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Fikk regnskapet oversendt tirsdag 26 februar, etter en samtale med kasserer/regnskapsfører der det 

ble snakket om noen situasjoner rundt kontantkassene. Samt også korrigeringene som ble etterspurt 

ifm regnskapsåret 2017. 

Dessverre var jeg opptatt resten av denne uken, så regnskapet har først blitt revidert nå tirsdag 5 

mars. 

Etter samtalen med kasserer, og gjennomgang kan jeg komme med følgende kommentarer til 

regnskapet. 

- Av ca. 270 bilag, er det tatt stikkprøver på ca. 10% av de, og de transaksjoner som er vist i 

regnskapet er det ingenting å utsette på.  

- Omstillingen med å gå bort fra ekstern regnskapsfører viser seg gjennom regnskapet, med en 

mere korrekt føring av transaksjoner. 

Samtalen med kasserer gjenspeiler dog fortsatt at det er utfordringer med bilagshåndtering/-

rutiner og dokumentasjonsfremleggelse fra komiteer. (Ikke alle). Dette er kjente 

problemstillinger i de fleste klubber som er på frivillig basis, men det finnes enkle måter å ta i 

bruk forenklede manuelle bilag på, og raske rutiner på å få disse unnagjort. Kan bistå med 

oversendelser av forenklede manuelle bilag som er lette å fylle ut for kontanthåndtering 

dersom ønskelig. Også andre manuelle bilag – igjen – dersom ønskelig. 

- De kommentarer som kasserer kommer med oversendelsen av regnskapet, er for meg 

fornuftige og rasjonelle ihht videre utvikling av regnskapet til klubben, og målsettinger for 

utvikling og forbedringer. 

- Regnskapet viser en sunn økonomi, uten noen nevnbare avvik i regnskapshåndtering – dog 

vil jeg igjen presisere at komiteer og enkeltpersoner som håndterer transaksjoner – 

elektroniske som kontante – har ett ekstra ansvar med tanke på dokumentasjon. Dette er 

ikke kasserers ansvar – men den/de personer som håndterer/har ansvaret for 

transaksjonene. Kasserer (og også revisor) skal være behjelpelig med å tilrettelegge rutiner 

og forenklede/tidsbesparende grep for gjennomføring, men for at regnskapet skal være så 

korrekt som mulig, er det fortsatt ikke kasserers ansvar med tanke på dokumentasjonen som 

ligger til grunn for transaskjoner. 

- Korreksjonene som ble etterspurt fra 2017 regnskapet er korrigert og OK. 

Revisors anbefaling til GF er at regnskapet godkjennes som det foreligger. 
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