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NORGES BRYTEFORBUND

.

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING FOR 2020

Forbundets virksomhet
Norges Bryteforbund er et særforbund, organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske
komité. Forbundet består av 79 klubber. Forbundet administrerer fem idrettsgrener, olympisk
bryting, sumobryting, håndbakbryting, sandbryting og grappling for begge kjønn i alle aldere.
Forbundet er lokalisert i leide lokaler på Ullevål stadion i Oslo.
Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er etter styrets vurdering tilstede. I samsvar med
regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved
utarbeidelsen av årsregnskapet.
Økonomisk utvikling, resultat og stilling
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse for regnskapsåret 2020
med tilhørende noter et riktig uttrykk for forbundets stilling og resultat av driften. Resultatet
for 2020 utgjør kr i 785 874. Overskuddet overføres til forbundets egenkapital, som dermed
beløper seg til kr 4 616 582 ved utgangen av året.

Styret er ikke kjent med transaksjoner etter balansedagen som påvirker det forelagtc resultatet,
utover de kommentarer styret har tatt hensyn til i årsregnskapets noter. Styret er dermed av
den oppfatning at årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over forbundets utvikling, resultat
og stilling. Forbundet har god likviditet og tilfredsstillende egenkapital.
Arbeidsmiljo og likestilling
Forbundet hadde 7 ansatte ved utgangen av 2020 (hvorav 6 heltid). Forbundsstyret består av 2
kvinner og 3 menn.
Ytre miljø
Forbundet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig ved denne type virksomhet.

Oslo, 11juni 2021
I ledelsen for Norges Bryteforbund

Morten Sandnæs
Generalsekretær

Ørjan Wenberg
President

Kjell Karlsen
Visepresident

Britt Eli Pedersen
Styremedlem

Kristina A Ness
Styremedlem

David E Eilertsen
Styremedlem

Balanse regnskap
Note
1

EIENDELER
Anleggsmidler
Driftsmidler
Aksjer i datterselskap
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varelager
Kundefordringer
Fordring konsernkonto NIF
Andre kortsiktige fordringer
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital
Årsresultat
Sum egenkapital

31.12.2020

31.12.2019

5
7

40 340
i
40 340

46 471
i
46 471

8
9
10
11
12

0
2 349 971
28 108 546
575 625
335 433
31 369 575
31 409 915

0
029
985
143
833
990
461

i
13
13

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Avsetning VM Oslo 2021
Avsetning inkluderingsprosjekt
Avsetning økning kostnad OL-kval i 2021
Avsetning mulig krav sosiale avgifter
Avsetning Ung Frivillig
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

2 830 708
i 785 874
4 616 582

-

i 368 221
i 122 749
500 000
845 500
3 836 470

-

-

-

-

14

22 056 119
369 925
530 819
22 956 863
31409915

Oslo,14. april 2021

Ørjan Wenberg
President

Britt Eli Pedersen
Styremedlem

12 821
17 411
473
380
31 086
31 133

Kjell Karisen
Visepresident

Kristina A Ness
Styremedlem

Morten Sandnæs
Generalsekretær

David E Eilertsen
Styremedlem

2 588 857
241 852
2 830 709

25 000 000
i 850 000

26 850 000
461
458
532
i 452
31 133

872
861
019
752
461

BDO AS
Furusethgata 10
2050 Jessheim

Uavhengig revisors beretning
Til generalforsamlingen i Norges Bryteforbund
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Norges Bryteforbund.

•
•
•

Balanse per 31. desember 2020
Resultatregnskap for 2020
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
2020 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.
Annen informasjon
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å
rapportere i så henseende.
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
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Årsregnskapet består av:

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 avviklet.

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.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

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

BDO AS
Jan Anders Aalborg
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
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