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Generelt 

Regnskapet for 2022 er gjort opp med et overskudd på kroner 505 698,55. Ved utgangen av 2022 har 
foreningen en kontantbeholdning på ca. 1,9 mill. Foreningens gjeld er 1,30 mill, og består av 
leverandørgjeld på 10.000 samt innskudd i forbindelse med havneanlegget på Solumstrand. 
Foreningen har ingen ordinære lån. Styrets vurdering er at foreningen har god økonomi, og er godt 
rustet for framtidige aktiviteter, investeringer og vedlikeholdsbehov.  

 

2022 – andre år med nytt regnskapssystem og ny kasserer 

Foreningen tok i bruk «Styreweb» som plattform for styrearbeidet fra og med januar 2021. I denne 
forbindelse byttet vi også regnskapsfører til «Styreweb regnskap». Ny regnskapsfører og forenklede 
rutiner rundt fakturagodkjenning og fakturering har gjort jobben langt enklere og mer oversiktlig. 
Alle kontantkasser er nå avviklet, og erstattet av ordning med utlegg og refusjon gjennom Styreweb.  

Ved tidligere årsmøter i DSF har regnskapet vært splittet opp etter avdelinger, som eksempelvis 
«Havna», «Løkta» (klubbhus), «Junior», «Rødtangen», osv. osv. Styret mener at en slik avdelingsvis 
oversikt bør være et framtidig mål, men tekniske forhold i regnskapssystemet vanskeliggjør en slik 
presentasjonsform. Det er derfor det samlede regnskapet for hele foreningen som presenteres 
gjennom tallmaterialet. 

 

Veiviser til lesing av regnskapet 

Det er regnskapsfører som påfører konto når utgifter eller inntekter skal posteres i regnskapet. 
Rutiner for påføring av prosjekt for å angi hvilken avdeling inntekten eller kostnaden skal føres på har 
vært for svak, og det er derfor ikke mulig å rapportere balanserte regnskap for hver avdeling.  Videre 
har inntekter og kostnader ikke konsekvent blitt ført på samme konto som i budsjettet.  Notene til 
regnskapet beskriver de vesentlige avvikene mellom budsjett og regnskap, men det har ikke hatt 
konsekvenser for totalen. 

 

Integrering av tidligere Svelvik seilforening, framtidig avsetning 

Som kjent ble tidligere Svelvik seilforening slått sammen med DSF for et par år siden. I henhold til 
avtale mellom tidligere Svelvik seilforening og DSF skal inntekter fra utstyrssalg fra tidligere Svelvik 
seilforening, fratrukket relevante kostnader, avsettes, og øremerkes framtidig aktivitet i Svelvik. I 
praksis er dette organisert gjennom en egen bankkonto, som i regnskapet finnes som konto 1923 
(«Avsetning, Svelvik»). Ved utgangen av 2022 var saldo på kontoen kroner 256.996,-. 

 


