
Til årsmøtet 2015 i Vestli Idrettslag. 

UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2014. 

 

Vi har revidert årsregnskapet for Vestli Idrettslag i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser 

for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. 

Årsregnskapet for regnskapsåret 2014 viser et overskudd på kr. 523 478. 

Årsregnskapet består av balanse per. 31.desember 2014, resultatregnskap, og en beskrivelse av 

vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Styrets ansvar for årsregnskapet: 

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik internkontroll som styret finner 

nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

 

Vi har utført følgende revisjonshandlinger: 

Vi har avdelingsvis kontrollert innbetalt medlemskontingent og treningsavgift opp mot 

medlemslister. 

Vi har sett på bilagsinformasjon. 

Vi har kontrollert at det foreligger forsikring i henhold til NIFs lovverk. 

Vi har kontrollert at honorarutbetalinger og lister for kjøregodtgjørelser er innberettet i henhold til 

gjeldende forskrifter. 

Vi har sett på offentlige utbetalinger og tilskudd. 

 

Vi har avdekket følgende mangler i regnskapet: 

Det er ikke fremlagt liste over idrettslagets totale medlemsmasse. 

Vi er forelagt medlemslister fra avdelingene som for det meste kun viser aktive medlemmer. 

Ved enkelte innbetalinger av treningsavgifter fremgår det ikke av bilaget hvem eller tidsrom 

betalingen gjelder for. 

Det mangler underbilag ved innbetaling fra Buypass Norsk Tipping AS som forteller hvem som har 

betalt medlemskontingent. Manglende bilagsinformasjon medfører at posteringer er gjort etter 

beløp hentet ut fra kontoutskrift. 

Vi har derfor ikke kunnet kontrollere disse opp mot medlemslister. 

 

Det er ikke dokumentert samsvar mellom varekjøp og varesalg under dugnad ved Norway Cup. 

 

Konklusjon:  

 

Bilagsinformasjonen mellom regnskapskontoret, ledelse og avdelinger viser at forklarende underbilag 

alltid må medfølge transaksjoner.  

Rutiner vedrørende oppgjør etter dugnad under Norway Cup må innskjerpes betraktelig. 



Det må utarbeides medlemslister som viser totalt antall medlemmer i idrettslaget.  

Idrettslaget har betydelig summer utestående av medlemskontingent og treningsavgifter. 

Rutiner for innkreving av medlemskontingent og treningsavgift må styrkes i alle ledd.  

Idrettslaget har derfor innført nytt innkrevingsprogram fra 2015. 

 

Anlegg og bygningsmasse er forsikret gjennom if Skadeforsikringen, avtale SP901655.  

Fra 7. januar 2015 utvidet til å gjelde ansvar- produktansvar- kriminalitet- styre- og lederansvar. 

 

Honorarer og kjøregodtgjørelser er innberettet i henhold til lov og forskrifter. 

 

Vi mener at øvrig dokumentasjon for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens 

regnskapsbestemmelser, og vi mener at årsregnskapet for 2014 kan fastsettes som idrettslaget 

årsregnskap for 2014.  

 

 

Oslo 20. april 2015.04.22 

 

 

 

Arthur Luneng                                                   Birger Eltoft 

Valgt revisor                                                      Valgt revisor 

 

 


