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Tirsdag den 23. marts 2021  

 
Revision af Ringsted Go Klubs årsregnskab 2020 af kasserer Nicolai Ryge 
Grundet den aktuelle COVID-19 pandemi er dette regnskab samt modtagne billag sendt og 
kontrolleret via e-mail. Hidtil har jeg gjort det ved personligt møde mellem kasserer og folkevalgt 
revisor eller suppleant, hvor regnskab og bilag gennemgås. 
 
Det gode 

a) Ingen uoverensstemmelser fundet mellem selvstændigt DM-regnskabet og tilhørende 
kvitteringer. 

b) Udgiften ”DM2020” stemmer overens med DM-regnskabet. Et overskud, Dansk Go 
Forbund har modtaget fra Ringsted Go Klub. 

c) Indtægten ”støtte DGF” på 8.400,00 kr. er givet som et lån til indkøb af spilmaterialer. 
Tilbagebetaling er sket med de 5.600,00 kr. (modtaget fra Ringsted Kommune som støtte til 
indkøb) + de ubrugte 771,34 kr. Resterende 2.028,66 kr. op til 8.400 kr. betragtes som 
tilskud fra Dansk Go Forbund til købet. 

d) Dansk Go Forbund har modtaget de 7·100,00 kr. + 4·50,00 kr. som kontingent fra Ringsted 
Go Klub. Det fremgår af kontoudskrifter hos forbundet. 

e) Som hovedkasserer i forbundet betragter jeg punkterne b), c) og d) som afsluttet. Dansk Go 
Forbund har hverken tilgodehavende eller gæld hos Ringsted Go Klub pr. 31. december 
2020. Præcis, som det fremgår af årsregnskabet. 

f) Udgift på 373,00 kr. til webhotel hos one.com fremgår af faktura. Betaling af dette samt 
domæneafgift til DK Hostmaster A/S fremgår af kontoudskrift fra klubbens bank. 

g) Indestående i Arbejdernes Landsbank på 1.100,92 kr. pr. 30. december fremgår af samme 
udskrift: Pengene var der ved årsskiftet! 

h) Summe af kolonner i årsregnskabet kontrolleret uden at finde regnefejl. 
 
Det tvivlsomme 

i) Varelagerets værdi er opgjort ved formodet salgspris. Jeg lærte i skolen, det skal gøres til 
indkøbspris. 

 
Det dårlige 

j) Balancen viser, der er mangler i forståelsen af regnskabsføring hos kassereren. Eksempelvis 
er varelageret et aktiv, her fremgår det som et passiv. 

k) Årsregnskabet 2020 synes blot at være en udskrift af et regneark. Jeg foretrækker en pæn 
opstilling samt underskrift fra de(n) ansvarlige. 

l) Kombinationen af j) og k) gør aflagte årsregnskab sværere at læse end nødvendigt. 
 
Til sidst vil jeg sige tak for et godt DM arrangement i efterårsferien. 

 
Finn Nørgaard, 
kasserer i Dansk Go Forbund, 
fungerende kasserer i Odense Go Klub 


