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Buskerud Idrettskrets
Resultatregnskap 2016

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre inntekter

NOTE
1

2016

2015

2 953
7 354 544
2 327 573

84 080
6 692 300
1 774 215

9 685 070

8 550 595

3 902 562
1 376 961
4 536 029

4 023 291
1 238 654
3 716 573

9 815 553

8 978 518

-130 483

-427 923

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader

3 761
719

32 548
126

Sum finanskostnader

3 042

32 422

-127 440

-395 501

-127 440
-127 440

-180 501
-215 000
-395 501

2
3

Sum driftsinntekter
KOSTNADER
Lønns- og personalkostnader
Tilskudd
Andre driftskostnader

4
5
6

Sum driftskostnader
Driftsresultat

ÅRSRESULTAT

Disponering av årets resultat
Til egenkapital
Til utviklingsfond
Sum disponering

11
11

Buskerud Idrettskrets
Balanse per 31. desember 2016
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Biler
Sum varige driftsmidler

NOTE

2016

2015

71 711
71 711

0
0

71711

0

7

0
0

2 500
2 500

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

8
9

266 210
285 470
551680

172 470
257 640
430110

Bankinnskudd, kontanter o.l.

10

2 051 842

2 905 106

Sum omløpsrmdler

2603 523

3 337 716

SUM EIENDELER

2 676 234

3 337 716

5

Sum anleggsmider
Omløpsmidler
Varer
Varelager
Sum varebeholdning

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Utviklingsfond
Disponering utviklingsfond
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner

11
Il

228 370
-127 440
100 929

443 370
-215 000
228 370

Annen egenkapital
Egenkapital
Disponering årsresultat
Sum annen egenkapital

11
11

1 137 419
0
1 137 419

1 317 920
-180 501
1 137 419

1 238 348

1 365 788

704 113
732 772
1 436 886

560 561
1 411 367
1 971 928

Sum gjeld

1 436 886

1 971 928

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2 675 234

3 337 716

Sum egenkapital
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
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Buskerud Idrettskrets
Noter til regnskapet 2016
Note 1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
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
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av
kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.
Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende
kostnader blir kostnadsført i samme periode.
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.
Skatter
Buskerud Idrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2

Note 3

Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av:
Driftstilskudd Buskerud FK
Partnerskap BFK
Ungdomsløftet BFK
Vestviken BFK
Prosjektmidler BFK
Kortreist kvalitet BFK
Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF
Klubb og IR utvikling fra NIF
Utstyrsmidler fra NIF
VO-midler
Grenseløs idrett
J ubileumsgave NIF
Gjensidige
Spillemidler KUD
Andre tilskudd
Sum

2016
2 370 000
340 000
135 000
145 000
200 000
75 000
1 780 789
273 407
51 999
92 157
56 192
60 000
1 585 000
60 000
130 000
7 354 544

2015
2 370 000
290 000
170 000
247 500
175 000
1 826 942
283 987
8 370
77 501
28 000
100 000
975 000
140 000
0
6 692 300

Andre inntekter
Regnskapsposten består av:
Husleieinntekter Idrettens hus
Bingo
Kursinntekter
MVA kompensasjon
Andre inntekter
Sum

2016
1 459 030
39 236
305 250
409 478
114 578
2 327 573

2015
1 046 919
41 113
224 110
417 654
44 419
1 774 215

Buskerud Idrettskrets
Noter til regnskapet 2016
Note 4

Lønns- og personalkostnader
Regnskapsposten består av:
Lønn fakturert fra NIF
Lønn fakturert Drammen IR
Andre ytelser fakturert fra NIF
Andre lønns- og personalkostnader
Sum
Antall årsverk

2016
3761 703
0
0
140 859
3902 562

2015
4 114 193
-316 089
2 908
222 279
4 023 291

6

6

Fra 2005 ble alle lønnskostnader i Idrettskretsen ført brutto i NIFs regnskap og viderefakturert Idrettskretsen.
NIF har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i Idrettskretsen og kostnaden presentert i kretsens regnskap
utgjør viderefaktureringen av lønn fra NIF. Antall årsverk reflekterer antall årsverk som er utført for kretsen i regnskapsåret.
Lønn til organisasjonssjef utgjør kr 732.348 og annen godtgjørelse var kr 12.508.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 36.000 inkl. mva. til lovpålagt revisjon og kr 5.000 inkl. mva. til annen bistand.
Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret i 2016. Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.16.
Buskerud ldrettskrets dekker sosiale tiltak for Idrettens Hus med ca kr 40.000 per år.
Note 5

Note 6

Tilskudd
Regnskapsposten består av:
Tilskudd til idrettslag
Tilskudd til særkretser
Tilskudd til idrettsråd
Tilskudd andre (skole, Idrettens Festaften)
Sum

2016
675 067
460 352
172 470
69 072
1 376 961

1 238 654

Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av:
Kontorkostnader
Husleie og felleskostnader Idrettens hus
IT-kostnader
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter
Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege
Reise- og oppholdskostnader*
Andre kostnader (inkludert avsetninger)
Sum

2016
686 201
1 406 562
98 246
164 493
429 901
962 320
788 306
4 536 029

2015
652870
1 250 472
186 249
67 858
356 372
594 492
608 258
3 716 573

2015
687 016
360988
190650

Buskerud ldrettskrets subsidierer Buskerud-idretten med møteromslokaler. Husleie på
møterom i 2016 utgjorde kr 110.495.
"Økte reisekostnader skyldes: Studietur IL/skole Danmark, Busstransport Skoleløpx2, Dialogkonferanse, Ting 2016.
Note 7

Varelager
Balanseposten består av:
Vare
Rekvisitalager
Sum

Antall

Ansk. kost

2016
Verdi
0
0

2015
Verdi
2 500
2 500

Note 8

Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for usikre fordringer på kr 25.000.

Note 9

Andre kortsiktige fordringer
Balanseposten består av:
Utstyrsmidler NIF
Spillemidler Kirkens bymisjon
Ungdomsløftet Midt-Buskerud
Vestviken
Ta vare-prosjektet
OLT forprosjektmidler
Andre kortsikige fordringer
Sum

2016
51 999
0
0
125 000
50 000
50 000
8 471
285 470

2015
8 370
140 000
100 000
0
0
0
9 270
257 640

Buskerud Idrettskrets
Noter til regnskapet 2016
Note 10 Bankinnskudd
Av likvide midler på kr 2.051.842 utgjør kr 883.834 bundne midler pr 31.12.16.

Note 11 Egenkapital

Egenkapital pr 01.01.16

Egenkapital med
Annen
Sum
selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital
228 370
1 365 788
1 137 419

Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital
Disponering av utviklingsfond
Egenkapital pr. 31.12.16

Note 12 Annen kortsiktig gjeld
Balanseposten består av:
Utstyrsmidler NIF
Oppløste idrettslag
Mottatte prosjektmidler for 2016, Vestviken
Mottatte prosjektmidler for 2016, Kongsberg
Mottatte prosjektmidler for 2016, Midtfylke
Mottatte prosjektmidler for 2016, Gjensidige
Mottatte prosjektmidler for 2016, Jubileumsgave
Mottatte prosjektmidler for 2016, Aktiv365
Annen kortsiktig gjeld
Sum

0
-127 440
100 929

2016
51 999
238 395
0
0
0
420 000
0
0
22 379
732772

0
0
1 137 419

2015
8 370
234 155
20 000
10 000
75 000
855 000
60 000
40 000
108 842
1 411 367

0
-127 440
1 238 348

Buskerud Idrettskrets - Økonomisk årsberetning for 2016
Innledning:
Buskerud idrettskrets(BIK) er et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komite (NIF). BIK har kontorer på Idrettens Hus, Marienlyst, Drammen.

Antall medlemmer:
I Buskerud er det per 31.desember 2015 registrert 376 idrettslag med til sammen 96000 medlemmer. En øking
på 601 medlemmer i 2015 fra 2014. Bedriftsidretten har i tillegg registrert 103 bedriftsidrettslag med til
sammen 9657 medlemmer. Tallene for 2016 er ikke klare. Det er 19 idrettsråd (ikke i Flå, Hemsedal) i fylket, i
tillegg til at det er 29 særidretter som har krets/regionsledd av totalt 46 særidretter med aktivitet i Buskerud.
Miljø:
Arbeidsplassen har et godt arbeidsmiljø, og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i forbindelse med
arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Sykefravær:
Sykefravær i 2016 var på 0,2%. I perioden to personer i omsorgspermisjon, tilsammen 123 dager.

Likestilling og diskriminering
Andel kvinner og menn blant de ansatte er 50/50. Idrettskretsen arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre
like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering.

Årsregnskap:
Styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde av idrettskretsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og
resultat. Årsregnskapet viser et forventet underskudd på kr. 127.440,- mot fjorårets underskudd på kr.
395.501,-. Styret foreslår at årets underskudd dekkes med kr. 127.440,- fra avsatt utviklingsfond. Etter
disponeringen utgjør idrettskretsens totale egenkapital kr 1.238.348,-. Utviklingsfondets midler vil benyttes til
videre utviklingsarbeid. Idrettskretsen har ikke egen FOU- virksomhet, men driver utviklingsarbeid på sine
områder.

Lov:
Buskerud idrettskrets har en lov som er I tråd med NIFs lov, og den økonomiske årsberetningen er avgitt i tråd
med regnskapsloven.

Fortsatt drift:
Årsregnskapet skal avgis under forutsetning om fortsatt drift:
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen for
fortsatt drift er til stede.

Sted: Drammen

Dato: 19.mars 2017
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Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til kretstinget i Buskerud Idrettskrets

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Buskerud Idrettskrets som består av balanse per 31. desember 2016,
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dens resultater for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

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

Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i organisasjonens årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og organisasjonssjef(ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon.
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
eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den ellers viser seg å inneholde
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.'

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med Norges Idrettsforbunds regler, regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle organisasjonen eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.
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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
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 feil, siden misligheter
kan innebære samarbeid,forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll;
• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen 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;
• vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
• konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonens evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
> vurderer 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 styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, disponering av årsresultatet 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
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller 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.

Drammen, 20. mars 2017
ERNST & YOUNG AS

jørn Baklid
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning - Buskerud Idrettskrets
:nernae: firm o' Ernst 5 Young Global Limited

ÅRSBERETNINGEN FRA KONTROLLKOMITEEN I BUSKERUD
IDRETTSKRETS FOR 2016
1 henhold til NlFs lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin beretning til idrettskretstinget.
Komiteen har i perioden bestått av Per Inge Bjerkseter og Åsne Rogstad Vara medlemmer har
vært Kyrre Froyd og Guri Berg. Kontrollkomiteen har ikke avholdt møter i perioden men
kommunisert på e-post. Leder har hatt mote med styre en gang i 2016 og ett mote i
forbindelse med årsregnskapet.
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettskretsens økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at
idrettskretsens midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske
rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettskretsens lov og
beslutninger fattet av idrettskretstinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at
idrettskretsens interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
Kontrollkomiteen har fått adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og
utvalgsprotokoller samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå,
og har gjort seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Komiteen har fått alle
opplysninger fra idrettskretsens administrasjon, styre og revisor som komiteen har bedt om.
Kontrollkomiteen har følgende merknader til det fremlagte årsregnskapet:
Som detfremkommer av regnskapet så går kretsen kr: 127.440,- i underskudd i 2016.
Underskuddet dekkes i sin Helhet av utviklingsfondet. Dette medfører at ny egenkapitalen
er nå på kr: .1.238.348,-.
I balansen er det oppført kr 238.395,- i kortsiktig gjeld mot oppløste idrettslag.
Kontrollkomiteen foreslår at styret fremmer en sak til neste års ting hvordan Buskerud
idrettskrets skal behandle midler fra oppløste idrettslag. I saken bør det også fremgå
retningslinjer hvordan risiko med å overta aktiva for oppløste idrettslag.
Kontrollkomiteen har gjennomgått aldersfordelt saldoliste på kundereskontroen. 25% av
utestående beløp er 60 dager eller eldre. idrettskretsen bør innføre bedre rutiner hvordan
utestående kundefordringer skal inndrives.
Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets årsberetning for 2016 og det styrebehandlede
årsregnskapet for 2016. Styrets beretning og årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapsloven. Kontrollkomiteen har fått seg forelagt revisjonsberetningen for 2016.
Kontrollkomiteen avgir med denne beretning til idrettskretstinget om sin gjennomgåelse av
årsregnskapet/årsregnskapene og idrettskretsen anliggender for øvrig, herunder budsjetter og
budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.
Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og idrettskretsens årsregnskap for 2016,
revisors beretning og noter ti I regnskapet, godkjennes av idrettskretstinget som regnskap for
Buskerud idrettskrets for 2016.
Sted/dato: Hønefoss Mars 2017
Signaturmedlem 1

Signatur medlem 2

Per Inge 13jiseter

Asne Rogstad

