
 

 

Sensitivitet: Intern 

Til årsmøtet i Buvik IL  

Valgt revisors beretning 

Uttalelse om årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for Buvik IL i henhold til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser.  
 
Årsregnskapet for regnskapsåret 2021 viser et underskudd på kr 49 894. 

Vi har utført følgende revisjonshandlinger: 

Vi har vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, herunder om idrettslagets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med bestemmelsene. 

Revisjonshandlingene har blant annet bestått av analyser, bilagstesting, kontroll av avtaler og 
gjennomgang av rutiner. 

Betraktninger: 

Generelt sett så virker idrettslaget til å ha sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 

Idrettslaget har ved bankskifte endret slik at alle utbetalinger må godkjennes av 2 personer, noe som 
er meget positivt med tanke på kontrollmiljøet.  

Ved fakturakontroll er det avdekket enkelte unntak fra myndighetsmatrisen når det gjelder 
godkjenning av faktura. Dette skyldes til dels en noe uklar myndighetsmatrise. Det er utarbeidet ny 
myndighetsmatrise gjeldende fra år 2022. 

Det er ikke avdekket vesentlige feil i regnskapet, men regnskapet burde vært inkludert 
noteopplysninger. Notene skal gjøre det enklere å forstå regnskapet, slik at det blir tydeligere for 
brukeren hvordan man har gått frem for å fastsette ulike beløp, verdier og så videre.  

Det foreslås videre at budsjettene fremover inkluderer noe mer detaljer knyttet til hva som ligger i de 
forskjellige postene. Eksempelvis kunne inntektspostene i budsjettet for 2022 inneholde spesifikasjon 
på hvor mye av budsjetterte inntekter som gjelder sponsorinntekter, leieinntekter, inntekter fra 
medlemskontingent etc. 

Konklusjon 

Vi har ikke avdekket noen vesentlige feil eller mangler i regnskapet som må korrigeres. Årsresultatet 
er lavere enn det driften i 2021 tilsier, noe som skyldes at det i regnskapsåret 2021 er foretatt, som 
tidligere varslet, en nødvendig korrigering grunnet manglende avskrivning på driftsmidler tidligere år. 

Vi mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, og at årsregnskapet for 2021 kan fastsettes som Buvik ILs årsregnskap for 
2021. 

 

Buvika, 24.03.2022 

__________________        __________________      

Jens Eliassen         Thomas Leraand 


