
Til årsmøtet 2017 i Geocaching i Norge 

Jeg har revidert årsregnskapet 2016 for Geocaching i Norge (Org. nr: 892 327 882). 

Regnskapet er ført etter god regnskapsskikk og er ført etter «Kontantprinsippet» det vil si at 

inntekter og utgifter skal føres etter hvert som det skjer inn- og utbetalinger. Det er benyttet 

et regneark utarbeidet for føring av mindre foreningsregnskaper til føringen av klubbens 

regnskap. Regnskapet er således ryddig og lett å følge. Alle bilag er elektronisk lagret 

sammen med kontoutskriftene fra banken.  

Alle posteringer er kontrollert at er riktig ført i henhold til foreningens kontoplan, og for 
utgifter som ikke er løpende utgifter som er et resultat av tidligere inngåtte forpliktelser er 
det kontrollert at det foreligger et styrevedtak om pengebruken. Alle styrets vedtak er 
fortløpende ført og lagt ut på websiden www.gcinfo.no 
 
Årsoppgjøret viser en varebeholdning på 92 coiner, mot 101 i fjor. Det er en differanse på 9 
coiner. Fem av disse finner man igjen i regnskapet som solgte, to er benyttet som premier, 
og to er ikke gjort rede for.  
 
Foreningens styre er ansvarlig for tilfredsstillende internkontroll, inkludert å sørge for at 
regnskapsføringen er i samsvar med lover og forskrifter og at forvaltningen av foreningens 
midler skjer på en betryggende måte. Som ledd i revisjonen har jeg vurdert den del av 
foreningens interne kontroll som er av betydning for økonomiforvaltningen. Jeg ser at 
medlemsregisteret oppdateres jevnlig med innbetalte kontingenter, og også at regnskapet 
holdes fortløpende oppdatert. Derimot viser avsnittet over om varebeholdningen at 
foreningens rutiner rundt håndteringen av coiner og dokumentasjon av hva som skjer med 
coiner som tas ut av varelageret ikke har vært gode nok. Dette må det nye styret ta tak i og 
bringe i orden. 
 
Regnskapet viser et overskudd på kr 4 227,33 som er tilført foreningens egenkapital og at 

foreningen ved årets slutt har en egenkapital på kr 43 138,36. 

Årsoppgjøret gir etter min mening et riktig inntrykk av klubbens økonomiske stilling og 

resultatet av virksomheten i regnskapsåret, samt at det er godt grunnlag for videre drift. 

Jeg anbefaler derfor for årsmøtet i Geocaching i Norge at regnskapet godkjennes. 
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