
 
 
Revisjonsrapport for Fredrikstad og Omegn 
Brukshundklubbs Årsregnskap 2016  
 
 
Jeg har revidert årsregnskapet 2016 i januar. Revisjonen ble forsinket med 14 dager da det 
viste seg at det manglet bilag. Disse bilagene gjaldt utgifter i forbindelse med stevne og hvor 
et styremedlem ikke hadde levert bilag som samsvarte med utbetalt forskudd et halvt år 
tilbake i tid. Jeg oppfordrer enhver som har utlegg for klubben å levere bilag så fort som 
overhodet mulig for å lette jobben for kasserer.  
 
Regnskapet er ført etter  ”Kontantprinsippet”, det vil si at inntekter, utgifter blir ført 
fortløpende.  
 
Regnskapet er ført på en slik måte at inntekter og utgifter kommer frem på en god måte.  
 
Kasser/bank er avstemt pr. 31.12.16. Konto 1902 Kasse sekretær står fortsatt bokført med 
Kr 1.418,50. Her har det vært en avklaring fra forrige år og jeg anbefaler årsmøtet å 
godkjenne at dette beløpet tapsføres i 2017. 
 
Noter:  
 

1) Konto 1900 Klubbklær på lager var det ved inngangen til 2014 bokført en saldo på  
Kr 43. 641,25. Beløpet er nedskrevet over flere år og IB 01.01.2016 var 20.000,00. 
Dette beløpet er nedskrevet i sin helhet i 2017. 

 
2) Konto 3920Årskontigenter: Bokført pr. 31.12 med Kr 60.200,00. I 2015 var beløpet  

Kr 83.446,00. Dette tilsier at det har vært en betydelig nedgang i medlemsmassen. 
 

3) Konto 6340 Lys, varme vedr. lokaler: Bokført pr 31.12.16 Kr -8.755,64. At posten er 
negativ skyldes at det har vært en gjennomgang av våre kostnader helt tilbake til 
2013. Det resulterte i at vi hadde betalt altfor mye og fikk en avregning på hele Kr 
53755,50 til gode i 2016. 

 
4) Konto 6630 Rep og vedl. Bane: Bokført pr 31.12 Kr 23.282,00. Her er det kjøpt inn 

subbus, diesel, bort kjøring av søppel og vår andel på ny innkjørsel. 
 

5) Konto 7020 Vedlikehold og bruk gressklipper/traktor. Bokført pr 31.12 Kr 
24.527,00. Den gamle gressklipperen ble byttet inn i ny klipper i august.  

 
Resultatet for 2016 viser et overskudd på hele Kr 257.607,93. Her må bemerkes at klubben 
først fikk oppgjør fra NKK for Plankevalpen 2015 og Agility stevnet 2015 først i 2016. Dette 
utgjør Kr 113.000,00. Når vi i tillegg vet at det er nedskrevet Kr 20.000,00 på klær så er det 
reelle resultatet for 2016 Kr 164.607,93. Et flott resultat som er resultat av stor aktivitet og 
pene overskudd på alle arrangement og overskudd i kiosksalg.  
 
Balansen viser at klubben pr. 31.12.2016 har bokførte eiendeler med Kr 450.679,98. 



 
Regnskapet er ført på en ryddig og oversiktlig måte. Årsoppgjøret gir etter min mening et 
forsvarlig uttrykk for foreningens økonomiske stilling og resultat av virksomheten i 
regnskapsåret og anbefales godkjent av årsmøtet. 
 
Fredrikstad 27.01.2017 
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