
Revidering av regnskap 2016 

Norsk Skogkattring 
 

Jeg har gjennomgått regnskapet til Norsk Skogkattring for 2016. Til gjennomgangen 

fikk jeg utlevert en regnskapsperm som inneholdt bilag med underbilag/kvitteringer, 

månedlige bankutskrifter, fullstendige utskrifter fra klubbens regnskapsprogram 

samt resultatregnskap (ikke balanse) satt opp av klubbens kasserer.  

 

Klubbens regnskapsår har gått fra 01.01.16 til 31.12.16. Det er til sammen 139 

regnskapsbilag i permen, inndelt kronologisk per måned. Hvert bilag er påført hvilken 

regnskapskonto som skal debiteres og krediteres. Det er enkelt å sjekke hvert bilag 

opp mot utskriftene fra regnskapsprogrammet og de månedlige bankutskriftene. 

Regnskapet fremstår som ryddig, oversiktlig og enkelt å navigere i. 

 

Regnskapet er avstemt på korrekt måte, balansen går i null. Klubbens bankinnskudd 

ved regnskapsårets slutt er i følge regnskapet kr. 16.135,65, dette stemmer med 

bankutskrift per 31.12.16. Klubbens kontantbeholdning i kasse per 31.12.16 er kr 

5.490,50 i følge regnskapet (dette har jeg ikke fysisk telt opp). Klubben har god 

likviditet/ betalingsevne (kr 21.626,15), men en liten nedgang, ca 4.000,-, 

sammenlignet med fjoråret (31.12.15).  

 

oooOooo 

 

Jeg har kontrollert alle 17 inn- og utbetalinger som har gått via klubbens 

kontantkasse, og samtlige bilag har underbilag/kvitteringer.  

 

Jeg har også kontrollert alle utbetalinger som har gått via klubbens bankkonto, og det 

er underbilag/kvitteringer på alle bortsett fra kr. 6.000,- for trykking av Skogkatten 

nr. 1/16 og 2/16, kr. 764,- for premier Skogkattmesterskapet og kr. 2.305,- for reise 

dommer Skogkattmesterskapet. Til sammen mangler det dermed kvitteringer for 

utlegg på kr 9.069,-. Det er en fordel å ha kvitteringer på alle uttak. Det er opplyst i 

regnskapet av kasserer at klubben aldri mottar kvittering på trykking av Skogkatten.  

 

oooOooo 

 

Klubben har hatt en inntekt på kr. 28.226,- i form av medlemskontingenter. En 

nedgang på 8.694,- i forhold til 2015, hvor medlemskontingentene var på kr. 36.920,-. 

Årsaken til nedgangen er at avgiften per hovedmedlem i 2015 var 400,-, mens den i 

2016 ble redusert til 250,-. Klubben har imidlertid hatt en liten økning i 

medlemsmasen fra 2015 til 2016 (ca. 10 hovedmedlemmer).  

 

Inntekter Skogkattmesterskapet var på 11.225,-, mens utgiftene var 21.216,-, noe 

som gir ett underskudd på 9.991,-. Skogkattmesterskapet i 2015 hadde til 

sammenligning ett underskudd på 27.289,-.  



 

Annonseinntekter i medlemsbladet Skogkattens to utgivelser var kr. 800,-, 

sammenlignet med kr. 900,- i de tre utgivelsene i 2015.   

 

Portokostnadene på kr. 4.817,- er kr. 3.248,- lavere enn hva de var i 2015, primært 

p.g.a. utsendelse av en utgivelse mindre av Skogkatten.  

 

Klubben har brukt kr. 4.300,- på ”Roll Up’s”; reklameplansjer til bruk på stands på 

utstillinger (profilering).  

 

Det ble i 2015 kjøpt inn et antall av boken ”Skogkatten” samt termokrus for 

videresalg, dette har ikke generert noen inntekter i 2016.  

Det ble ikke arrangert Skogkattspesial i 2016, slik det ble i 2015 og 2014.  

 

Medlemskontingent for 2017 som er innbetalt i 2016 utgjør kr 2.250,- 

(forskuddsbetalte medlemskontingenter). Disse er korrekt bokført på konto 

”Forskudd medlemsavgift neste år”, og vil inntektsføres den 01.01.17.  

 

Utgifter til regnskapsprogram for 2017 på kr. 2.235,- og premier til Skogkatt-

mesterskapet 2017 på kr. 1.284,- (til sammen kr. 3.519,-) er korrekt bokført på konto 

”Leverandørgjeld” i regnskapet og vil utgiftsføres den 01.01.17.  

 

Klubben har ingen utestående fordringer per 31.12.16.  

 

Årsregnskapet viser et driftsunderskudd på 899,-, mot ett underskudd på 20.358,- i 

2015 (inntekter minus utgifter). Årsresultatet viser et underskudd på 3.275,-, her er 

bl.a. inkludert 2.400,- i tap på kundefordringer (ikke reelle tap på kundeforinger, men 

ført slik av kasserer for å nullstille konto Kundefordringer).  

 

oooOooo 

 

Regnskapet gir et korrekt bilde av klubbens økonomiske situasjon, og er blitt ført  

på en ryddig og korrekt måte av kasserer, og jeg godkjenner det etter å ha revidert 

det.   
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