
Til årsmøtet i NISK, avdeling 7 
 

Revisors beretning for 2020 
 
Vi har revidert regnskapet for Norsk Irsksetterklubb, avdeling 7 (org. nr 915654622) for 
regnskapsåret 2020, som viser et overskudd på kr. 19.306,-. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskapet  
Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Styret 
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 
 
Om revisjonen 
Hensikten med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil -  og for at regnskapet  
korrekt reflekterer resultatet av årets aktiviteter og avdelingens finansielle stilling på balansedagen. 
 
Revisjonen er gjennomført på bakgrunn av avgitt resultatregnskap og balanse med tilhørende 
dokumentasjon, herunder bilag og bankkontoutskrifter. Videre har vi hatt kommunikasjon med 
styret. Vi anser at den mottatte informasjonen samlet sett er tilstrekkelig til å avgi en 
revisjonsberetning med konklusjon og anbefaling til årsmøtet. 
 
Kommentarer til årsregnskapet 
Rørosprøven er et samarbeid mellom avd. 7 og Røros JFF. For regnskapsåret foreligger det ingen 
skriftlig, signert avtale mellom avd. 7 og Røros JFF som regulerer samarbeidet. Vi oppfatter 
intensjonen dithen at inntekter, kostnader og forpliktelser skal deles likt mellom partene, at dette 
har vært praktisert siden oppstarten av Rørosprøven og at partene har en gjensidig forståelse av 
realitetene i samarbeidet. Vår vurdering er at gjennomføringen av prøvene i 2020, herunder 
regnskapsføring, harmonerer med tidligere års praksis. Av praktiske årsaker administrerer avd. 7 inn-
og utbetalinger for Rørosprøven samlet sett, og resultatfører alle inntekter og kostnader. Røros JFFs 
andel av overskuddet føres opp som en gjeldspost ved årsslutt, og resultatet reduseres tilsvarende.   
Etter vårt skjønn er overskuddsdelingen med Røros JFF, og dermed resultatet fra Rørosprøven, 
korrekt reflektert i avd. 7 sitt årsregnskap for 2020. 
 
Bilagskvaliteten i regnskapet for 2020 er generelt god. Vi har påpekt enkelte områder som etter vårt 
skjønn har noe forbedringspotensiale, hvilket styret har tatt til etterretning. 
 
Konklusjon 
Vår vurdering er at det avgitte årsregnskapet gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til 
NISK avd. 7 pr 31.12.2020 og det opptjente resultatet i perioden. Vi anbefaler at årsmøtet 
godkjenner årsregnskapet. 
 
 
 
Trondheim 14. februar 2021 
 
 
 
Asbjørn Eriksen        Morten Risstad 
(sign.)         (sign.)  



Appendiks: Om organiseringen av Rørosprøven 
 
Basert på revisjonen for 2020 er vår oppfatning at samarbeidet med Røros JFF om Rørosprøven bør 
formaliseres ytterligere. Dette er først og fremst begrunnet i aktivitetenes relative betydning for avd. 
7 sin samlede økonomi. En slik avtale bør være datert, gjensidig forpliktende og tydelig med hensyn 
til rettigheter, plikter. Partenes deltagelse i momskompensasjon og offentlige støtteordninger bør 
eksplisitt reguleres. Det bør utvetydig fremgå hvordan prøvene skal finansieres og hvordan 
overskuddsdeling skal foregå. Vi anerkjenner at det faktum at avd. 7 og RJFF er to ulike 
organisasjoner med eget organisasjonsnummer og separat økonomi, skaper visse praktiske 
utfordringer. Vi oppfordrer styret til å konsultere FKF hva angår den juridiske organsieringen av 
Rørosprøven. Regnskapsføring av jaktprøvene bør følge endelig samarbeidsavtale og god 
regnskapsskikk. 
  


