Årsregnskap
2019
Styrets økonomiske beretning
Resultatregnskap
Balanse
Noter
Revisjonsberetning

Resultatregnskap
Driftsinntekter
Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

Note
1

2019

2018

734 241
8 759 114
6 347 117
15 840 472

481 518
8 112 145
4 545 449
13 139 112

720 635
5 615 034
44 168
8 899 262
15 190 763

40 937
4 954 718
766 718
6 880 760
12 643 133

Driftsesultat

649 709

495 979

Finansposter
Finansinntekter
Nedskrivning av aksjer
Finanskostnader
Netto finansposter

103 222
509 999
1 080
407 857

41 388

Driftskostnader
Varekostnad
Lønns- og personalkostnader
Avskrivninger/nedskrivning
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

Årsresultat
Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital
Avsetning/selvpålagt restriksjoner
Sum disponering

Årsregnskap for Norges Bryteforbund

2
3

1
4
5
6

-

241 852

267
41 121
537 100

241 852

537 100

241 852

537 100

Org.nr: 871 437 092

Noter til årsregnskapet 2019
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.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost 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.
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.
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 etc. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler
med forfallsdato, som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Pensjon
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for
forpliktelser. 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. Barter-avtaler 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
Norges Bryteforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2
Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av:
Norges Idrettsforbund
Post 2
Norges Idrettsforbund
Post 3
Norges Idrettsforbund
OLT
Norges Idrettsforbund
Annet
Andre tilskudd
Sum

Note 3
Andre inntekter
Regnskapsposten består av:
Lisenser
Egenandeler
Klubbkontingent
Merverdiavgiftskompensasjon
Andre inntekter
Sum

2019
3 548 017
1 751 850
3 057 835
321 412
80 000
8 759 114

2018
3 570 695
1 698 180
1 972 000
0
871 270
8 112 145

2019
549 022
1 764 633
260 000
600 242
3 173 220
6 347 117

2018
465 820
1 309 063
265 000
542 004
1 963 562
4 545 449

Note 4
Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for
administrasjon, trenere, støtteapparat og andre.

Lønn og feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Stipend
Andre lønnskostnader
Sum

2019
3 871 550
584 342
156 909
687 260
314 973
5 615 034

2018
3 338 679
497 987
156 909
587 193
373 950
4 954 718

Lønn til generalsekretær i 2019 utgjør kr 689 003 og kr 4 392 i naturalytelser. Det er ikke gitt
lån til ansatte pr 31.12.2019, utover forskudd for reise og utlegg.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 60 095 inkl. mva. til lovpålagt revisjon og
særattestasjoner.
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte har
gått av med AFP i 2019.

Note 5

Varige driftsmidler

Bryte- Sumo- Håndbak- Stevne- Streaming- Kontormatte matte
bord
utstyr
utstyr
innredning
Sum
Bokført verdi IB
0
44 658
44 658
Tilgang
83 760
168 072 138 576
42 695
6 500 439 603
Avgang
-232 000
-111 743
-343 743
Mottatt støtte
-68 516 -8 353
-60 986
-137 855
Inntektsføring
216 756 8 353
4 657
229 766
Avskr./nedskr.
-138 576
-42 695
-4 687 -185 958
Bokført verdi UB
46 471
46 471

Note 6

Andre driftskostnader

Regnskapsposten består av:
Kontorkostnader
Rekvisita
Idrettsutstyr og fremmedtjenester
Utdanning/kurs
Reise- og oppholdskostnader
Andre kostnader (inkl. avsetninger)
Sum

2019
857 363
378 650
1 092 814
155 858
5 712 013
705 655
8 902 353

2018
742 274
167 897
275 929
439 734
4 151 330
1 103 596
6 880 760

Note 7
Aksjer i datterselskap
Norges Bryteforbund eier 1 aksje (100 % av aksjene) i VM Oslo 2021 AS (org.nr. 923 852
794). Aksjen har en kostpris på kr 510 000, men er i årsregnskapet nedskrevet til kr 1.
Denne nedskrivningen har en sammenheng med usikkerheten knyttet til om VM i olympisk
bryting som forbundet er tildelt for gjennomføring i neste års høstferie, kan gjennomføres
med restiriksjoner eller ei (f.eks. med eller uten publikum). Denne usikkerheten er knyttet til
pandemien som påvirker samfunnet vårt (COVID-19).

Note 8
Varelager
Forbundets varelager er nedskrevet til kr 0.

Note 9
Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for avsatt tap. Årets tapsavsetning utgjør
kr. 616 192.

Note 10
Fordringer på NIF i konsernkonto-ordning
Norges Bryteforbund er deltager i en konsernkontoordning med DNB Bank ASA administrert
av NIF. Deltagerne i konsernkontoordningen 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 klassifiseres
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 Norges Bryteforbund til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto.
Pr 31.12.2019 utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr 17 411 984.

Note 11

Andre kortsiktige fordringer

Regnskapsposten består av:
Forskuddsbetalte kostnader
Opptjente inntekter
Fordring ansatte
Sum

2019
370 745

2018
303 315

102 398
473 143

303 315

Note 12
Bankinnskudd
Av likvide midler på kr 380 833, utover likvide midler omtalt i note 10, utgjør bundnet
skattetrekk kr 203 885.

Note 13

Egenkapital

Egenkapital IB
Årets endring i egenkapital
Korreksjon
Årets resultat til annen egenkapital
Egenkapital UB

Egenkapital med
selvpålagte restriksjoner
0

Annen
egenkapital
2 588 857

0
0

241 852
2 830 709

Note 14
Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består av:
2019
Skyldige lønn og feriepenger
377 303
Påløpte kostnader
27 490
Fond for idrettsutøvere
102 226
Forskudd fra kunder
25 000
Sum
532 019

2018
311 172
53 201
54 015
418 388

B00 AS
Furusethgata l 0
2050 Jessheim

IBDO
Uavhengig revisors beretning
Til generalforsamlingen i Norges Bryteforbund
Uttaleise om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Norges Bryteforbund.
Årsregnskapet består av:
•
•
•

Balanse per 31 . desember 2019
Resultatregnskap for 2019
Noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets finansielle stilling per 31. desember
2019 og av dets 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 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 selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon .
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (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 internkontroll som 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 selskapets 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 awiklet.
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.
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IBDO
For videre beskrivelse av revlsors oppgaver 011 plikter vtses det tH:
https: l l revlsorforenlngen. no/ revlsjonsberetnlnger

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering 011 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
NAttestasjonsoppdrag 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 selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

BDOAS
Jan Anders Aalborg
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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800 AS, et norsk aksjeselsl<.lp, er delUker i 800 International limited, et engelsk selskap med bejrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket 800,
som bestir av ua...tle01ite selskaper i de enkelte land . Foretaksreøisteret: NO 993 606 650 MVA.
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