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Resultatregnskap

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen 

NOTE 2020Á 2019Á

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 

Tilskudd fra det offentlig og andre instanserÁ

SponsorinntekterÁ

Annen driftsinntektÁ

2Á

1Á

1 855 049Á

51 609Á

93 206Á

1 802 467Á

49 761Á

96 706Á

Sum driftsinntekterÁ 1 999 864Á 1 948 935Á

TilskuddÁ

VarekostnadÁ

LønnskostnadÁ

Avskrivnings- og nedskrivningskostnadÁ

Annen driftskostnadÁ

3Á

4Á

6, 7Á

5Á

1 655 717Á

852Á

168 653Á

25 327Á

151 487Á

1 587 890Á

754Á

159 838Á

22 781Á

170 064Á

Sum driftskostnaderÁ 2 002 036Á 1 941 327Á

DriftsresultatÁ -2 172Á 7 607Á

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 

Annen renteinntektÁ 4 153Á 4 908Á

Annen finansinntektÁ 96Á 458Á

Annen rentekostnadÁ -110Á -173Á

Annen finanskostnadÁ -368Á -925Á

Netto finansresultatÁ 3 771Á 4 268Á

Ordinært resultatÁ 1 600Á 11 875Á

ÅRSRESULTAT 1 600Á 11 875Á

OVERFØRINGERÁ

Overført til annen egenkapitalÁ 9Á 1 000Á 9 982Á

Overført fra egenkapital til vedlikehold av Idrettens HusÁ 9Á 132Á -1 178Á

Overført til IT-utviklingÁ 9Á -966Á 966Á

Overført fra/til digitaliseringÁ 9Á 1 471Á -2 894Á

Overført fra/til moderniseringÁ 9Á 0Á -3 000Á

Overført til Idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakt)Á 9Á -1 791Á 3 000Á

Overført til digitalisering - felles økonomitjenesterÁ 9Á -4 810Á 5 000Á

Overført til rettslige prosesserÁ 9Á 9 013Á 0Á

Overført til forprosjekt Nasjonalt ToppidrettssenterÁ 9Á -2 449Á 0Á

Sum overføringerÁ 1 600Á 11 875Á
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BALANSE Alle tall i hele tusen 

EIENDELER NOTE 2020 2019Á

AnleggsmidlerÁ

Immaterielle eiendelerÁ

Egen tilvirkning av immaterielle eiendelerÁ

Andre immaterielle eiendelerÁ

6Á

6Á

1 145Á

52 842Á

5 658Á

48 204Á

Sum immaterielle eiendelerÁ 53 987Á 53 862Á

Varige driftsmidlerÁ

ToppidrettsenteretÁ

Kontorseksjon Ullevål stadionÁ

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignendeÁ

7Á

7Á

7Á

15 927Á

24 614Á

13 430Á

17 848Á

25 531Á

16 862Á

Sum varige driftsmidlerÁ 53 970Á 60 241Á

Finansielle anleggsmidlerÁ

Investering i datterselskapÁ

Investering i aksjer og andelerÁ

Pensjonsmidler IKÁ

8, 12Á

10Á

80Á

0Á

5 425Á

80Á

1Á

5 497Á

Sum finansielle anleggsmidlerÁ 5 505Á 5 579Á

Sum anleggsmidlerÁ 113 462Á 119 681Á

OmløpsmidlerÁ

FordringerÁ

KundefordringerÁ

Andre fordringerÁ

15Á

16Á

18 295Á

31 238Á

22 665Á

25 768Á

Sum fordringerÁ 49 533Á 48 433Á

Bankinnskudd, kontanter og lignendeÁ

Innskudd konsernkonto SF/IKÁ

Innskudd konsernkonto NIFÁ

11Á

685 114Á

48 568Á

386 942Á

25 082Á

Andre bankinnskuddÁ 52 047Á 36 067Á

Bankinnskudd, kontanter og lignendeÁ 785 729Á 448 091Á

Sum omløpsmidlerÁ 835 262Á 496 525Á

SUM EIENDELERÁ 948 724Á 616 206Á
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Alle tall i hele tusen 

EGENKAPITAL OG GJELDÁ NOTE 2020 2019Á

EgenkapitalÁ

Egenkapital med selvpålagte restriksjonerÁ

Vedlikehold av Idrettens Hus på UllevålÁ 9Á 2 149Á 2 017Á

IT-utviklingÁ 9Á 0Á 966Á

DigitaliseringÁ 9Á 6 058Á 4 587Á

Rettslige prosesserÁ 9Á 2 500Á 2 500Á

Forprosjekt Nasjonalt ToppidrettssenterÁ 9Á 551Á 3 000Á

Idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakt)Á 9Á 1 209Á 3 000Á

Digitalisering - felles økonomitjenesterÁ 9Á 190Á 5 000Á

Oppfølging strategi- og organisasjonsutvikling (SOU)Á 9Á 9 013Á 0Á

Sum egenkapital med selvpålagte restriksjonerÁ 21 669Á 21 070Á

Opptjent egenkapitalÁ

Annen egenkapitalÁ 9Á 39 433Á 29 451Á

Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapitalÁ 9Á 1 000Á 9 982Á

Sum opptjent egenkapitalÁ 40 433Á 39 433Á

Sum egenkapitalÁ 62 102Á 60 503Á

Gjeld   

Avsetning for forpliktelserÁ

Pensjonsforpliktelser IdrettskretserÁ 10Á 5 425Á 5 497Á

Sum avsetninger for forpliktelserÁ 5 425Á 5 497Á

Annen langsiktig gjeldÁ

PantelånÁ 14Á 2 328Á 4 656Á

Båndlagte midler (fond)Á 709Á 781Á

Sum annen langsiktig gjeldÁ 3 037Á 5 437Á

Kortsiktig gjeldÁ

LeverandørgjeldÁ 44 973Á 22 267Á

Andre avsetningerÁ 13Á 10 194Á 13 623Á

Skyldige offentlige avgifterÁ 20 636Á 19 615Á

Gjeld SF/IK innskudd konsernkontoÁ 11Á 685 114Á 386 942Á

Annen kortsiktig gjeldÁ 17Á 117 242Á 102 322Á

Sum kortsiktig gjeldÁ 878 160Á 544 769Á

Sum gjeldÁ 886 622Á 555 703Á

SUM EGENKAPITAL OG GJELDÁ 948 724Á 616 206Á

Oslo, 16. mars 2021Á

Berit KjøllÁ Vibecke SørensenÁ Johan Olav KossÁ Kristin Kloster AasenÁ Astrid Uhrenholdt JacobsenÁ Kathe LangvikÁ Astrid StrandbuÁ Elisabeth FaretÁ
PresidentÁ 1. visepresidentÁ 2. visepresidentÁ IOC UtøverrepresentantÁ Ansattes representantÁ StyremedlemÁ Styremedlem (2019-2021)Á

Sebastian H. HenriksenÁ Sondre Sande GullordÁ Erik UnaasÁ Karen KvalevågÁ Zaineb Al-SamaraiÁ Ole JørstadÁ Emilie Zakariassen HansenÁ
Styremedlem (2019-2023)Á Styremedlem (2019-2023)Á Styremedlem (2019-2021)Á GeneralsekretærÁ Styremedlem (2019-2023)Á Styremedlem (2019-2021)Á Styremedlem (2019-2021)Á
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NOTER 

Note 1 RegnskapsprinsipperÁ

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 
1998 og god regnskapsskikk i Norge.Á

Konsolideringsprinsippper 
Pga størrelsen på datterselskapene er det ikke utarbeidet 
konsernregnskap, se note 12.Á

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som 
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløps-
midler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er 
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig 
og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.Á

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for 
avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere 
enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbi-
gående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggs-
midler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over 
den økonomiske levetiden.Á

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og 
virkelig verdi.Á

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til 
pålydende beløp. 

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta 
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til 
balansedagens kurs. 

Immaterielle eiendeler 
Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder 
utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er 
sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til 
eiendelene vil tilflyte forbundet og anskaffelseskost kan måles 
pålitelig.Á

Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til 
anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av 
virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for 
balanseføring er oppfylt. 

Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives.ÁImmaterielle eiendeler nedskrives til virkelig verdi 
dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker 
balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. 

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler aktiveres for anskaffelser hvor kostpris er 
over kr 100.000, eller delanskaffelser som sees samlet og som 
overstiger dette beløpet.Á

Øvrige anskaffelser kostnadsføres direkte.Á

Aksjer i datterselskap 
Investeringer i datterselskaper er balanseført til anskaffelses-
kost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom 
verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte fra datter-
selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Tilsvarende 
gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper.Á

Andre aksjer klassifisert som anleggsmidler 
Aksjer hvor forbundet ikke har betydelig innflytelse, 
er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til 
anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi 
ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt 
utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.Á

Andre fordringer klassifisert som anleggsmidler 
Andre fordringer er balanseført til anskaffelseskost og 
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å 
være forbigående.Á

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende 
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene.Á

Bankinnskudd, kontanter o.l. 
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bank-
innskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er 
kortere enn tre måneder fra anskaffelse.Á

Pensjoner 
Ved regnskapsføring av pensjoner er lineær opptjenings-
profil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til 
grunn. Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger 
amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den 
grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen 
og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i 
pensjonsplan fordeles over gjenværende opptjeningstid. 
Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Pensjonsmidlene 
vurderes til virkelig verdi.Á

Inntektsføringsprinsipper 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
har hovedsaklig tre inntektstyper:Á
• tilskudd fra det offentlige og ansdre instanserÁ
• sponsorinntekter  
• andre driftsinntekter (herunder inntekter fra fellestjenester 

utført for særforbund og idrettskretser)Á

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er 
opptjent. Tilskudd som er ment å finansiere OL-kostnader 
anses opptjent når aktivitetene gjennomføres og kostnadene 
påløper. Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.Á

Periodiseringsprinsipper 
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.Á
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke 
er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger, 
se note 13.Á

Skatter 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.Á

Rehabilitering Toppidrettsenteret / bygging Olympiahallen 
I perioden 2006 til 2020 er det foretatt rehabilitering av 
Toppidrettsenteret. Rehabiliteringen er bokført etter netto-
metoden, dvs at bruttokostnaden minus rehabiliteringstilskudd 
fra Kulturdepartementet (KUD) er aktivert og avskrives etter 
ordinær avskrivningsmetode.Á
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Note 2  Tilskudd fra det offentlig og andre instanser (1 000 kr)Á

2020Á 2019Á

Rammetilskudd fra KulturdepartementetÁ 730 000Á 716 000Á

Tilskudd OL/PL Tokyo (2021), periodisertÁ -11 305Á -3 123Á

Momskompensasjon varer og tjenesterÁ 622 312Á 605 725Á

Øremerkede offentlige tilskudd fra Kulturdepartementet 1)Á 446 988Á 424 459Á

Forskjellige øremerkede tilskudd 2)Á 67 055Á 59 406Á

SumÁ 1 855 049Á 1 802 467Á

1) Spesifikasjon av øremerkede tilskudd fra KUDÁ 2020Á 2019Á

Lokale aktivitetsmidlerÁ 372 358Á 372 358Á

UtstyrsordningÁ 27 803Á 26 559Á

Inkludering i idrettslagÁ 20 214Á 17 698Á

Andre øremerkede tilskudd fra KUDÁ 26 613Á 7 844Á

SumÁ 446 988Á 424 459Á

2) Spesifikasjon av forskjellige øremerkede tilskuddÁ 2020Á 2019Á

NORAD-prosjekterÁ 9 195Á 9 884Á

Stiftelsen Dam (Extra-stiftelsen)Á 7 642Á 8 634Á

FredskorpsetÁ 1 493Á 3 030Á

Stiftelsen VIÁ 24 908Á 20 234Á

SparebankstiftelsenÁ 7 997Á 8 456Á

Integrerings- og mangfoldsdirektoratetÁ 600Á 940Á

Andre tilskuddÁ 15 220Á 8 228Á

SumÁ 67 055Á 59 406Á

Note 3  Spesifikasjon av tilskudd til underliggende ledd (1 000 kr)Á

Sum tilskuddÁ 2020Á 2019Á

Tilskudd Særforbund 1)Á 605 434Á 598 087Á

Tilskudd Idrettskretser 2)Á 85 680Á 87 217Á

Tilskudd andre 3)Á 964 604Á 902 586Á

Sum tilskuddÁ 1 655 717Á 1 587 890Á

1) SærforbundÁ 2020Á 2019Á

RammetilskuddÁ 166 356Á 162 277Á

RegiontilskuddÁ 37 424Á 36 952Á

Tilskudd integreringÁ 21 098Á 21 098Á

Tilskudd barne og ungdomssatsingÁ 149 139Á 149 536Á

Tilskudd utstyr anleggÁ 6 708Á 40 722Á

Tilskudd utviklingsorientert ungdomsidrettÁ 33 003Á 33 000Á

Momskompensasjon varer og tjenesterÁ 71 421Á 68 419Á

Andre tilskuddÁ 13 023Á 6 350Á

Tilskudd toppidrettÁ 107 262Á 79 733Á

SumÁ 605 434Á 598 087Á
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2) IdrettskretserÁ 2020Á 2019Á

RammetilskuddÁ 39 700Á 39 000Á

Klubb- og idrettsrådsutviklingÁ 6 127Á 6 100Á

Inkludering i idrettslagÁ 7 695Á 6 920Á

Idretts- og organisasjonsutviklingÁ 7 682Á 5 950Á

Trenerutdanning og regionale kompetansesentreÁ 12 881Á 15 542Á

Andre tilskudd (Stiftelsen DAM mm)Á 1 263Á 3 283Á

Momskompensasjon varer og tjenesterÁ 10 332Á 10 422Á

SumÁ 85 680Á 87 217Á

3) Tilskudd andreÁ 2020Á 2019Á

Idrettslag, lokale aktivitetsmidlerÁ 372 358Á 372 358Á

Idrettsråd, inkludering i idrettslagÁ 12 485Á 10 670Á

Andre tilskudd idrettslag/idrettsrådÁ 38 357Á 6 503Á

Tilskudd andre organisasjonerÁ 18 914Á 4 853Á

Momskompensasjon varer og tjenesterÁ 522 490Á 508 202Á

SumÁ 964 604Á 902 586Á

Note 4  Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer (1 000 kr)Á

2020Á 2019Á

LønnÁ 229 414Á 222 935Á

FolketrygdavgiftÁ 31 845Á 31 809Á

PensjonskostnaderÁ 1 229Á 1 981Á

Andre ytelserÁ 8 498Á 8 919Á

Fakturerte lønnskostnader IK *Á -102 332Á -105 805Á

SumÁ 168 653Á 159 838Á

Antall sysselsatte årsverkÁ 204Á 193Á

Antall ansatte i NIF sentralt pr. 31.12Á 192Á 190Á

* Fra 2005 ble alle lønnskostnader i Idrettskretsene ført brutto i NIFs regnskap.Á
NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i både idrettskretsene og i NIF sentralt.Á
I årsregnskapet til NIF inngår imidlertid bare de sentralt ansatte, da idrettskretsenes ansatte tas med i de respektive kretsers regnskaper.Á

Antall sysselsatte årsverk reflekterer utførte årsverk for den oppgitte lønnskostnaden i NIF sentralt.Á
Både fast ansatte og timelønnede er hensyntatt.Á
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Annen 
Ytelser til ledende personer (1 000 kr)Á LønnÁ godtgjørelseÁ

GeneralsekretærÁ

IdrettspresidentÁ

1. VisepresidentÁ

2. VisepresidentÁ

StyretÁ

Generalsekretær tiltrådte 01.10.17 i en åremålsstilling på 6 år, og har pr 31.12.20 sagt opp sin stilling.Á
Generalsekretær avslutter sitt arbeidsforhold 30.06.21.Á
Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet for ledende ansatte eller Idrettsstyret.Á

RevisorÁ

Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper fordeler seg slik:Á

1 438 271Á

1 437 848Á

201 380Á

201 380Á

743 237Á

2020Á

138 901Á

106 916Á

51 900Á

51 900Á

49 960Á

2019Á

Lovpålagt revisjonÁ

Andre attestasjonstjenesterÁ

AdvokattjenesterÁ

Andre tjenester utenfor revisjonenÁ

426Á

484Á

310Á

207Á

500Á

451Á

0Á

481Á

SumÁ 1 427Á 1 432Á

Alle beløp er inkludert mva.Á

Note 5  Annen driftskostnad (1 000 kr)Á

Annen driftskostnadÁ 2020Á 2019Á

KontorkostnaderÁ

IT-kommunikasjon, drift og andre kostnaderÁ

Reise og oppholdskostnaderÁ

Idrettsfaglig bistand, idrettsutstyr, medisinsk utstyrÁ

Salgs- og reklamekostnaderÁ

BarneidrettsforsikringÁ

Andre kostnader (inkludert avsetninger)Á

40 482Á

49 177Á

16 302Á

13 383Á

8 588Á

951Á

22 605Á

39 737Á

52 946Á

29 101Á

15 886Á

9 322Á

990Á

22 084Á

SumÁ 151 487Á 170 064Á



16Á NIF årsrapport 2020

Noter til regnskapet

 

  
 

 

     

 

  

Note 6  Andre immaterielle eiendeler (1 000 kr)Á

TurneringsÁ
IT-prosjekter SportsÁ TurneringsÁ Admin, 

under utviklingÁ AdminÁ Admin (1)Á anleggsreg. (1)Á IdrettskontorÁ NettsideÁ IdrettskursÁ

Anskaffelseskost 01.01.20Á 5 658Á 34 570Á 35 047Á 9 350Á 14 782Á 1 373Á 8 851Á

TilgangÁ 18 602Á 0Á 0Á 0Á 0Á 0Á 0Á

AvgangÁ 23 115Á 0Á 0Á 0Á 0Á 0Á 0Á

Anskaffelseskost 31.12.20Á 1 145Á 34 570Á 35 047Á 9 350Á 14 782Á 1 373Á 8 851Á

Akk. avskrivninger og 
nedskrivninger 31.12.20Á 0Á 33 919Á 16 273Á 8 883Á 13 756Á 1 373Á 5 311Á

Bokført verdi pr. 31.12.20Á 1 145Á 651Á 18 774Á 468Á 1 025Á 0Á 3 541Á

Årets avskrivningerÁ 587Á 3 838Á 1 963Á 2 956Á 132Á 1 770Á

Økonomisk levetidÁ 5 årÁ 10 årÁ 5 årÁ 5 årÁ 5 årÁ 5 årÁ

AvskrivningsplanÁ LineærÁ LineærÁ LineærÁ LineærÁ LineærÁ LineærÁ

Idrettens 
Nytt øk- OLT OLT trenings- medlems- Rapporterings-

Bedre klubbÁ systemÁ testdatabaseÁ dagbok (2)Á system (IMS)Á verktøyÁ

Anskaffelseskost 01.01.20Á 1 507Á 1 168Á 1 647Á 11 298Á 0Á 0Á

TilgangÁ 0Á 0Á 237Á 2 394Á 10 292Á 9 949Á

AvgangÁ 0Á 0Á 0Á 0Á 0Á 0Á

Anskaffelseskost 31.12.20Á 1 507Á 1 168Á 1 884Á 13 692Á 10 292Á 9 949Á

Akk. av- og 
nedskrivninger 31.12.20Á 1 202Á 681Á 929Á 5 154Á 766Á 1 847Á

Bokført verdi pr. 31.12.20Á 305Á 487Á 955Á 8 538Á 9 526Á 8 102Á

Årets avskrivningerÁ 618Á 389Á 412Á 2 765Á 766Á 1 847Á

Økonomisk levetidÁ 3 årÁ 3 årÁ 5 årÁ 5 årÁ 3 årÁ 3 årÁ

AvskrivningsplanÁ LineærÁ LineærÁ LineærÁ LineærÁ LineærÁ LineærÁ

OLT diverse systemerÁ 2020 SUMÁ 2019 SUMÁ

Anskaffelseskost 01.01.20Á 999Á 126 251Á 114 589Á

TilgangÁ 243Á 41 716Á 17 117Á

AvgangÁ 0Á 23 115Á 5 456Á

Anskaffelseskost 31.12.20Á 1 242Á 144 852Á 126 251Á

Akk. av- og nedskrivninger 31.12.20Á 772Á 90 866Á 72 389Á

Bokført verdi pr. 31.12.20Á 470Á 53 987Á 53 862Á

Årets avskrivningerÁ 434Á 18 477Á 14 593Á

Økonomisk levetidÁ 5 årÁ

AvskrivningsplanÁ LineærÁ

(1) Anleggsregisteret er en modul i TurneringsAdmin som ene og alene eies av NIF. Denne blir avskrevet over 5 år, i motsetning til resterende    
      del av systemet hvor man har vurdert 10 års levetid (og inngått tilsvarende avtaler med andre særforbund som bruker systemet).Á
(2) Treningsdagboken er finansiert med kr 0,33 mill, hovedsakelig fra IOC. Dette har redusert anskaffelseskostnad tilsvarende.Á
(3) Testdatabasen er finansiert med kr 0,33 mill fra IOC. Dette har redusert anskaffelseskostnad tilsvarende.Á

https://31.12.20
https://31.12.20
https://31.12.20
https://31.12.20
https://31.12.20
https://31.12.20
https://31.12.20
https://31.12.20
https://31.12.20
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Note 7  Varige driftsmidler (1 000 kr)Á

Toppidrett- Seksjon Ullevål Utstyr/anlegg IT-utstyr/ 2020Á 2019Á
senteret Stadion (1)Á toppidrett (2)Á inventar SUM SUM 

Anskaffelseskost 01.01.20Á 42 081Á 42 955Á 44 615Á 22 538Á 152 189Á 153 901Á

TilgangÁ 0Á 0Á 579Á 0Á 579Á -315Á

AvgangÁ 0Á 0Á 1 173Á 0Á 1 173Á 1 684Á

Anskaffelseskost 31.12.20Á 42 081Á 42 955Á 44 021Á 22 538Á 151 595Á 151 902Á

Akk. avskrivninger 31.12.20Á 26 154Á 18 341Á 30 835Á 22 295Á 97 625Á 91 661Á

Bokført verdi pr. 31.12.20Á 15 927Á 24 614Á 13 186Á 243Á 53 970Á 60 241Á

Årets avskrivningerÁ 1 921Á 917Á 3 235Á 777Á 6 850Á 8 188Á

Årets nedskrivningerÁ 0Á 0Á 0Á 0Á 0Á 0Á

,Á

Økonomisk levetidÁ 10-30 årÁ 67 årÁ 3-5 årÁ 3-5 årÁ

AvskrivningsplanÁ LineærÁ LineærÁ LineærÁ LineærÁ

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler  0Á 18 703Á 436Á 0Á 19 139Á 18 185Á

(1)ÁAnskaffelseskost for kontorseksjon Ullevål Stadion er nettoført, dvs. redusert med den andelen som er finansiert av spillemidler.Á
(2)ÁToppidrettsenteret ble i 2020 rehabilitert med kr 1,65 mill. Det søkes om rehabiliteringstilskudd fra KUD til disse formålene, og for 2020 ble det 

tildelt 1,2 mill. Dette beløpet er bokført som finansiering av investeringene, og reduserer anskaffelseskosten tilsvarende. Tilgang består av reell 
tilgang på kr 1,68 mill og finansiering på totalt 1,62 mill. Finansiering er refundert anleggsmoms og ekstratildeling fra KUD relatert til rehabilitering 
foretatt i 2019. Anskaffelseskost og akkumulerte avskrivninger pr 31.12.20 er nedjustert med 1,17 mill som følge av utrangering.Á

Note 8  Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. (1 000 kr)Á

Stemme ogÁ
Investeringer i datterselskaperÁ Ansk.-tidspunktÁ Forretnings-kontorÁ eierandelÁ KostprisÁ Bokført verdiÁ

Bardufosstun ASÁ 2004, 2009Á BardufossÁ 86 %Á 311Á 80Á

SumÁ 80Á

https://31.12.20
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Note 9  Egenkapital (1 000 kr)Á

Egenkapital med Annen Sum 
selvpålagte restriksjonerÁ egenkapitalÁ egenkapitalÁ

Egenkapital 01.01.20Á 21 070Á 39 433Á 60 503Á

Årets endring i egenkapital:Á

Årets resultat til annen egenkapitalÁ 1 000Á 1 000Á

Avsatt til vedlikehold Idrettens Hus UllevålÁ 132Á 132Á

Disponert fra IT-utvikling  -966Á -966Á

Avsatt til digitaliseringÁ 1 471Á 1 471Á

Disponert fra Idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakt)Á -1 791Á -1 791Á

Disponert fra digitalisering - felles økonomitjenesterÁ -4 810Á -4 810Á

Avsatt til oppfølging strategi- og organisasjonsutvikling (SOU)Á 9 013Á 9 013Á

Disponert fra forprosjket Nasjonalt ToppidrettssenterÁ -2 449Á -2 449Á

Egenkapital 31.12.20Á 21 669Á 39 433Á 62 102Á

Note 10  Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser (1 000 kr)Á
NIF er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NIF sine pensjonsordninger oppfyller disse kravene.Á
NIF har to tjenestepensjonsordninger:Á
Ansatte i NIF og i idrettskretsene (ansatt etter 01.03.2000) er medlem i Statens Pensjonskasse. Pensjonsordningen gir rett til definerteÁ
fremtidige ytelser. Det trekkes en egenandel på 2% av ansattes lønn. Det er 366 medlemmer i ordningen.Á

Ansatte i idrettskretsene (ansatt før 01.03.2000) er medlem i DnB. Dette er en lukket ordning som gir rett til definerte fremtidige ytelser.Á
Det trekkes en egenandel på 2% av ansattes lønn. Det er 13 yrkesaktive medlemmer i ordningen.Á

2020Á 2019Á

Nåverdi av årets pensjonsopptjeningÁ 550Á 540Á

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsenÁ 1 101Á 1 271Á

Avkastning på pensjonsmidlerÁ -1 650Á -1 898Á

Resultatført estimeringstap/(gevinst)Á 982Á 641Á

AdministrasjonskostnaderÁ 507Á 619Á

Periodisert arbeidsgiveravgiftÁ 72Á 75Á

Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgiftÁ 1 562Á 1 247Á

Idrettskretser, sikrede AFPÁ 2020Á 2019Á

Beregnede pensjonsforpliktelserÁ -49 456Á -49 120Á

Pensjonsmidler (til markedsverdi)Á 43 527Á 44 268Á

Ikke resultatført virkning av estimatavvikÁ 12 190Á 11 034Á

Periodisert arbeidsgiveravgiftÁ -836Á -684Á

Netto pensjonsforpliktelser (- midler)Á 5 425Á 5 497Á

Netto pensjonssfordring i 2020 er knyttet til ansatte i idrettskretsene, og den vil over tid bli refundert fra idrettskretsene.Á
Forpliktelsen til pensjonsselskapet tilsvarende fordringen, er ført opp i regnskapet med kr 5.425.Á

Økonomiske forutsetninger:Á 2020Á 2019Á

DiskonteringsrenteÁ 1,5 %Á 2,3 %Á

Forventet lønnsreguleringÁ 2,0 %Á 2,3 %Á

Forventet pensjonsøkningÁ 0,0 %Á 0,5 %Á

Forventet G-reguleringÁ 1,8 %Á 2,0 %Á

Forventet avkastning på fondsmidlerÁ 2,4 %Á 3,8 %Á

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang, er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.Á

https://31.12.20
https://01.01.20
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Note 11  Konsernkontosystem og bundet bankinnskudd (1 000 kr)Á
Konsernkontosystemet i NIF ble opprettet i 1989. Gjennom konsernkontosystemet forvalter NIF den akkumulerte overskuddslikviditeten til de 
deltakende særforbundene og idrettskretsene. Midlene plasseres i bank og rentebærende verdipapirer med moderat til lav risiko.Á
Konsernkontosystemet skal sikre deltakerne bedre innskudds- og lånebetingelser enn hver og en kan få på egenhånd. I tillegg bidrar systemet 
til fleksibilitet ved kortsiktige likviditetsbehov.Á

NIF administrerer konsernkontosystemet og er representant overfor banken. NIF er sammen med de øvrige deltakerne i konsernkontosystemet,Á
solidarisk ansvarlig overfor banken for oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontoavtalen. Saldo på konsernkonto 
presenteres som bankinnskudd i årsregnskapet til NIF, og som kortsiktig fordring og gjeld til forbund/kretser.Á
Pr 31.12.2020 er det plassert kr 400 mill i ulike pengemarkedsfond, samt kr 82,6 mill på særvilkårskonto.Á

Av bankinnskuddene utgjør bundne skattetrekksmidler kr 11,5 mill, lokale aktivitetsmidler kr 0,5 mill og båndlagte midler (fond) kr 0,7 mill. 

Note 12  Datterselskap, (konsernforhold – skatt – mellomværende) (1 000 kr)Á
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eier 86% av Bardufosstun AS. NIF overtok aksjene til Troms Fylkeskommune iÁ
Bardufosstun AS vederlagsfritt i 2009, og overdro i 2018 tomten til Bardufosstun AS og 14% av aksjene til Troms IK.Á

Datterselskapets virksomhet er av en forholdsvis lav karakter, slik at det derfor ikke er funnet nødvendig å konsolidere selskapene. Hovedtallene iÁ
selskapet blir gjengitt i denne noten.Á

Bardufosstun AS hadde i 2020 et skattemessig overskudd på kr 546.Á
Bardufosstun AS har ikke fått direkte tilskudd i 2020.Á

2020Á 2019Á

Bardufosstun AS, årsresultatÁ 426Á

Bardufosstun AS, egenkapitalÁ 1 947Á 1 521Á

Note 13  Andre avsetninger (1 000 kr)Á
Øremerkede midler:Á
NIF mottar øremerkede midler til gjennomføring av ulike prosjekter fra flere ulike instanser og samarbeidspatrnere. Enkelte av disse midlene er ikke fullt 
ut benyttet pr 31.12.2020 og utgjør således en forpliktelse for NIF. Disse fordeler seg som følger:Á

Avsetninger:Á 2020Á 2019Á

UNGÁfrivilligÁfondÁ 6 606Á 10 044Á

Sunn IdrettÁ 1 104Á 0Á

UtstyrsmidlerÁ 182Á 811Á

KinasamarbeidÁ 753Á 500Á

NORAD-prosjekterÁ 949Á 223Á

Lokale aktivitetsmidlerÁ 189Á 388Á

FredskorpsetÁ 0Á 1 047Á

DiverseÁ 412Á 610Á

SumÁ 10 194Á 13 623Á

Note 14  Lån og pantstillelser (1 000 kr)Á

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.:Á 2020Á 2019Á

Pantelån DnB NOR (1)Á 2 327Á 4 656Á

Sum pantelånÁ 2 327Á 4 656Á

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeldÁ

Ullevål StadionÁ 24 614Á 25 531Á

(1) De årlig avdragene er kr 2,3 mill. Lånet vil være nedbetalt i 2021. Pr 31.12.2020 har hele lånet flytende rente.Á

-203Á
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Note 15  FordringerÁ
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 766. Beløpet er oppjustert med 428 fra 2019.Á

Note 16  Andre kortsiktige fordringer (1 000 kr)Á

Fordringer:Á 2020Á 2019Á

Opptjente inntekterÁ 493Á 2 455Á

Forskuddsbetalt OL/PL Tokyo (2021) og Beijing (2022)Á 16 030Á 9 910Á

Forskuddsbetalte kostnaderÁ 14 647Á 7 659Á

Andre kortsiktige fordringerÁ 68Á 5 744Á

SumÁ 31 238Á 25 768Á

Note 17  Annen kortsiktig gjeld (1 000 kr)Á

Annen kortsiktig gjeldÁ 2020Á 2019Á

Påløpte feriepengerÁ

Mottatte ikke opptjente inntekterÁ

Øvrige påløpte kostnader 

24 583Á

45 229Á

47 431Á

23 414Á

32 722Á

46 186Á

SumÁ 117 242Á 102 322Á

NOTE 18  GarantierÁ
Garanti Norges SkiskytterforbundÁ
NIF inngikk 18.12.2013 en garanti overfor Kulturdepartementet (KUD)Á
vedrørende Norges Skiskytterforbunds nye brukeravtale for nasjonal-
anlegget Holmenkollen. NIF garanterer Norges Skiskytterforbunds (NSSF)Á
økonomiske oppfyllelse av brukeravtalen. NSSF har akseptert at NIF kanÁ
holde tilbake (motregne) et eventuelt effektuert garantiansvar overfor KUDÁ
i de overføringene NSSF mottar fra staten (KUD) via NIF.Á
Garantien er gyldig frem til 31.12.2023.Á

Garanti Norges SkiforbundÁ
NIF inngikk 05.03.2015 en garanti overfor Kulturdepartementet (KUD) 
vedrørende Norges Skiforbunds nye brukeravtale for nasjonalanlegget på 
Hafjell. NIF garanterer Norges Skiforbunds (NSF) økonomiske oppfyllelse 
av brukeravtalen. NSF har akseptert at NIF kan holde tilbake (motregne) 
et eventuelt effektuert garantiansvar overfor KUD i de overføringene NSF 
mottar fra staten (KUD) via NIF.Á
Garantien er gyldig frem til 30.06.2025.Á

Garanti Norges SkiforbundÁ
NIF inngikk 21.09.2019 en garanti overfor Kulturdepartementet (KUD) 
vedrørende Norges Skiforbunds nye brukeravtale for nasjonalanlegget på 
Kvitfjell.ÁNIF garanterer Norges Skiforbunds (NSF) økonomiske oppfyllelse 
av brukeravtalen. NSF har akseptert at NIF kan holde tilbake (motregne) 
et eventuelt effektuert garantiansvar overfor KUD i de overføringene NSF 
mottar fra staten (KUD) via NIF.Á
Garantien er gyldig frem til 30.06.2022.Á

NOTE 19  Effekter av Covid-19 situasjonenÁ

Den pågående pandemien (covid-19) har rammet norsk idrett, og de frivillige, hardt, både sportslig og økonomisk i 2020. På vegne av norsk idrett harÁ
Norges idrettsforbund jobbet aktivt opp mot myndighetene for å få statlig tiltakspakker for økonomisk kompensasjon av de tapte inntektene som heleÁ
idrettsbevegelsen blir påført som følge av at all organisert idrett nå er opphørt. For Norges idrettsforbund har covid-19 situasjonen i 2020 bidratt til positivtÁ
regnskapsmessig resultat. Dette fordi arrangementer har blitt utsatt eller avlyst, reisevirksomhet har opphørt og fysiske møteplasser har blitt erstattetÁ
med digitale møter. Det er usikkerhet rundt den langsiktige økonomiske effekten av pandemien for Norges idrettsforbund og resten av norsk idrett.Á
Usikkerheten knytter seg særskilt  til mulig nedgang (frafall) i antall medlemmer i idrettslagene.Á



21ÁNIF årsrapport 2020

Kontantstrømoppstilling

KONTANTSTRØMOPPSTILLINGÁ

2020Á 2019Á

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:Á

Ordinært resultat før skattekostnadÁ 1 600Á 11 875Á

Ordinære avskrivningerÁ 25 327Á 22 781Á

Nedskrivninger varige driftsmidlerÁ 0Á 0Á

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidlerÁ 0Á -15Á

Endring i kundefordringerÁ 4 372Á -2 903Á

Endring i leverandørgjeldÁ 22 707Á 5 922Á

Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposterÁ 305 144Á 2 029Á

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteterÁ 359 148Á 39 689Á

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:Á

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidlerÁ 0Á 0Á

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidlerÁ -579Á 315Á

Utbetalinger ved kjøp av immatrielle eiendelerÁ -18 602Á -11 860Á

Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidlerÁ 0Á 2 869Á

Nedskriving investeringer i finansielle anleggsmidlerÁ -1Á 0Á

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteterÁ -19 182Á -8 676Á

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:Á

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeldÁ -2 329Á -2 373Á

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteterÁ -2 329Á -2 373Á

Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignendeÁ 337 638Á 28 641Á

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.Á 448 091Á 419 450Á

Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.*Á 785 729Á 448 091Á

*Spesifikasjon bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 i NIFÁ 100 615Á 61 149Á

*Spesifikasjon bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 SF/IK konsernÁ 685 114Á 386 942Á
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Deloitte. Deloitte AS 
Dronning Eufemias gate 14 
Postboks 221 Sentrum 
NO-0103 Oslo 
Norway 

Tel: +47 23 27 90 00 
www.deloitte.no 

Til styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités årsregnskap som viser et overskudd på 
kr 1 600 000. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde 
av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 
revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse 
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra 
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere 
hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har 
opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi 
konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi 
har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet 
Styret og generalsekretær (ledelsen) 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. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse 
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så 
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den 
(collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally norske Revisorforening 
separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and Organisasjonsnummer: 980 211 282 
related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see 
www.deloitte.no to learn more. 

© Deloitte AS 

www.deloitte.no
www.deloitte.no
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Deloitte. side 2 
Uavhengig revisors beretning -
Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. 
Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, 
forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 
foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi 
profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 
utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter 
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig 
feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes 
utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av 
årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til 
hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi 
konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder 
oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert 
på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 
på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget 
av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning 
som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om 
årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og 
forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller 
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Uavhengig revisors beretning -
Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité 

forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov 
og god bokføringsskikk i Norge. 

Oslo, 16. mars 2021 
Deloitte AS 

TToorrggeeiirr DDaahhllee 
statsautorisert revisor 
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Til Idrettstinget i Norges Idrettsforbund 

Kontrollutvalgets beretning for 2020 

Kontrollutvalget skal i henhold til NIFs lov § 2-12 påse at Norges Idrettsforbunds virksomhet drives i samsvar 
med organisasjonsleddets regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på at Norges Idrettsforbund har 
forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger 
og økonomiske rammer.  

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på Idrettstinget, og avgi en uttalelse 
til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, og avgi en beretning til Idrettstinget. 

Kontrollutvalgets arbeid 

Vi har utført kontrollhandlinger for å påse at Norges Idrettsforbund har forsvarlig forvaltning og 
økonomistyring, herunder at Idrettsstyret har fulgt opp strategiplan, budsjett og andre vedtak fastsatt av 
Idrettstinget. 

Vi har utført kontrollhandlinger for å påse at Norges Idrettsforbunds virksomhet drives i samsvar med Norges 
Idrettsforbunds regelverk, herunder gjennomgått protokoller fra Idrettstinget, styrets sakspapirer og 

protokoller, juridiske betenkninger fra NIFs juridiske avdeling og lovutvalget samt andre dokumenter 
Kontrollutvalget har funnet nødvendig å gjennomgå.  

Kontrollutvalget har jevnlig blitt orientert om økonomisk situasjon, vesentlig avtaler, risikovurderinger og 
andre forhold knyttet til Norges Idrettsforbunds forvaltning og økonomistyring, og fått svar på våre 

kontrollspørsmål knyttet til disse gjennomgangene. 

Vi har gjennomført møte med engasjert revisor og fått presentert revisors arbeid og konklusjoner. Det vises 

i den forbindelse til revisors beretning. 

Kontrollutvalget vil gjennomgå alle forslag til vedtak som skal behandles på Idrettstinget. For saker som anses 

å være innenfor vårt arbeidsområde vil det bli gitt en uttalelse. 

Vi bekrefter at Kontrollutvalget har fått tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

Protokollene er tilgjengelige på NIFs nettsider. 

Konklusjon: 
Basert på våre kontrollhandlinger og det materialet vi har fått oss forelagt er Kontrollutvalgets vurdering at 
Norges Idrettsforbund har forsvarlig forvaltning og økonomistyring og at Norges Idrettsforbunds virksomhet 
drives i samsvar med Norges Idrettsforbunds regelverk og vedtak. 

Oslo, 23. mars 2021 

Mariann Steine Bendriss Gunnar Skoglund Tom Ericsen 




