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Nordland idrettskrets

Resultatregnskap 2016

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015
1

INNTEKTER

Offentlige tilskudd 2 8 312 154 6 750 341
Andre inntekter 3 1 588 857 1 146 516

Sum driftsinntekter 9 901 010 7 896 857

Lønns- og personalkostnader 4 4 018 381 3 228 484
Tilskudd 5 794 908 1 417 163
Andre driftskostnader 6 5 238 820 3 285 948

Sum driftskostnader 10 052 109 7 931 596

Driftsresultat -151 099 -34 739

Finansposter
Finansinntekter 22 434 64 085
Finanskostnader 828 1 566

Sum finansposter 21 606 62 519

ÅRSRESULTAT -129 493 27 780

Disponering av årets resultat
Avsatt til/disponert fra annen egenkapital 11 67 973 162 709
Avsatt til/disponert fra rehabilitering Idrettens Hus 11 -47 466 -124 938
Avsatt til OLT Nord-Norge 11 -150 000 0
Avsatt til etterutdanning 11 0 -9 991
Sum disponering -129 493 27 780



Balanse per 31.desember

EIENDELER

Finansielle anleggsmidler

NOTE 2016 2015

Lån Aspmyra næringsbygg 7 1 000000 1 000000
Sum finansielle anleggsmidler 1 000000 1 000000

Sum anleggsmider 1 000000 1 000000

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 8 291 962 450351
Andre kortsiktige fordringer 9 1 569745 515673
Sum fordringer 1 861 707 966024

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd NIFs konsernkonto 10 1 370098 1 630 145
Andre bankinnskudd 10,13 7795 7776
Sum bankinnskudd, kontanter ol. 1 377894 1 637921

Sum omløpsmidler 3239601 2603945

SUM EIENDELER 4239601 3603945

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner

Rehabilitering Idrettens Hus 11 288416 335882
Øremerket utdanningsprosjekter 11 380000 380000
Øremerket OLT Nord-Norge 11 0 150000
Øremerket etterutdanning 11 24229 24229
Sun egenkapital med selvpålagte restriksjoner 692645 890 111

Annen egenkapital 11 1 580609 1 417901
Årsresultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital 11 67973 162709
Sum annen egenkapital 1 648582 1 580609

Sum egenkapital 2341 227 2470721

Avsetning for forpliktelser

Nedlagte idrettslag 12 55053 29251
Sum avsetninger for forpliktelser 55053 29251

Annen langsiktig gjeld

Thorleif Rios minnefond 13 7586 7567
Sum langsiktig gjeld 7586 7567

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 118 321 644468
Annen kortsiktig gjeld 14 717413 451 938
Sum kortsiktig gjeld 1 835734 1 096406

Sum gjeld 1 898 373 1 133224

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4239601 3603945

Reinert Aarseth

l Tom ørkved

Styremedlem

Bodø 14. mai 2017

Anita Eliassen

Nestleder
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K§ell Rambol
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Styremedlem
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Ro  Hammernes Kristin Setså
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Nordland idrettskrets

Noter til regnskapet 2016

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven for små foretak 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.

Anleggsmidler er vurdert til anksaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av
anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning
til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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 ol inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

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
Nordland idrettskrets driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Barentsidretten
1 2016 overtok Nordland IK regnskapsføringen for Barentsidretten. Alle inntekter og kostnader er tatt med i dette regnskapet.
Regnskapet skal ikke påvirke idrettskretsens resultat så evt. over-/underskudd blir ført mot balansen.

Note 2 Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Rammetilskudd fra NIF 2 203770 2308368
Rammetilskudd fra Nordland fylkeskommune 2 362890 2417000
Prosjektmidler Nordland fylkeskommune 367200 394000
Klubb og idrettsrådsutvikling fra NIF 407004 333622
Folkehelseprosjekt NIF (Trim i lag) 0 37500
Gjensidigestiftelsen 200000 184502
Extra-stiftelsen, penger som går videre til VHSS 0 550000
Utstyrsmidler fra NIF 21 141 9817
Andre tilskudd fra NIF 82500 375654
Nordland fylke vedrørende Barents 120000 0
Troms fylke vedrørende Barents 120000 0
Finnmark fylke vedrørende Barents 62000 0
Barentssekretariatet 1 550000 0
Midler fra NIF til Barents* 245565 0
Andre tilskudd Barents 394 319 0
Andre tilskudd 175765 139878
Sum 8 312154 6750341

Tilskuddet er redusert med kr 354 435 for ikke benyttet tilskudd som er satt i balansen til 2017.

Note 3 Andre inntekter
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Leieinntekter 529014 524563
Kursinntekter 609693 315639
Momskompensasjon 430 375 306314
Andre inntekter 19775 0
Sum 1 588857 1 146516



Nordland idrettskrets

Noter til regnskapet 2016

Note 4 Lønns- og personalkostnader

Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
konsulenter og prosjektrettede lønnskostnader. 2016 2015
Lønn fakturert fra NIF

Pensjonskostnader

Andre lønnskostnader

3815

37

165

043

523

816

3056

91

80

035

805

643
Sum 4018 381 3228484

Antall årsverk 6,6 5,5

Fra 2005 ble alle lønnskostnader i ldrettskretsen ført brutto i NIFs regnskap og viderefakturert ldrettskretsen.

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 og for barentsidretten i regnskapsåret.

Samlet lønn til organisasjonssjef utgjør kr 703 142 og annen godtgjørelse kr 7 116 i 2016 (totalt kr 691 017 i 2015).

Det er bokført kr 53 750 inkl. mva for lovpålagt revisjon, samt kr 18 887 inkl. mva for andre attestasjoner mm i 2016
(kr 39 018 totalt i 2015).

Det er utbetalt kr 35 406 i tapt arbeidsfortjeneste til arbeidsgiver for styreleder, det er ikke utbetalt honorar eller annen
godtgjørelse til resten av styret i 2016.

Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.16.

Alle ansatte i Nordland Idrettskrets er medlemmer i Statens Pensjonskasse. Pensjonsordningen gir rett til definerte
fremtidige ytelser.
Ansatte har også en AFP-ordning hvor det avsettes for alle fremtidige utbetalinger på uttakstidspunktet.

Note 5 Tilskudd

Regnskapsposten består av: 2016 2015
Tilskudd særkretser 486 267 431 546
Tilskudd idrettsråd 59000 67300
Tilskudd lag 46641 162317
Tilskudd fra extrastiftelsen til VHSS 0 550000
Tilskudd andre organisasjoner 203000 206000
Sum 794908 1 417163

Note 6 Andre driftskostnader

Regnskapsposten består av: 2016 2015
Kontorkostnader 1 311 497 1 329296
IT-kostnader 114 254 290 383
Idrettsutstyr og drakter 22 187 111 138
ldrettsfaglig bistand 62430 37464
Reise-, oppholds- og møtekostnader 1 412022 1 422255
Kostnader Barents 2 136 084 0
Andre kostnader (inkludert avsetninger og tilbakeføringer) 180347 95413
Sum 5 238820 3 285949

Note 7 Lån Aspmyra AS

I forbindelse med flytting til nye lokaler i Aspmyra Stadion 2002 ble det gitt lån til Aspmyra AS pålydende kr 1 000 000,-.
Det beregnes månedlig rente på lånet.

Note 8 Kundefordringer

Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag av en avsetning for tap på krav på kr 10 000.



Nordland idrettskrets

Noter til regnskapet 2016

Note 9 Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av: 2016 2015
Nordland Fylkeskommune Young Active 200000 200000
Andre prosjekter Nordland Fylkeskommune 167200 164000
Forskuddsbetalte kostnader 26636 10472
Barentssekretariatet 725000 0
Nordland Fylkeskommune via Forum for Natur og Friluftsliv 137088 137088
Gjensidigestiftelsen 200000 0
NIF utstyr 21 141 0
Andre fordringer 92680 4 113
Sum 1 569 745 515673

Note 10 Bankinnskudd/Idrettens konsernkontoordning

Nordland idrettskrets er deltager i en konsernkontoordning i DnB administrert av NIF. Deltagerene i konsernkonto-
ordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av eller måtte oppstå
i anledning av konsernkontoordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen,
som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i
kontosystemet. Netto fordring på konsernkonto klassifiserers som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på
konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en
ordinær bankkonto ved at Nordland idrettskrets har tilgang på innestående midler på konsernkonto. Pr 31.12.16.
utgjør kretsens fordring på konsernkonto kr 1 370 098.

Andre likvide midler utgjør kr 7 795, dette er bundne midler.

Note 11 Egenkapital Egenkapital med

selvpålagte restriksjoner

Annen

egenkapital

Sum

egenkapital
Egenkapital pr 01.01.16

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat til annen egenkapital

Disponert fra OLT Nord-Norge

Disponert fra rehabilitering Idrettens Hus

890

-150

-47

111

000

466

1 580

67

609

973

2 470

67

-150

-47

721

973

000

468
Egenkapital pr. 31.12.16 692645 1 648582 2 341 227

Note 12 Nedlagte idrettslag

Dette er midler samlet inn fra nedlagte idrettslag som skal deles ut igjen til samme type formål.

Note 13 Thorleif Rios minnefond

Det er ikke disponert fra minnefondet i 2016, renter på bankinnskudd er tilført fondet.

Note 14 Annen kortsiktig gjeld

Balanseposten består av: 2016 2015 
Mottatte ikke opptjente inntekter 0 29 566
Ubrukt tilskudd vedrørende Barentsidretten 354 435 0
Andre avsetninger vedrørende Barentsidretten 78 160
Øvrige påløpte kostnader 284 818 422 373
Sum 717 413 451 939
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i. Styrets årsberetning

Styrets sammensetning

Leder:

Nestleder:

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:1

Einar Botnmark til 23.04
Reinert Aarseth fra 23.04

Reinert Aarseth til 23.04
Anita Eliassen fra 23.04

Marit Gjelle til 23.04
Tord Eliassen til 23.04
Anita Eliassen til 23.04

Kjell Rambøl fra 23.04
Tom Mørkved fra 23.04
Ronja Hammernes fra 23.04

Kjell Rambøl til 23.04
Therese Larsen til 23.04

Marit Gjelle fra 23.04
Trond Olsen fra 23.04

Tingvalgte komiteer og representanter

Kontrollkomite:2
Leder:
Medlem:
Varamedlemmer:

Valgkomite:
Leder:

Medlemmer:

Varamedlem:

Gunnar Skoglund
Turid Aasjord
Jon Petter Hansen
Trude Haaland

Gunnar Pedersen til 23.04
Einar Botnmark fra 23.04

Turid Haaland til 23.04
Konrad Borch til 23.04

Mats Celius Oshaugfra 23.04
Kaja Hauge Johansen fra 23.04

Trond Olsen til 23.04
Gerd Synnøve Sandstrak fra 23.04

Registrert/statsautorisert revisor: BDO AS

I Antall styremedlemmer og vara medlemmer er fastsatt i idrettskretsens lov. Det er ikke noe i veien for at
styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.
2 Idrettskretsen skal ha engasjert revisor og en valgt kontrollkomite.
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Styrets arbeid

Styremøter:
Det er avholdt 12 styremøter, hvorav 1 mailmøte og 2 skypemøter. 87 saker ble
behandlet totalt.

Styrets sentrale oppgaver:
1 2016 har styret vært opptatt av forberedelse og gjennomføring av kretsting i april.
Der ble det vedtatt virksomhetsplan og idrettspolitisk plattform for Nordland
idrettskrets.
Styret har hatt flere møter med fylkespolitikere og diskutert saker som er viktige for
idretten, og klimaet mellom fylkesrådet og Nordland idrettskrets må betegnes som
godt.
Det er viktig for Nordland idrettskrets å delta aktivt i Folkehelsealliansen Nordland.
Styret har vært opptatt av idrettskretsens arbeid med kompetanseutvikling i
idrettslag og registrerer at antall kompetansetiltak ligger på omtrent samme nivå som
i 2014. Prosjektet «Young Active» ble avsluttet i 2016 men styret har vært opptatt av
å videreføre tiltakene gjennom en ungdomssatsing som omhandler flere mindre
prosjekt. Styret vil være ansvarlig arrangør av Barents Summer Games i Bodø i 2017
som skal være et arrangement for og med ungdom. Det svaret godt til styrets fokus på
ungdomsidrett.
Styret har også vært opptatt av god fremdrift i prosjektet «Tur og treningskompis»,
som gjennomføres i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv.
Prioritering av spillemidler til anlegg er også en av styrets viktigste saker som ble
behandlet i forkant av fylkespolitikernes behandling.
Styret var godt fornøyd med gjennomføring og deltakelse på Idrettskonferansen i
Nordland i september, og ser på det som en viktig møteplass for alle idrettens
organisasjonsledd i Nordland på tvers av idretter og geografi.
Som følge av vedtak på idrettskretstinget har styret opprettet ungdomsutvalg og
anleggsutvalg.

Styret har deltatt på møter i ulike organisasjonsledd. I tillegg til sentrale møter med
de andre idrettskretsene og NIF, er deltakelse på idrettsrådenes årsmøter en
prioritert oppgave for styret. I tillegg har styret deltatt på ting i særkretsene og møter
i Barents Sports Committee Norway (BSCN) der styreleder Reinert Aarseth er
medlem og Marit Gjelle har vært vara. Styret i BSCN deltok under Barents Winter
Games i Murmansk.

Administrasjonen

Antall ansatte/årsverk i idrettskretsen og sentrale oppgaver:
Nordland idrettskrets har i 2016 hatt 8 ansatte som utgjør 6,6 årsverk, derav 3
stillinger og 2 årsverk i prosjekt. i av disse årsverkene er tilknyttet Barentsidretten.
De viktigste faglige oppgavene er lov/organisasjonsarbeid og utdanning. I tillegg til
økonomistyring, saksforberedelser, kontakt med organisasjoner og offentlige etater
utenfor idretten, fordeler administrasjonen lokale aktivitetsmidler til idrettslag i
kommuner uten idrettsråd, og følger opp idrettsregistreringen gjennom
medlemsundersøkelsen. I 2016 har det vært stort fokus på forberedelse til
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idrettskretsting, følge opp ungdomssatsingen og planlegging av Barents Summer
Games. Kontorsted er Aspmyra Stadion i Bodø.

Handlingsprogrammet for tingperioden
Vurdering av aktivitet i forhold til mål: Se egen årsrapport for 2016.

økonomisk årsberetning for idrettskretsen

• Innledning:
Nordland idrettskrets (NIK) er en medlemsorganisasjon for idrettslag,
idrettsråd og særkretser/regioner i Nordland fylke som er tilsluttet Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF).

• Miljø:
Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i
forbindelse med arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

• Sykefravær:
Sykefraværet i Nordland idrettskrets var o,6% i 2016.

• Likestilling:
Andel kvinner og menn blant de ansatte har i 2016 vært 75% kvinner.

• Diskriminering:
Kretsen arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og
rettigheter og hindre diskriminering. For å bidra til dette, har idrettskretsen
blant annet etablert rutiner for rekruttering, hvor søkere fra
underrepresenterte grupper oppfordres til å søke.

• Årsregnskap:
o Styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde av idrettskretsens

eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet viser et
underskudd på kr 129.493,- mot fjorårets overskudd på kr 27.780,-.

o Styret foreslår følgende årsoppgjørsdisposisjoner:
• Kr 150.00,- disponeres fra avsetning til OLT Nord-Norge.

Kr 47.466,- disponeres fra avsetning rehabilitering Idrettens
Hus.

• Kr 67.973,- avsettes til annen egenkapital.
Etter disponeringen utgjør idrettskretsens frie egenkapital kr
1.648.582,-. Idrettskretsen disponerer totalt kr 692.645,- i øremerket
egenkapital.

• Lov:
o NIK sin lov ble revidert på kretstinget i 2016 slik at den er i

overensstemmelse med lovnorm for idrettskretser, og den økonomiske
årsberetningen er avgitt i tråd med regnskapsloven.

• Fortsatt drift:
o Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og det

bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.
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ÅRSBERETNINGEN FRA KONTROLLKOMITEEN I
NORDLAND IDRETTSKRETS FOR 2016

I henhold til NIFS lov § 2-12 avgir kontrollkomiteen herved sin beretning til idrettskretstinget.

Det har vært avholdt 1 møte i kontrollkomiteen i 2017.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med idrettskretsens økonomi. Kontrollkomiteen skal påse 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 at idrettskretsens midler er anvendt i henhold til lover,

vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

Kontrollkomiteen skal påse at idrettskretsens regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnska
p og

delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for idrettskretsens drift og finansielle stilling. Kontrollkom
iteen

skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere idrettskretsens finansielle stilling, forvaltning og
 drift.

Kontrollkomiteen har fått adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og

utvalgsprotokoller samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennom
gå, og har

gjort seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Komiteen har fått alle oppl
ysninger

fra idrettskretsens administrasjon, styre og revisor som komiteen har bedt om.

Kontrollkomiteen har følgende merknader til det fremlagte årsregnskapet:

Med bakgrunn i kontrollkomiteens arbeid med regnskapet for 2016 har kontrollkomite
en fattet

følgende vedtak:

"Kontrollkomiteen har mottatt styreprotokoller, budsjett, offisielt regnskap med noter
,

styreberetning og revisjonsberetning for 2016.

Kontrollkomiteen har bygget sin vurdering på det arbeid som den engasjerte revisor har

utført.
Det er gjennomført møte med administrasjonen den 27. juni 2017.

Kontrollkomiteen har gjennomført sitt arbeid i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Kontrollkomiteen fastslår at økonomistyringen er etablert etter god regnskapsskikk, og

mener at de foretatte disposisjoner er i samsvar med gjeldende lover og vedtak.

Kontrollkomiteen fastslår videre at egenkapitalen er tilfredsstillende og at likviditeten 
er

tilstrekkelig for kretsens løpende virksomhet."

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, og 
revisor har

avgitt «ren» beretning.



Kontrollkomiteen avgir med dette beretning til idrettskretstinget om sin gjennomgåelse av

årsregnskapet/årsregnskapene og idrettskretsen anliggender for øvrig, herunder budsjetter og

budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning. Det materialet

kontrollkomiteen har fått seg forelagt gir ikke foranledning til særlige bemerkninger utover det som

fremgår av denne beretning.

Kontrollkomiteen har ført protokoll over sine forhandlinger.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og idrettskretsens årsregnskap for 2016 godkjennes

av idrettskretstinget.

Dato: 27.06.17.

SGunnar Skoglund Turid Aasjord



JBDO

Uavhengig revisors beretning
Til styret i Nordland Idrettskrets

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Vi har revidert Nordland Idrettskrets årsregnskap som består av balanse per 31. desember

2016, resultatregnskap 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 2016, og

av dets resultater 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 oppfylt 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 består av årsberetningen,

men inkluderer ikke årsregnskapet og 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.

Styret og organisasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Styret og organisasjonssjefen (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.
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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.

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 elter 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.
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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 styret 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 øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning

av tap 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 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, 5. juli 2017
BDO AS

r2f2€1-4—,
Eivin Redbo
Statsautorisert revisor
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