Revisjonsberetning
for
Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF)`s regnskap 2019.
Med forbehold om mulige ukjente forhold, har undertegnende revisorer pr. 17.07.2020 revidert
NEKF`s foreløpig kontospesifisert offentlige regnskap for 2019. Endelig avslutta regnskap med noter
foreligger ikke pr. denne dato. Det foreliggende regnskapet består av styrets årsberetning,
resultatregnskap og balanse pr. 31.12.2019.
Regnskaper er ført av SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. Regnskapskontoret grunngir avventende
avslutning med ikke å ha mottatt, og ikke bokført, 2 stk. bilag/fakturaer hvor beløpa er belasta
bankkonto uten dokumentasjon. Denne dokumentasjon er, ifølge leder, sendt til regnskapskontoret,
men ikke registrert mottatt der. Leder har overfor revisjonen redegjort for begge fakturaenes innhold
og beløp og opplyst at det arbeides for å lukke dette avvik.
Det foreløpige resultatregnskapet viser et årsresultat på kr. 370.126,- og egenkapital pr. 31.12.2019
er kr. 1.696.060,-.
Fra regnskapsfører har vi mottatt etterspurt skriftlig grunnlagsmateriale og dokumentasjoner og
leder, regnskapsfører og sekretær har besvart våre muntlige henvendelser og sendt etterspurt
skriftlig dokumentasjon.
Følgende revisjonskontroller er gjennomførte:
-

Bokført saldi på 2 stk. bankkonti stemmer ikke med årsoppgaven fra bank. Bokført saldi på
disse konti er pr. 31.12.2019 til sammen kr. 20.614,27 større en saldi på bankkontiene. Ifølge
regnskapsfører og leder stemmer dette beløp med beløpa på de manglende bilag. Endelig
årsresultat og egenkapital pr. 31.12-2019 vil ved endelig avslutning bli tilsvarende lavere.

-

Det er foretatt stikkprøvekontroller med innhenting av fakturaer bokført på følgende konti:
5390 Møtegodtgjørelse, 6721 Økonomisk rådgivning, 6860 Møter og 7140 Reisekostnader.
Revisorene har ingen anmerkninger.

-

Rutiner for verifisering av reisekostnader og møtegodtgjørelser er undersøkt. Dokumenterte
og regnskapsførte reiseutgifter er elektronisk attestert av leder og sekretær. Grunnlag for
utbetaling av møtegodtgjørelse mottas fra forbundets sekretær månedsvis. Det er ikke
vedlagt møtereferat etc. som dokumentasjon på møtedeltakelse. Revisjonen anmoder at slik
dokumentasjon for verifisering av møtegodtgjørelse og kjøreutgifter vedlegges når
grunnlaget sendes regnskapsfører.

-

Det er ikke avdekket tvil om habilitet mellom styret i forbundet og regnskapsfører.

Revisorene vil bemerke:
-

NEKF`s firmaattest er àjour i forhold til styrets sammensetning. Av attesten går det fram at
daglig leder og styrets leder har signatur hver for seg, mens Jostein Dahle (leder) har prokura
alene. Revisorene anbefaler at dette endres til at minst 2 personer har signatur og prokura i
fellesskap.

-

Økning i sum lønnskostnader på kr 384.400,- fra forrige år relateres alt vesentlig til ansettelse
av forbundssekretær i 50 % stilling fra 1.2.2019 samt økt møtegodtgjørelser.
Ansettelsesavtale og arbeidsinstruks til daglig leder er forelagt revisorene for gjennomgang.

-

I likhet med forrige revisjonsrapport ser revisorene det formålstjenlig at styret og forbundet
har spesielt fokus på følgende kostnadskonti: 5390 Møtegodtgjørelse, 6860 Møter, 7140
Reisekostnader og 7100 Bilgodtgjørelse på til sammen kr. 879.500,-, en økning på kr.
380.900,- fra året før. Denne sum utgjør 39 % av totale driftskostnader i 2019.

-

Revisorene påpeker spesielt den mangelfulle regnskapsavslutningsprosessen for
2019. Vurdert ut fra den forklaring som er gitt, skulle dette avviket vært lukket på
et tidligere tidspunkt. Revisorene anmoder styret om å redegjøre for denne sak på
forestående RS.

-

Fra revisorene er det et ønske om tidligere informasjon fra styret/regnskapsfører i
tida rundt regnskapsavslutning, spesielt i de tilfeller avvik forekommer. RSdokumentene ble sendt ut uten at revisorene var invitert til å gi en foreløpig
uttalelse til regnskapet. Dette hadde vært mulig da grunnlaget for en foreløpig
revisjonsrapport på tidspunktet februar-mars ikke var vesentlig forskjellig fra det
som nå foreligger.

Med unntak av nevnte avvik, er regnskapet ført etter god regnskapsskikk. NEKF`s styre i samarbeid
med regnskapsfører presenterer et regnskap for 2019 som gir et korrekt uttrykk for NEKF`s
økonomiske stilling pr. 31.12.2019.

Moelv /Grong den 5.august 2020.

Carsten Bakke (s)
Revisor.

Jon Strand (s)
Revisor.

