Revisionsudtalelse til generalforsamlingen i TIK Tennis den 22-03-2018.
Vi har som medlemsvalgte revisorer haft opgaven med at skulle revidere
regnskaberne for 2015, 2016 og 2017.
Regnskabet for 2015 blev i ufuldstændig stand fremsendt til revisorerne 45 minutter
før generalforsamlingen den 17/3-2016. Efter en lang efterfølgende proces blev der
fremsendt et regnskab, der var så retvisende og dokumenteret, at revisorerne kunne
påtegne det den 23/12-2016 – dog med et par alvorlige bemærkninger.
Regnskabet for 2016 blev i ufuldstændig stand fremsendt til revisorerne inden
generalforsamlingen den 23/3-2017, men på trods af dialog med kasseren henover
foråret og sommeren 2017 er det aldrig lykkedes for revisorerne at få en tilstrækkelig
indsigt og dokumentation til at kunne revidere og påtegne regnskabet.
Regnskabet for 2017 er endnu ikke (få dage før generalforsamlingen) fremsendt til
revision, og det må derfor forventes, at der for tredje år i træk fremlægges et ikke
revideret regnskab på generalforsamlingen.
Som medlemsvalgte revisorer anser vi det som vores opgave og ansvar på
medlemmernes vegne at påse og stikprøvekontrollere, at bestyrelsen økonomiske
dispositioner er i overensstemmelse med det af generalforsamlingen vedtagne
årsbudget, og at bestyrelsen fremlægger et i overensstemmelse hermed retvisende
regnskab.
Vi anser det derfor som stærkt utilfredsstillende, at hverken kasserer eller bestyrelsen
som helhed har kunnet formå at sikre en rimelig regnskabs- og revisionsproces samt
at fremlægge regnskaber for 2016 og 2017 til revision.
Eftersom begge medlemsvalgte revisorer på den kommende generalforsamling
fratræder og ikke ønsker genvalg, er det vores opfordring, at den nye bestyrelse vil
prioritere processen med regnskabsaflæggelse og revision tilstrækkeligt til, at der i
fremtiden kan fremlægges revisionspåtegnede regnskaber for TIK Tennis virksomhed
på generalforsamlingerne jf. vedtægternes §8.
Kopi af nærværende udtalelse er oplæst på generalforsamlingen den 22-03-2018, og
er forud for generalforsamlingen afleveret til formanden til orientering.
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