
REVISJON AV TØNSBERG DYKKEKLUBB SITT 

REGNSKAP FOR DRIFTSÅRET 2012 
 

Til Årsmøtet 13/2-2013: 
 

1: 

Valgt revisorer Dag Deberitz har i dag revidert det av kasserer framlagte 

klubbregnskap for driftsåret 2012 for Tønsberg Dykkeklubb, Org.-# 

982847613  som pr. 31.12.2012 viser et bokført overskudd på kr. 22.602,41 , 

mens det var budsjettert med kr.5.000,- i overskudd. Altså kr 17.602,41 bedre 

enn budsjettert. Se for øvrig mine merknader under kommentarer nedenfor.  

Den andre valgte revisoren, - Ellen Hellberg, - har visstnok uttalt at hun ikke 

anser seg som rettmessig valgt på klubbens forrige årsmøte, - hvorfor jeg 

derfor har måttet utføre revisjonen alene.  

 

2:  

Jeg har utført revisjonen etter beste evne i forhold til gjeldende lover, regler og 

god revisjonsskikk. 

 

3: 

Jeg har kontrollert utvalgte, men omfattende deler av grunnlagsmaterialet 

som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede 

regnskapsprinsippene. I den grad det følger av god regnskapsskikk har jeg 

gjennomgått klubbens formuesforvaltning og interne kontroll, samt påsett at 

styrevedtak som vedrører klubbens økonomi har blitt fulgt opp i praksis. 

 

Revisors kommentarer (4 punkter): 

1: Som valgt revisor merker jeg meg at salget av M/S Steinbiten på kr.25.000,- 

har bidratt til overskuddet fordi båten ikke hadde noen bokført  verdi i 

inngående balanse. Verdien av "M/S Sjarken" og "Rødnebb" framgår heller 

ikke av regnskapet som aktiva etter det jeg kan se. Noe det skal etter de nye 

reglene for idrettsregnskap som nå er helt likt regulert som ethvert annet 

firmaregnskap. (http://tinyurl.com/n93nel) 

 

2: Etter det jeg har kjennskap til skal det ifm. Færder DK.'s anskaffelse av 

"M/S Sjarken" ha blitt utstedt andelsbrev til diverse medlemmer av klubben 

som ytet lån til anskaffelse av "Sjarken" slik at når "antatt salgsverdi" av 

denne båten føres inn i regnskapet under "aktiva" for 2013 må summen av 

disse andelsbrevene føres som gjeld/passiva siden det er slik at dersom båten 

blir solgt så skal disse andelsbrevene innløses slik at klubben bare skal 

krediteres for den del av salgssummen som overskrider andelshavernes 

tilgodehavende.  
Forts. side 2. 



3: Siden det dobbelt-betalte ungdomstilskuddet i forbindelse med avholdt 

"delfindykkerkurs" fra Norges Dykkeforbund på kroner 8.150,- ikke er 

tilbakebetalt til Dykkeforbundet i regnskapsåret, men altså inntektsført 2 

ganger i 2012, -, vil også dette beløpet komme til fradrag på det reelle 

driftsoverskuddet for 2012.  

Som altså må vise følgende korreksjon for å være reellt: 

Bokført overskudd 22.602,41 - inntektsført salg av "Steinbiten"- kr 25.000,- 

samt for mye innbetalt/inntektsført fra NDF - 8.150,- ville vist et underskudd 

for klubben på kr. 10.547,59  for driftsåret 2012. 

 

4: Alle utgifts-/utbetalingsbilag er nå korrekt undertegnet av både kasserer og 

klubbens leder. Som revisor må jeg imidlertid få opplyse om at reglene i.f.m. 

regnskapsførsel i idrettsklubber tilsluttet N.I.F. nå har blitt innskjerpet, slik at 

alle regninger og utgiftsbilag SKAL UNDERTEGNES AV TO PERSONER 

FØR UTBETALING FYSISK SKJER. 

Se link til disse bestemmelsene i "Lovdata": http://tinyurl.com/n93nel  

  

På bakgrunn av det ovennevnte anbefaler jeg som valgt revisor årsmøtet å 

godkjenne det framlagte regnskap, - men at mine merknader tas hensyn til ved 

framtidige årsregnskap. 
 

 

Stavern, 10. februar 2013. 
 

 

 
 

Dag Deberitz 

tlf. 922 35777 

- valgt revisor for Tønsberg Dykkeklubb      

  


