
Valgt revisors beretning for 2022 

 

Uttalelse om årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for Drøbak Kajakklubb i henhold til NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelsene i tråd med kontrollutvalgets oppgaver som beskrevet i § 21 i LOV 
FOR Drøbak Kajakklubb. 

Årsregnskapet for regnskapsåret 2022 viser en bankbeholdning på 888 874 kr ved årets slutt. 
En vekst på 236 392 kr fra året før. Klubben hadde 554 medlemmer ved årets slutt. 

Vi har utført følgende revisjonshandlinger: 

Vi har møttes 6. februar 2023 og vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i 
samsvar med NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, herunder om organisasjonsleddets 
styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrert og dokumentasjon 
av regnskapsopplysninger i samsvar med bestemmelsene. 

Kommentarer: 

Fullmaktsmatrise, OK. Vi klarer likevel ikke å etterprøve at to personer har signert alle bilag i 
tråd med fullmaktsmatrisen. 

Forsikring, OK.  

Stikkprøvekontroll. Vi har konsentrert oss om bilagskontroll knyttet til kursaktivitet 

Bilag betalt 30.08.2022 «faktura 2» viser til avholdelse av ett introkurs og refusjon for 16 
våttkort, men det er kun vedlagt deltakerliste for 8 deltakere. 

Bilag betalt 29.08.2022 «faktura 1» viser til avholdelse av to grunnkurs og ett introkurs, men 
det foreligger ikke deltakerlister som bekrefter utdelt kompetanse antall deltakere. 

Bilag betalt 27.07.2022. Det er uklart om der er grunnlag for assistent. Uklart hvilke kurs som 
har vært assistert. Med utgangspunkt i bilaget er det uklart hva som burde være betalt. Det 
står både utbetalt og stoppet ført med hånd. 

Bilag betalt 08.08.2022. Det ligger flere bilag og det er uklart hva som burde bli betalt. 
Utskrift fra banken viser at der er utbetalt kr 7.500, men det kan se ut som om det burde 
blitt betalt kr 9.300. I tillegg har kursleder sendt flere versjoner av samme faktura med 
samme fakturanummer. Dette er ikke god regnskapsskikk. Vi gjetter på at der er anvendt 
assistent, men det fremgår ikke at kursleder har anvendt assistent. 

Bilag betalt 27.07.2022. Det foreligger ikke deltakerlister som bekrefter utdelte våttkort. 

Det mangler bilagsnummer på de fleste bilag. 

Vi fant ikke retningslinjer kursaktivitet herunder kursgodtgjørelse og bruk av assistent. 

Oppfølging av årsmøtets vedtak 



I tråd med kontrollutvalgets oppgave a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med 
idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, ber vi styret legge frem fremdrift 
på to saker fra årsmøtet: 

1. Styret får i oppdrag å formulere familiemedlemsskap på en sånn måte at det blir 
riktig i forhold til loven. 

2. Årsmøtet gir styret i oppdrag å nedsette en komité som jobber videre med dette. 

 

Anbefaling 

I tråd med kontrollutvalgets oppgave b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig 
forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og 
økonomiske rammer, har vi følgende anbefaling: 

1. Styrke bilagskontroll knyttet til kursaktivitet. 
a. Kursholder sender faktura. 
b. Dersom der har vært anvendt assistent påføres det faktura. Det er kursholder 

sitt ansvar at styret har rette opplysninger. 
c. Som vedlegg til faktura legges ved skjermbilde fra våttkortbasen som viser 

utdelte våttkort eller deltakere på nytt kursnivå. 
 

Det er kursholderne som må skjerpe sine rutiner, men styret må avvise bilag som ikke 
holder standard. 
 

2. Det gjeninnføres bruk av bilagsnummer og ikke kun dato 
 

3. retningslinjer kursaktivitet herunder kursgodtgjørelse og bruk av assistent gjøres 
lettere tilgjengelig på nettsiden. 

 

Konklusjon 

Vi har ikke avdekket feil eller mangler i regnskap eller drift ut over kommentaren over. 

Vi mener, at regnskapet og regnskapsføringen er et uttrykk for forsvarlig økonomistyring, og 
at årsregnskapet kan fastsettes som Drøbak kajakklubbs årsregnskap for 2022. 

 

Kontrollkomité for 2022 

 

7. februar 2023 

 

Kristin Aasestad           Nina Eskelund   Thorbjørn Gilberg 


