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INNKALLING TIL 
 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
 

 BÆRUM GOLFKLUBB 
 

TIRSDAG 26. OKTOBER 2021, KL. 18.00 
Møtet gjennomføres digitalt på Teams 

 
 SAKSLISTE: 

 

1.0 Godkjennelse av innkallingen og åpning av møtet 
2.0 Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen 

 3.0 Godkjennelse av sakslisten 
 
Dokumentene til ekstraordinært årsmøte er vedlagt i innkallingen. Kunngjøringen om Ekstraordinært 
årsmøte er publisert på klubbens nettsider og i nyhetsbrev 11. oktober 2021, iht klubbens lover §18. 
 
Bare medlemmer i henhold til klubbens medlemsregister, og som har fylt 15 år, er fremmøte- og 
stemmeberettiget. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt iht klubbens lover §18. 
 
 

4.0 Fullmakt – valg av ny revisor 
Saken gjelder: 
Klubbens revisor, Nitschke AS, har sagt opp revisoroppdraget 31. august 2021 med bakgrunn i at 
tillitsforholdet er brutt. Dette skjer mellom 2 årsmøter og klubben må inngå en intensjonsavtale med 
en ny revisor og avholde et ekstraordinært årsmøte for å foreta valg av revisor.  
 
Klubben fikk begrenset kontroll av MVA-meldinger for mars-april 2021, samt 6. termin 2020. 
Skatteetaten med hjemmel i sktfvl.  12-1, 1. ledd, besluttet å etterberegne merverdiavgift med  
kr. 404.639 for 6. termin 2020.  
 
Skatteetaten besluttet videre med hjemmel i sktfvl. § 14-3, å ilegge ordinær tilleggsskatt med 20%, 
kr. 80.828 for 6. termin 2020.  
Denne avgrensede kontrollen utgjør en ekstra økonomisk belastning for klubben for 2021 pålydende 
kr. 485.467.  
 
Bakgrunn: 
Bærum Golfklubb har siden 1995, engasjert Nitschke AS til å utføre revisjon av årsregnskap i samsvar 
med revisorloven og god revisjonsskikk inkludert attestasjoner knyttet til blant annet refusjon av 
merverdiavgift. Praksisen har vært 50% fradragsføring av all inngående merverdiavgift på drift og 
vedlikehold av golfbanen.  
 
Vi finner det særdeles grovt at revisor, som siste kontroll ledd av klubbens regnskap og innberetning 
av offentlige avgifter, har godkjent årsregnskap og tillatt denne praksisen i flere år før en tilfeldig 
begrenset mva-kontroll påpeker feilen. 
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Tidligere, og nåværende, styreledere og daglige ledere har hatt tiltro til at engasjert revisor 
etterfølger praksis som ikke setter klubben i en situasjon som den nå har kommet i.  
 
Som en konsekvens av Skatteetatens begrensede kontroll ble tilliten til revisor svekket og det ble stilt 
spørsmål til videre samarbeid. Med bakgrunn i dette valgte Nitschke AS å trekke seg som klubbens 
revisor. De har videre godtatt å dekke 50% av ilagt tilleggsavgift. 
 
I samråd med klubbens autoriserte regnskapsfører er praksisen nå endret til at man kun tar mva-
fradrag på direkte kostnader som har med merverdiavgiftspliktig omsetning å gjøre og man beregner 
forholdsmessig fradrag på bakgrunn av utleid areal til mva-pliktig virksomhet. Dette er verifisert av 
Skatteetaten ifmb begrenset kontroll for 1. og 2. termin 2021. 
 
 
Administrasjonen har innhentet tilbud fra 2 revisjonsselskaper: 
 

 
 
 
 
Styret ber om fullmakt til 
- å engasjere Stiansen & Co AS til å foreta revisjon og føre årsregnskap for klubben fra og med 
regnskapsåret 2021. 
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