vedtektene synes å ha lagt til grunn at fondsmidlene underveis oppbevares på
separate bankkonti. Det er da enklere å finne fram til det rentebeløp som årlig skal tilføres
fondene. Videre synes det også som om det er lagt til grunn en betydelig høyere renteavkastning
enn hva bankinnskudd gir i dag. Ref. fond 2 og utbetaling av stipend. Siden fondsmidlene ikke
lenger er oppbevart på separate bankkonti er fondene tilført andel av total rente inntekt for 2021
ved disponering av årsresultatet. For å få fram korrekt års resultat må rentetilførsel til fondene
behandles som en årsoppgjørs disposisjon. Bruk av midler fra fondene og tilførsel av midler til
fondene, må behandles på samme måte og vises i årsoppgjørs disposisjoner. Revisorene
bemerker at det ikke er så sannsynlig at rentenivået øker til hva det var da denne paragrafen ble
vedtatt, og anbefaler at styret vurderer å endre teksten til å være uavhengig av renteinntekten på
bankkontoen på neste årsmøte.



Resultatregnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 55 097,24 og overskuddet er foreslått
disponert slik:

Renter avsatt på Sikringsfond Kr         340,38
Renter avsatt på Stipendfond Kr         680,77
Avsatt til sikringsfond Kr             0,00
Avsatt til sang og musikk stipend Kr             0,00
Overført til Fri Egenkapital Kr    54 076,09
Sum Kr    55 097,24

Den foreslåtte disponeringen av årets resultat tilfredsstiller vedtektene.

Vi anbefaler at Årsmøtet slutter seg til den foreslåtte disponeringen av årets resultat og fastsetter
det fremlagte regnskap for 2021, datert 31.12.2021, bestående av Resultatregnskap og Balanse
som årsregnskap for Orkanger Aktivum for 2021.
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