
Revisors Beretning                  
Spansk Vannhundklubb Norge 
REGNSKAPSÅRET 2019 
 

«Lojal, lydig, munter, hardt arbeidende, vaktsom og 
avbalansert. Meget lærenem, tilpasser seg alle 
situasjoner og forhold.» 
 
 

01 Bilag 

Alle billag er sjekket mot utskrift og funnet i orden. 

02 Kommentar til inntekt. 

Inntekter: Inntektene i 2019 er  på 70 933,21.-. En økning fra 2018 på 1478,73.- 
Revidert Budsjett 2019 er også i år ambisiøst fra ca 87 400.- mot regnskap ca kr 70 000.-, en 
differanse på minus ca 17 400.-. Prosentvis stor differanse. Det er posten kurs og utstilling 
som ikke helt henger sammen med budsjett. 
Kontingent øker med 9900.- fra 2018. 
1825.- under budsjett, men rekruteringsarbeidet bære frukter, og utgjør klubbens 
hovedinntekt. Inntektene ligger nå stabilt på ca 70`. 

03 Kommentar til utgifter. 

Utgifter: Utgiftene er i 2019 på 73 446,43.- En økning på 41055,63.- fra 2018, økningen 
skyldes økte reisekostnader, oppdrettersamling og RAS. 
Her er det også for stor differanse mellom budsjett og drift med et mindreforbruk på 33854.-
Dette skyldes i hovedsak mindre forbruk på RAS og kurs i Trøndelag. 

04 Medlemmer 

Medlemsutviklingen er positiv fra 119 i 2015 til 233 i 2019. I tillegg er det vervet 37 nye 
medlemmer av oppdrettere i 2019, dette forteller oss at vi får rekruttert grovt regnet 50% av 
valpekjøperne. Dette er veldig bra og styrets videre strategi i verving er fortsatt en viktig 
faktor på inntektssiden i SVK. 
 

Revisors Beretning 
Jeg har revidert årsregnskapet for Spansk vannhundklubb Norge, som viser et negativt 
resultat på kr 2513,22.- 
Årsregnskapet består av balanse per 31/12-2019 og driftsregnskap. 
Egenkapitalen er pr 31/12-2019 kr 118 855,60  



Årsregnskapet er oversiktelig men meget god bilagsstruktur, dette gir styret en god kontroll 
og oversikt. Aktiviteten i klubben omfavner både utvikling av klubb og rase, og SVK har en 
sunn og god økonomi som speiler aktivitetsnivået. Min oppgave er å gi uttrykk for en mening 
om regnskapet på bakgrunn av min revisjon, se note 02 / 03 / 04. 
Årsregnskapet er etter min mening avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et 
dekkende bilde av den finansielle stillingen til Spansk Vannhundklubb Norge pr 31/12-2019, 
og er ført i samsvar med lover og etter god regnskapsskikk i Norge. 
Averøy, 5/3-2020 
 
Stein Sandvik 
Revisor, Spansk Vannhundklubb Norge 

 
 


	01 Bilag
	02 Kommentar til inntekt.
	03 Kommentar til utgifter.
	04 Medlemmer
	Revisors Beretning

