
Til årsmøtet i Bergen Trial Team 
 

Valgt revisors beretning for 2019 
 
Uttalelser om årsregnskapet 
 
Vi har revidert årsregnskapet for Bergen Trial Team i henhold til NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser. 
 
Årsregnskapet for regnskapsåret 2019 viser underskudd på kr 20.288 mot et budsjettert 
overskudd på 8.000. Avviket skyldes primært at det ble kjøpt inn en ny rekrutteringssykkel 
som ikke var budsjettert. 
 
Vi vil også påpeke at det totalt er kostnader for ca 35.000 mer enn budsjettert i tillegg til 
denne sykkelen, men det skyldes et generelt høyt aktivitetsnivå og disse kostnadene er 
dekket inn av tilsvarende høyere inntekter. 
 
Vi har utført følgende revisjonshandlinger: 
Vi har vurdert om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, herunder om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å 
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i 
samsvar med bestemmelsene. 
 
Etter at klubben tidligere har slitt med kvaliteten på regnskapet som ble ført av et eksternt 
selskap, har klubben i 2019 ført regnskapet selv. Klubben har brukt NIF sitt låste Excel ark for 
regnskapsførsel.  
 
Det har vært gjort et større arbeid med å forstå og føre alle innbetalinger fra bl.a. NIF og 
NMF slik at klubben får et korrekt bilde av driften. Disse innbetalingene er dessverre dårlig 
dokumentert fra NIF/NMF så det er krevende å finne ut av. I år har klubben fått mye bedre 
oversikt over dette, og kan derfor si at de har god kontroll på både inntekter og kostnader i 
klubben. 
 
Vi ser også at bruken av Vipps i stedet for kontanter gir en mye bedre oversikt over inntekter 
til lunch/kiosk samt sykkel-leie etc, i tillegg til at det reduserer muligheten for svinn. 
 
Konklusjon 
Vi mener at regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser, og at årsregnskapet kan fastsettes som Bergen Trial Teams 
årsregnskap for 2019. 
 
Til tross for årets underskudd har klubben god økonomi og en tilfredsstillende egenkapital. 
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