
NVK Buskerud: Regnskapet for 2015/2016 

Regnskapsåret for NVK Buskerud er fra 1. november 2015 til 31. oktober 2016. Etter 
årsmøtet i desember 2015 ble det for første gang satt opp en kontoplan for NVK 
Buskerud. Det ble også etablert en struktur hvor de ulike arrangementene og kursene i 
klubben skal bruke kontoplanen og avlegge selvstendige regnskap. 
 
Regnskapet for 2014/2015 som ble lagt frem på årsmøtet i desember 2015 var heftet med 
noe usikkerhet, spesielt på grunn av at det var blanding av brutto- og nettoføringer og 
manglende bilag. I tillegg ser det ut i ettertid at det ble tatt med poster som gjaldt tidligere 
regnskapsår og regnskapsåret 2015/2016.    
 
I løpet av regnskapsåret 2015/2016 har det vært forsøkt å få bedre kontroll og nye rutiner 
innarbeidet. Dette arbeidet vil fortsette fremover slik at regnskapet skal bli bedre og gi et 
korrekt inntrykk av aktiviteten i NVK Buskerud. 

Samlet resultatregnskapet 2015/2016 

  2015/2016  2014/2015* 

Driftsinntekter 

 Salgsinntekter 28 972   

 Kursinntekter 80 400  48 950 

 Egenandeler 7 525   

 Startkontingenter 121 475  115 675 

 Offentlige tilskudd 4 050  5 670 

 Annen driftsinnt. 8 986  16 870 

 Lotteri, bingo etc. 14 271   

 Sum inntekter 265 679  187 165 

     

Driftskostnader 

 Varekostn. 34 654   

 Lønnskostn. 61 231   

 Hundefag. bist. 2 250   

 Annen driftskostn. 17 305   

 Leie av lokaler 12 901   

 Servering, repr. 25 520   

 Gaver, premier 86 898   

 Støtte medl. 3 000   

 Avgift/kontingent 12 137   

 Tilb. startkonting. 5 748   

 Utstyr, materiell 63 175   

 Utdanning, kurs 750   

 Sum utgifter 325 568  175 158 

     

 Driftsresultat -59 890  12 007 

     

Finansposter 

 Finansinntekter 71   

 Finanskostnader -1 675   

     

 Ordinært resultat -61 493   
*Korrigerte tall i forhold til regnskapet lagt fram på årsmøtet 2015. 
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Resultatregnskapet for 2015/2016 viser et ordinært resultat med underskudd på 61 493 
kroner. Årets underskudd kan i all hovedsak forklares med følgende: 
 

 Styret har kjøpt inn premier for kroner 75 144. Disse premiene er til bruk for vårt 
største arrangement apportprøven på Holleia. I 2016 ble det delt ut premier for en 
innkjøpskostnad på kroner 14 104. Styret har tatt kostnaden ved innkjøp på årets 
resultat, men lageret av premier vil holde i 4-5 år. I delregnskapet for apportprøven 
er arrangementet belastet en premiekostnad på kroner 14 104, mens dette er 
overført internt til hovedkassen som en intern inntekt. 
 

 Etter at klubben har leid Speiderhytta har det blitt kjøpt inn materialer og utstyr 
for kroner 32 735 knyttet til vedlikehold av hytta og inngjerding av lufteområdet. 
 

 NVK Buskerud har kjøpt båt til å ha ved Holleia til en innkjøpspris på kroner 
12 500. 
 

Det er vanskelig å sammenlikne årets driftsresultat med tidligere år, spesielt fordi det 
tidligere har vært ført en blanding av netto- og bruttoregnskap. I tillegg har det vært ført 
inntekter på et arrangement i et år, men utgiftene for samme arrangement i neste 
regnskapsår. Det har vært nødvendig å foreta en fullstendig opprydning i standarden til 
klubben. Dette medfører at regnskap for 2015/2016 også inneholder inntekter som ble 
presentert på årsmøtet i 2015 for regnskapsåret 2014/2015. Således er tallene mellom de 
to siste regnskapsårene ikke sammenliknbare. 
 
Det bør også legges til at ved gjennomgang av kontoutskrifter for 2016 ble avdekket at 
klubben har betalt samme faktura til NVK på kroner 1 000 både i august og oktober. 
 

Tilgjengelige midler 

NVK Buskerud hadde per 31. oktober 2016 innestående på bankkonto kroner 68 130. I 
tillegg har klubben en kontantkasse på kroner 2 369. 
 
 

  Beløp i kroner 

 Korrigert saldo bank 31.10.15 91 119 

 Kassebeholdning 31.10.15 1 624 

IB Midler per 31.10.15 92 743 

 Korrigert saldo bank 31.10.16 30 780 

 Kassebeholdning 31.10.16 2 369 

UB Midler per 31.10.16 33 149 

   

UB - IB Endring midler  -59 594 

   

Res. Ordinært resultat 2016 -61 493 

 Regnskapsmessig fordring 1 000 

   

 Differansen mellom bruken av midler og 
tilgjengelige midler 

-899 

   

 Fordringer utenfor regnskapet 5 391 

UB ny Midler tilgjengelig for klubben 38 540 
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Av innestående på bankkonto er det foretatt innbetalinger i forbindelse med 
klubbmesterskapet lavland på kroner 19 300 og startkontingenter til skogsfuglprøven med 
kroner 18 050. Begge disse arrangementene vil bli regnskapsført i regnskapsåret 
2016/2017. 
 
Oversikten over viser at det er et regnskapsmessig avvik mellom bruken av midler i 
regnskapsåret 2015/2016 og endring i tilgjengelige midler (bank og kasse) på kroner 899. 
Faktisk ser det ut til at klubben har brukt kroner 899 mer enn hva vi har tatt ut av bank og 
kasse. 
 
Det har i tillegg vært foretatt noen feil utbetalinger på kroner 5 391, men som i 
begynnelsen av november ble tilbakeført til klubben. Disse føringene tilhører ikke 
regnskapet til NVK Buskerud. Dermed begynner regnskapsåret 2016/2017 med 
tilgjengelige midler (bank og kasse) for NVK Buskerud med kroner 38 540. 
 

Tiltak for å bedre regnskapsstandarden 

Styret vil for regnskapsåret 2016/2017 fortsette arbeidet med å bedre 
regnskapsstandarden ytterligere. Følgende tiltak er på arbeidslisten: 
 

1. Det etableres en egen bankkonto for innbetalinger av startkontingenter i 
forbindelse med apportprøven på Holleia, fullkombinertprøvene og 
Skogsfuglprøven. Dette gjøres for å få enda bedre kontroll med påmeldinger til 
våre arrangement. Ingen påmeldinger skal skje via kontantbetalinger. 

2. Det tilstrebes i større grad at alle innbetalinger og utbetalinger skjer via bank eller 
bankløsninger. Det skal i mindre grad enn tidligere aksepteres kontantbetalinger.  

3. Alle dommeroppgjør i forbindelse med våre arrangement tilstrebes å bli utbetalt via 
bank.  

4. Alle oppgjør som skal skje i klubben skal være brutto-oppgjør og ikke netto-
oppgjør. Eksempelvis skal en dommer som stiller egen hund på en prøve måtte 
betale startkontingent inn på konto via bank. Dommeroppgjøret blir utbetalt i 
ettertid (via bank) slik det fremkommer av kjøregodtgjørelsen. 

5. Alle innkjøp til klubben av en viss størrelse (for eksempel opp til kroner 8 000) skal 
alltid på forhånd godkjennes av både leder og kasserer. Dette gjelder ikke dersom 
styret på forhånd har besluttet å foreta et slikt innkjøp og gitt fullmakt. Dersom det 
skal foretas innkjøp av varer/tjenester på mer enn kroner 8 000 skal styret i 
klubben alltid ha gitt «grønt lys» for et slikt innkjøp. 

 
 


