
Til årsmøtet 2018 i Geocaching i Norge 

Jeg har revidert årsregnskapet 2017 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 og det er markert i protokollen 
hvilket vedtak som ligger til grunn i det enkelte tilfellet. 
 
Når det gjelder varebeholdningen av coiner viser den hvor mange coiner man hadde på lager 
pr. 31.12.2017 og 31.12.2016. Forskjellen fra forrige år, eller fra det som ble innkjøpt av nye 
coiner er enten redegjort i regnskapet som solgt, eller i styrevedtak som brukt til 
gaver/premier.  
 
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. Kontrollen med coinene ble påpekt i fjorårets rapport. På det 
området er det gjort grep for å bedre kontrollen ved at det er innført eget skjema for bruk 
ved alt salg som skjer direkte, og det er laget en oversikt som viser alt uttak av coiner fra 
lager. Dette er veldig bra, og man har fått kontroll på håndteringen av coinene. 
 
Regnskapet viser et underskudd på kr 3 546,41 som er dekket inn av foreningens egenkapital 

og at foreningen ved årets slutt har en egenkapital på kr 39 591,95. 

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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