
Tone Holm Dagsvold 

Kurs i økonomistyring og regnskap

for idrettslag - Svømmeforbundet

Gardermoen 31. mars 2017





Idrettsglede for alle!
Visjon:

Idrettsglede for alle!



Ryddig klubbøkonomi

Trygghet - Glede - Respekt - Likeverd - FolkelighetTH

D



Ryddig klubbøkonomi

Trygghet - Glede - Respekt - Likeverd - FolkelighetTH

D



Ryddig klubbøkonomi

Trygghet - Glede - Respekt - Likeverd - FolkelighetTH

D



Ryddig klubbøkonomi

Trygghet - Glede - Respekt - Likeverd - FolkelighetTH

D



F
o
to

: 
 K

la
tr

e
fo

rb
u
n
d
e
t/
L
a
rs

 O
le

 G
u
d
v
a
n
g

Formål

Deltagerne skal ved kursets avslutning

1. Ha kjennskap til- og kunnskap om gjeldende 
regnskapsregler samt andre aktuelle 
bestemmelser

2. Ha god oversikt og forståelse for viktige 
økonomistyrings- og rapporteringsrutiner

3. Kunne bidra til implementering av gode 
rutiner for regnskapsførsel, økonomistyring 
og rapportering i sitt idrettslag



Agenda

1. Innledning

2. Roller og ansvarsfordeling

3. Hvilke regnskapsregler gjelder?

4. Vurdering av risiko

5. Intern kontroll

6. Ansatte i et idrettslag

7. Merverdiavgift

8. Revisjon 

9. Kontrollkomite

10. Gaver

11. Oppsummering
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Årsmøte
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Side 13

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Fellesorgan og sentraladministrasjon for norsk idrett

Særforbund (54)
Nasjonal organisasjon for en eller flere 
særidretter i Norge 

Idrettskretsene (19)
Fellesorgan for alle idrettene i sitt fylke

Særkrets/region
Regions- eller fylkesorganisering for en 
særidrett

IDRETTSLAGET
Lokale medlemsorganisasjoner med medlemskap i NIF og 

særforbundene

Idrettsråd (360)
Samarbeidsorgan for 
idrettslagene i kommunen

Medlemslinjen

Medlemskap 
i norsk idrett

Primært et 
lokalt organ

Aktivitetslinjen

Medlemskap 
i særforbund

Idrettens organisering



Side 14

Idrettslagets årsmøte
Velger Kontrollkomité, revisor og styre til idrettslaget

Styret
Leder og forplikter idrettslaget og 

er høyeste myndighet mellom årsmøtene

Revisor
Valgt eller engasjert

IDRETTSLAGET

Særidretts-
gruppe

Særidretts-
gruppe

Kontroll-
komité
Minst to medlemmer

Gruppe-
styre

Gruppe-
styre

Gruppe-
styre

Særidretts-
gruppe

Særidretts-
gruppe

Medlemmer



Hvilke regler gjelder?

• Bestemmelser om økonomi i NIFs lov

• §2-11 om Regnskap, revisjon og kontrollkomité

• §2-12 om Kontrollkomité

• §2-13 om Driftsbudsjett

• §2-14 om Utlån og garanti

• Lovnorm for idrettslag

• §12 om Økonomi, revisjon, budsjett mv.

• NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser/ 
Regnskapsloven og bokføringsloven



Hvilke regler gjelder?

• Skatteloven

• Skattebetalingsloven

• Folketrygdloven

• Merverdiavgiftsloven

• Ligningsloven

• Ferieloven

• Revisorloven

• Arbeidsmiljøloven



Små organisasjonsledd



THD

3. Hvilke regnskaps-

regler gjelder?



NIFs Regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser

1. Virkeområde

2. Bokføring, regnskap og budsjett

3. Revisjon



Virkeområde

Størrelse på 
omsetning

Over 5 mill pr 
regnskapsår

Under 5 mill pr 
regnskapsår

Ordinær 
regnskapslov

Registrert- eller 
statsautorisert 

revisor
Kontrollkomité

Eiendeler over 
20 millioner

Gjennomsnittlig 
antall ansatte 

over 20

NIFs regnskaps-
og revisjons-

bestemmelser

To valgte 
revisorer



Dilbert.com
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Budsjett

Skal fastsettes på årsmøte

Skal utarbeides hvert år

Skal være realistisk

Utarbeides av styret i fellesskap

Ikke vise underskudd med mindre det er dekning 
for det

Inneholde alle hovedposter i resultatregnskapet

Inneholde alle grupper/avdelinger

Inneholde godtgjørelse til styret og daglig leder

Fremkomme i egen kolonne i årsregnskapet
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Styrets ansvar

At midlene brukes og forvaltes på en 
forsiktig måte

At midlene brukes og forvaltes i samsvar 
med vedtak



T
H

D

Styrets ansvar

At idrettslaget har 

• en forsvarlig økonomistyring

• en tilfredsstillende organisering av 
regnskaps- og budsjettfunksjonen

Løfte disposisjoner av ekstraordinær 
karakter eller betydelig omfang til årsmøtet



25.10.1634

Regnskapsprinsipper

Resultatregnskap

• Inneholder inntekter og kostnader

• Utarbeides for hvert enkelt regnskapsår

• Nullstilles ved årsskiftet

Balanseregnskap

• Inneholder eiendeler og gjeld

• Overfører utgående balanse for foregående 
år til inngående balanse neste år



25.10.1635

Regnskapsprinsipper

Inntekter skal resultatføres når de er opptjent

• Inntekten anses opptjent når motytelsen 
er levert. For eksempel er medlemskontingent 

opptjent i det året medlemmet har mulighet til å delta 
på aktivitet

• Innbetalinger skal føres i 
balanseregnskapet og stå der frem til 
inntekten er opptjent

• Når forskuddsinnbetalt inntekt er 
opptjent, flyttes den fra balansen og 
inntektsføres i resultatregnskapet



Regnskapsprinsipper

Inntekter skal resultatføres når de er opptjent

• Medlemskontingent

• Salg av dugnadsartikler

• Sponsorinntekter

• Tilskudd

• Startkontingent



Regnskapsprinsipper

Kostnader skal resultatføres når de er påløpt

• Kostnader anses påløpt når idrettslaget 
mottar eller bruker tjenesten. For eksempel er 

husleie påløpt i det året husleien gjelder

• Utbetalinger skal føres i 
balanseregnskapet og stå der frem til 
kostnaden er påløpt

• Når forskuddsbetalt kostnad er påløpt, 
flyttes den fra balansen og kostnadsføres i 
resultatregnskapet



Regnskapsprinsipper

Kostnader skal resultatføres når de er påløpt

• Utstyr

• Husleie

• Lønn

• Utgifts-refusjon

• Reise og oppholdskostnader



Regnskapsprinsipper

• Norsk standard kontoplan

• Ajourført regelmessig

• Alle transaksjoner skal dokumenteres

• Bilag og kvitteringer

• Faktura

• Oppbevaring i minimum 5 år
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Disposisjonsrett

• Bankkonto skal stå i idrettslagets navn

• Bankkonto skal disponeres av minimum to 
personer

• Det skal være tegnet underslagsforsikring for 
de som disponerer bank



Lån og garantier

Ved utlån eller garantistillelse

• Sikring med betryggende pant eller 
annen betryggende sikkerhet

• Opplyses om i note til årsregnskapet

• Løfte til årsmøte dersom av 
ekstraordinær karakter eller vesentlig 
betydning
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Regnskapsprogram

Det skal benyttes enten

• Elektronisk regnskapsprogram

• Låsbart regneark med veileder

• Klubbadmin

• Idrettens løsning for medlemsadministrasjon

• Administrasjon av betalinger fra medlemmer
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Årsregnskap

Skal omfatte:

• Hele virksomheten inkludert grupper og 
avdelinger

• Avgis innen 31. mars*

• Behandles og vedtas på årsmøte

• *Ihht NIFs lov §2-11(8) 30. juni, men Idrettsstyret har satt tidligere frist 
for alle idrettslag.

25.10.1643



Årsregnskap

Skal inneholde:

• Resultatregnskap

• Sammenligningstall

• Budsjettall

• Balanse

• Signert av alle styremedlemmer

• Signert av daglig leder

25.10.16



Årsregnskap

Skal inneholde:

• Noteopplysninger

• Generelle opplysninger

• Inntekter

• Kostnader

• Ytelser til styret og daglig leder

• Antall medlemmer

• Anlegg

25.10.1645
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4. Vurdering av risiko 

5. Interne kontrollrutiner



Diskutér

1. Hva er de største risikoene i ditt 
idrettslag?

2. Hva har ditt idrettslag gjort for å 
redusere denne risikoen?



Alle organisasjonsledd



Viktige interne kontrollrutiner

• Styregodkjent økonomihåndbok

• Tydelige rolle- og fullmaktsfordeling

• To signaturer i bank

• Underslagsforsikring

• Omfattende arbeidsdeling

• Budsjettutarbeidelse og oppfølging
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Viktige interne kontrollrutiner

• Oppfølging av saldo på bank (likviditetsbudsjett)

• Regelmessige avstemminger av regnskapet

• Innarbeidede maler for dokumentasjon av 
transaksjoner

• System for ivaretagelse av regnskapsdata
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Interne kontroller

Det hjelper lite med en styregodkjent økonomi-
håndbok dersom ikke kontrollene implementeres 
i idrettslaget og gjennomføres på en slik måte at 
de fungerer effektivt.

Forutsetninger for effektive kontroller

• Tilstrekkelig kompetanse

• Sunn holdning
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6. Ansatte i et

idrettslag



Ansatte i et idrettslag

Idrettslaget har arbeidsgiveransvar når det 
betaler ut lønn til ansatte.

Dette innebærer at idrettslaget er ansvarlig for å 
følge blant annet:

• Arbeidsmiljøloven

• Folketrygdloven

• Ferieloven

• Skatteloven

• Skattebetalingsloven



Ansatte i et idrettslag

• Det skal utarbeides avtaler med alle ansatte 
(og alle som gjør en jobb for klubben)

• Det skal foreligge avtale/kontrakt før 
utbetaling av lønn/honorar

• Klubben bør utarbeide standardiserte avtaler

• Lønnsutbetalinger skal være dokumenterbare



Ansatte i et idrettslag

• Hvis samlet lønnsutbetaling fra idrettslaget 
til alle ansatte < 600.000 pr år, betales ikke 
arbeidsgiveravgift*

• Gjelder bare lønnsutbetalinger < 60.000 pr 
ansatt**

*Overskrides grensen totalt, må det svares arbeidsgiveravgift for all lønn og 

alle avgiftspliktige ytelser

**Overskrides grensen for én ansatt, må det svares arbeidsgiveravgift for 
den ene ansatte



Ansatte i et idrettslag

• Hvis samlet lønnsutbetaling fra idrettslaget 
til en person < 10.000 pr år, er det ikke 
lønnsopplysningsplikt*

• Hvis utgiftsgodtgjørelser fra idrettslaget til en 
person < 10.000 pr år, er det ikke 
lønnsopplysningsplikt**

*Overskrides grensen på 10.000kr, skal hele beløpet lønnsinnrapporteres
som ordinær lønn

** Overskrides grensen på 10.000kr, skal hele beløpet lønnsinnrapporteres
under ordinære koder



Ansatte i et idrettslag

• Hvis utstyrsgodtgjørelse fra idrettslaget til 
dommer < 2.600 pr år, er det ikke 
lønnsopplysningsplikt*

* Gjelder kr 260 pr oppdrag opptil 10 oppdrag. Gjelder i tillegg til 
beløpene på kr 10.000 x 2 på forrige side



Ansatte i et idrettslag

• Hvis skattefri bilgodtgjørelse for arbeidsreise 
< 10.000 pr person pr år, er det ikke 
lønnsopplysningsplikt**

** Hvis beløpet overstiges, skal hele godtgjørelsen innrapporteres som 
utgiftsgodtgjørelse. NB; hvis den ansatte i tillegg mottar lønn som 
overstiger 60.000, skal hele godtgjørelsen OG lønn, innrapporteres som 
lønn



I de tilfellene idrettslaget benytter selvstendig 
næringsdrivende, gjøres det i hvert tilfelle en vurdering for å 
kunne definere om denne anses som næringsdrivende eller 
om betalingen anses som lønn fra idrettslaget. 

Følgende elementer vurderes: Om den som yter 
tjenesten

• Har regelmessig flere oppdragsgivere, samtidig eller etter 
hverandre

• Har eget kontor eller produksjonslokale

• Holder egne materialer

Næringsdrivende eller ansatt?



• Har egne driftsmidler, som for eksempel maskiner og egne 
transportmidler

• Mottar avregning i fast beløp og ikke per tidsenhet

• Kan stille med andre enn seg selv, for eksempel bruke egne 
ansatte

• Skal utføre et bestemt oppdrag som ikke bare er avgrenset 
i tid

• Har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver

.

Næringsdrivende eller ansatt?



• Har ikke krav på vederlag når oppdrag ikke utføres

Dersom dette ikke er på plass defineres personen som 
arbeidstaker og får utbetalt ordinær lønn på linje med andre 
arbeidstakere i idrettslaget.

Næringsdrivende eller ansatt?



• Inntil kr. 10.000 skattefritt pr år

• Inntil kr. 10.000 i trekkfri godt-
gjørelse pr år

• Inntil kr. 2.600 i utstyrsgodtgjørelse 
pr år hvis dommeren ikke får utstyr 
av klubben den tilhører

• Inntil 60.000/600.000 før aga slår 
inn

• Inntil kr. 50.000 –kan føre 
kjørelister til og fra trening 
(kontrakt)

Oppsummering ansatte



Kr. 4.10 – skatt på 60 øre*

Kr. 3.50 – fritt

Dommerregning = reiseregning

Klubben er oppdragsgiver

Klubben har innberetningsplikt over kr. 
10.000 i honorar

* Inngår i fribeløpet på skattefritt beløp i idrettslaget kr. 10.000

Oppsummering ansatte



Side 65

EKOM-tjenester

• EKOM-reglene erstatter de 
tidligere 
«telefongodtgjørelsesreglene»

• Krav: tjenstlige behov

• Skattlegges for kr. 4.392 pr. år 
(kr. 366 pr måned)

• Fribeløp på kr. 1.000 for 
innholdstjenester



7. Merverdiavgift



Merverdiavgift

Idrettsaktiviteter er unntatt mva og 
kan faktureres/belastes uten å 
beregne mva.

• Billettinntekter

• Tilskudd

• Medlemskontingent

• Gaver

• Lotteriinntekter

• Startkontingenter
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Merverdiavgift

Dersom idrettslaget også driver annen 
virksomhet, kan dette være mva-
pliktig:

• Kiosk

• Servering

• Salg av artikler (varer, klær, 
jakkemerker ol)

• Reklamevirksomhet

• Dugnadsinnsats
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Merverdiavgift

Dersom mva-pliktig omsetning hos 
idrettslaget overstiger 140.000kr per 
år, må laget registrere seg i mva-
registeret.

I utgangspunktet sees organisasjonen 
under ett med alle undergrupper, 
men det aksepteres at en 
undergruppe anses separat dersom 
undergruppen:
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Merverdiavgift

• Fører eget regnskap (nok med 
egen avdeling i regnskapet)

• Har eget styre

• Har eget årsmøte

• Merk at det allikevel er 
hovedstyret som har det 
overordnede ansvaret i 
idrettslaget
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Kompensasjon for merverdiavgift

• Alle medlemmer i NIF skal sende inn søknad 
til NIF

• Det er frivillig å delta i ordningen

• Fler-idrettslag må rapportere inn ett samlet 
tall som omfatter både hovedlaget og 
særidrettsgruppene
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Kompensasjon for merverdiavgift

• Informasjon om søknadsprosedyren blir lagt 
ut på www.idrettsforbundet.no, samt mail til 
alle klubbene.

• For idrettslag med omsetning under 5 millioner: Brutto 
driftskostnader for forrige år (årsmøtegodkjent regnskap) danner 
grunnlag for søknaden i KlubbAdmin.

• For idrettslag med omsetning over 5 millioner: eget søknadsskjema og 
revisorrapport
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http://www.idrettsforbundet.no/


8. Revisor



Valgt revisor

To valgte revisorer skal utføre revisjonen

• Må være uavhengige

• Må velges av årsmøtet

• Ingen krav om formell kompetanse

25.10.1674



Valgt revisor

Skal gjennomføre revisjon minst én gang per år 
ved å:

• Vurdere årsregnskapet

• Vurdere om styret har oppfylt sine plikter:

• Bruk og forvaltning av midler

• Tilfredsstillende regnskaps- og 
budsjettfunksjon

• Forsvarlig økonomistyring

25.10.1675



Valgt revisor

Skal gjennomføre revisjon ved å:

• Kontrollere underliggende dokumentasjon 
til regnskapet

• Vurdere regnskapsprinsipper

• Vurdere innholdet i årsregnskapet

25.10.1676



Valgt revisor

Revisjonsuttalelse

• Skal avgis innen 31. mars*

• Avgis også ved ufullstendig regnskap

• Dateres

• Signeres av samtlige revisorer

• Skal være i henhold til felles mal

25.10.1677



9. Kontrollkomité



• Gjelder kun de som ikke følger NIFs 
regnskaps- og revisjonsbestemmelser

• Velges på årsmøtet

• Ha minst to medlemmer

25.10.16

Kontrollkomité



• Føre tilsyn med idrettslagets økonomi

• Påse at idrettslagets midler går til de 
aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak 
om

• Påse at idrettslaget har økonomisk kontroll 
internt

• Påse at årsregnskapet gir et riktig bilde av 
idrettslagets drift

25.10.16

Kontrollkomité



• Kontrollkomiteens rapportering

• Beretning avgis innen 31. mars*

• Beretning signeres av minst ett medlem av 
komitéen

• Løpende rapportering

• Dersom nødvendig

• Nummererte

• Til styre og engasjert revisor

25.10.16

Kontrollkomité



Kriterier for fradrag er blant annet:
• Det kan ikke være gitt noen form for motytelse for 

gaven

• Gaven må være en pengegave

• Gavemottaker må rapportere data (se punktet 
nedenfor vedr. rapportering)

• Mottaker er pliktig til å samle inn korrekt data om 
giver og rapportere inn dette i korrekt form

• Hvis innrapportering ikke skjer i henhold til vedtatt 
praksis har NIF dessverre ingen ressurser til å 
innhente de lovpålagte opplysninger.

Skattefradrag for gaver



Skattefradrag for gaver

• Gaven må utgjøre minst 500 kroner i 
det inntektsåret da gaven er gitt.

• Det gis maksimalt fradrag med til 
sammen 25 000 kroner årlig. 

• Det er et vilkår for fradragsrett at 
organisasjonen har sendt opplysninger 
om giver og gavebeløpet via Altinn eller 
på maskinlesbart medium innen 
fastsatte frister. 

Se mer om vilkårene for å bli godkjent, godkjenningsprosedyren 
og hvilke organisasjoner som er godkjente.

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/skattemelding-selvangivelse-og-skatteoppgjor/skattemelding-selvangivelse-for-naringsdrivende/fradrag/Gaver-til-frivillige-organisasjoner-tros--og-livssynssamfunn/


10. Oppsummering



Økonomistyring er et lederansvar 

(HELE styret), se NIFS lov.

Budsjetter og budsjettoppfølging, 

bevisstgjør holdninger til pengeforbruk

og gir oversikt, 

se økonomihåndbok for idrettslag

Ikke foreta innkjøp/investeringer når penger ikke finnes

Ekstraordinære inntekter i forhold til budsjettet må ikke automatisk 
brukes samme regnskapsår, men avsettes som reserve

Etterlev regnskapsmessige prinsipper og lover

Faste kostnader må være lavest mulig slik at aktivitetsfremmende 
tiltak iverksettes

Foreta regnskapsmessige (månedlige) kontroller av 
regnskapssituasjonen

Utenforstående (revisor) skal kontrollere bilag og regnskapsføringen

Utbetaling av ”svarte penger” skal ikke forekomme

Husk fullmakts-matrise for økonomiske forpliktelser

Sjekkliste for kontrollkomiteen kan være et nyttig verktøy

Vær varsom!
Vær varsom!

http://lovdata.no/niflov/2015-06-07-1/§2-11
../../Verktøy til kursene/Økonomistyring/okonomihandbok-for-idrettslag.docx
../../Verktøy til kursene/Økonomistyring/sjekkliste-for-kontrollkomiteen-589809.docx
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Tilskuddsordninger

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Grunnstøtte til medlemsbaserte lag og foreninger

Fordeles av idrettsrådene

Utstyrsmidler

Tilskudd til utstyr i klubber og barneidrettsskoler

Søknadsbasert

Oppstarts- og utviklingsstøtte

Søknadsbasert

Idrettsskoler for barn og ungdom kan søke

Helse og rehabilitetsmidler

Søknadsbasert

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke



Formel frivillighetsarbeid

Antall medlemmer x faktor + årsverk i klubben x anvendt tid x gjennomsnittslønn

Antall medlemmer 100

Faktor 0,016

Årsverk i klubben til dugnad 1,6

Anvendt tid i KU i årsverk 0,25

Gjennomsnittslønn (2016) 518 000,00

Sum dugnadsverdi 207 201,60



Tone Holm Dagsvold

Tone.holm.dagsvold@fotball.no

Mobil: 94846144

Spørsmål?

Takk for meg!Takk for meg!

Spørsmål?

mailto:Tone.holm.dagsvold@fotball.no

