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RESULTATREGNSKAP

Noter 2017 2016

DRIFTSINNTEKTER

Sponsor- og salgsinntekter
Tilskudd
Andre inntekter

2
3

14
15
16

439
324
157

282
022
017

13
14
15

613
200
457

892
911
287

Sum driftsinntekter 45920321 43272089

DRIFTSKOSTNADER
Personalkostnader 4 15 735020 15 505 758
Avskrivninger 5 251 790 251 790
Andre driftskostnader 4,6 28 711 244 28 372654
Tilskudd 7 997469 629968

SUM DRIFTSKOSTNADER 45695523 44760 170

DRIFTSRESULTAT 224798 -1 488081

FINANSPOSTER
Netto finansposter 115 924 26980
Sum finansposter 115924 26980

RESULTAT 340721 -1461 101

Disponering av årets resultat:
Til egenkapital 12 340721
Fra egenkapital 12 -1 461 101

Sum disponering 340721 -1 461 101



BALANSE

Noter 2017 2016
EIENDELER
Immaterielle anleggsmidler
Hockey.no 5 146878 398668

Sum anleggsmidler
146878 398668

Omlopsmidler
Andre kortsiktige fordringer 8 4898405 2907768Debitorer 9 4243 192 3279351Bankinnskudd Idrettens konsernkontoordning 110 13 703 122 9209018Andre likvide midler 11 1 017808 850353

Sum omløpsmidler 23862526 16246490

SUM EIENDELER 24009404 16645 158

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital
Egenkapital

6 173040 5832318Sum egenkapital 12 6 1173 040 58323118

Kortsiktig gjeld
Leverandører

9998 226 4648 464Skyldig offentlige avgifter 1 745751 2013983Periodiseringer 13 440 164 365 811Annen kortsiktig gjeld 14 5652222 3784 581Sum kortsiktig gjeld 17836364 10812839

Sum gjeld
17836364 10812839

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 24009404 16645 158
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2017

Note 1: Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger,
og er avlagt i samsvar med regnskapslov, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites
lov og god regnskapsskikk i Norge.

Pcriodiseringsregler
Regnskapet bygger på det grunnleggende prinsippet om sammenstilling.

Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet
for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas
i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.
Tilskudd inntektsføres for det regnskapsår tilskuddet er gitt for. For prosjekter som har øremerkede midler der
aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende
kostnader blir kostnadsfert i samme periode.

Omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjon

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseføn.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Note 2: Tilskudd
Regnskapsposten består av:
Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF
Integreringstilskudd fra NIF
Barne- og ungdomsmidler fra NIF
Andre øremerkede tilskudd fra NIF
Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF
Utstyrsmidler fra NIF
Stipend fra Olympiatoppen
Andre tilskudd fra Olympiatoppen
Tilskudd fra IIHF
Tilskudd Stavanger kommune OL kvalifisering kvinner
Tilskudd fra Sparebankstiftelsen
Andre tilskudd
Sum

Note 3: Andre inntekter
Regnskapsposten består av:
Medlemsinntekter, herunder lisens og egenandeler
Lagavgifter
Overgangsinntekter
Momskompensasjon
Andre inntekter
Sum

2017 2016
2 680970 2 414712
792209 803 165

2 756 160 2 546812
40000 132 151
533755 490286
372307 13540
770000 735000

3 836000 3 590000
2 524 141 2 233553

0 25000
1 000000 1 173 748

18480 42944
15 324022 14 200911

2017 2016
6 261 070 5 538475
2 891 950 2 720750
1 398449 1780950
2 118785 1 838 131
3 486763 3 578981
16 157017 15 457287



Note 4: Personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
trenere, støtteapparat og andre.

2017 2016Lønn
13970 264 12579386Arbeidsgiveravgift 2 186 875 2062268Refundert dommerhonorar/arbeidsgiveravgift fra klubber -3629 308 -3 565 531Pensjonskostnader

873 816 1 331 935Stipend og bonus spillere 1 849 500 2009000Andre lønnskostnader 483 873 1 088 701Sum
15735 020 15505758

Antall årsverk
13,2 13,5

Lønn til generalsekretær utgjør i 2017 kr 836 649 (kr 817 705 i 2016) og annen godtgjørelse var kr 105 160 (kr 113 581 i 2016).
Revisjonshonorar til BDO er kostnadsført med kr 130 000 inkl. mva. til lovpålagt revisjon (kr 101 500 i 2016) og kr 20 000
inkl. mva i andre attestasjonstjenester (kr 6 125 i 2016).

Det er ikke utbetalt honorar til styret eller president.
Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.17.

Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordninger
tilfredsstiller kravene i denne lov.

Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. En av forbundets ansatte gikk ut i 20 % AFP 1/1-16, og har det fortsatt.

Note 5: Immatrielle eiendeler

Hockey.no
Anskaffelseskost 01.01.17 755 371
Tilgang

0
Avgang

0
Anskaffelseskost 31.12.17 755 371

Akkumulerte avskrivninger 31.12.17 608494
Bokfort verdi pr. 31.12.17 146878

Arets avskrivninger 251 790

Økonomisk levetid 3 år
Avskrivningsplan Lineær

Note 6: Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av: 2017 2016Kontorkostnader 3 830 683 2 513 601IT-kostnader inkl. tumeringsadministrasjonssystem 2 040 352 1 722 129Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter 3 182 689 2 389 857ldrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 2 365 669 3 053 255Reise- og oppholdskostnader (herunder tinget 2017) 14 295 837 15 301 844Sponsorkostnader 1 091 024 1 901 986Leie ishall 419 999 366 254Andre kostnader (inkludert avsetning tap på fordringer) 1 484 990 1 123 728Sum

28 711 244 28 372 654

Note 7: Tilskudd
Regnskapsposten består av: 2017 2016
Tilskudd lag

876 362 476 968Tilskudd særkretser 121 107 143 000Tilskudd andre 0 10 000Sum
997 469 629 968

Note 8: Andre kortsiktige fordringer 2017 2016
Forskuddsbetalte kostnader 67 829 24 043Utstyrsmidler NIF 0 57 997Periodiserte sponsorinntekter* 2 129 424 1 447 974Andre påløpte inntekter 2 701 152 1 377 755Sum

4 898 405 2 907 768
* se kortsiktig gjeld

Note 9: Debitorer
2017 2016

Fordringer klubber 692 411 253 093Andre fordringer
272 801 454 806Sponsorer og samarbeidspartnere 3 950 642 3 134 452Fordringer Topphockey AS 77 338 87 000Avsetning tap på fordringer -750 000 -650 000Sum

4 243 192 3 279 351

Av utestående fordringer pr 31.12.17 er ca kr 3 000 000 betalt pr 31.03.18.

Det er foretatt en avsetning til usikre fordringer på kr 750 000.



Note 10: Bankinnskudd Idrettens konsernkontoordning
Norges Ishockeyforbund er deltager i en konsernkontordning i DnB administrert av NW. Deltagerene i konsernkonto-
ordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av eller måtte
oppstå i anledning av konsernkontoordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkonto-
ordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øverige partene i
kontosystemet. Netto fordring på konsernkonto klassifiserers som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på
konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en
ordinær bankkonto ved at Norges Ishockeyforbund har tilgang på innestående midler på konsernkonto. Pr 31.12.17.
utgjør forbundets fordring på konsernkonto kr 13 703 122.

Note 11:

Note 12:

Bundet bankinnskudd
Alle de andre likvide midler utgjør bundne skattetrekksmidler, dette utgjør kr 1 017 807.

Egenkapital Årets resultat Sum EK
Egenkapital 01.01.17 5 832 319
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til egenkapital 340721

5832

340

319

721
Egenkapital 31.12.17 5 832 319 340721 6173040

Note 13: Periodiseringer 2017 2016
Andre periodiseringer 440 164 365811Sum 440164 365811

Note 14: Annen kortsiktig gjeld 2017 2016
Feriepenger 917054 864057
Lisensmidler til Gjensidige/Norwegian Broker 282310 676021
Periodiserte sponsorinntekter* 3971 875 1 821 875
Innbetalinger til neste sesong 18000 23000
Påløpte kostnader 462984 399627Sum 5652222 3784581
* se kortsiktige fordringer



STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2017

Norges Ishockeyforbunds visjon er "Ishockeyglede for alle". Vi skal være en foregangsidrett lokalt ognasjonalt med høye sportslige, sosiale og økonomiske ambisjoner. Norsk ishockey skal kjennetegnesav sunn økonomisk styring i alle organisasjonsledd og fremstå som en førende vinteridrett i Norge nårdet gjelder ledelse, organisering, idrettslige prestasjoner og publikumsoppslutning.

NIHF består av 8 særkretser og 1 region fordelt på 102 klubber med tilsammen 15 118 medlemmer,hvorav 9 461 med løste lisenser. Norges Ishockeyforbunds administrasjon har lokaler på UllevålStadion, Oslo. NIHF har pr. 31.12.2017 12 heltidsansatte samt en person i 80% og en i 50% stilling. Itillegg er det engasjert diverse landslagstrenere/støtteapparat.

Resultatet for 2017 ble et overskudd på kr 340 721 (minus kr 1 461 101 i 2016). Ved utgangen av 2017er NIHFs egenkapital kr 6 173 040 som utgjør 25,7 % av totalkapitalen.

Styret anser kostnadskontrollen som tilfredsstillende. Forbundsstyret har vært bevisst på nøktern driftog har lagt betydelig vekt på god budsjettdisiplin og kontroll.

Styret mener det framlagte regnskap er rettvisende for virksomhetens utvikling, resultat og stilling.Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Medlemsinntekter i form av lisens, overganger og lagpåmelding er økt med ca. kr 500 000 fra 2016,Refusjon av merverdiavgift er noe høyere i 2017 enn i 2016. Markedsinntektene økte fra 2016 til 2017.Både tilskudd fra NIF over post 2 og tilskudd fra NIF over post 3 økte noe fra 2016_

Forbundsstyret kjenner ikke til forhold etter årsavslutning som endrer forbundets økonomiske stilling.Arbeidsmiljøet i administrasjonen ansees å være godt. Fraværsprosenten er 2,8 %, herunder enlangtidssykemelding.

Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker. Forbundet har som mål å være en arbeidsplass derdet råder full likestilling mellom kvinner og menn. Styret har ikke funnet det påkrevet å iverksettespesielle tiltak på dette området. Av forbundets 14 ansatte i administrasjonen er 4 kvinner. Styret bestårav 5 menn og 2 kvinner.

Virksomheten medfører verken forurensning eller utslippp kan ti-̀  som  være til skade for det ytre miljø.

Styret foreslår at overskuddet på kr 340 721 føres mot egenkapitalen.

Oslo, 25. april 2018



G' ard Nilsen
Pres ent

Lise Kvil Torgersen
Styremedlem
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Styremedlem

Geir Thomas Olsen
Ansatte representant

Tage Pettersen
Visepresid9nt

Henting Evensen
Styremedlem
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Uavhengig revisors beretning

Til styret i Norges Ishockeyforbund

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Vi har revidert Norges Ishockeyforbunds årsregnskap som består av balanse per 31.

desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter tit

årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

og gir et rettvisende bilde av idrettsforbundets finansielle stilling per 31. desember 2017,

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 idrettsforbundet 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 Styrets

økonomiske beretning 2017.

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

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 konkluderer med at den andre informasjonen inneholder vesentlig

feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og generalsekretær (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 for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til idrettsforbundets 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.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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 mistigheter eller

utilsiktede feit. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller

samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne
foretar basert på årsregnskapet.

Som det av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele

revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten

det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører

revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at

vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn

for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære

samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller

overstyring av intern kontroll.

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for
revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter

omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av

idrettsforbundets interne kontroll.

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er

rimelige.

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-

forutsetningen ved avieggeisen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis,

og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold

som kan skape tvil av betydning om idrettsforbundets evne til fortsatt drift. Dersom

vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i

revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i

regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi

modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på

revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende
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hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at idrettsforbundet ikke fortsetter

driften.

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende

transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til

hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av

betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av

betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige 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 idrettsforbundets regnskapsopplysninger i

samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 4. mai 2018
BDO AS

/7 -
Eivin Redbo
Statsautorisert revisor
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale
nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.



Til Tinget i Norges Ishockeyforbund

Kontrolikomiteens beretning for 2017

Kontrollkomiteen oppgaver og arbeid:

Kontrolikomiteens oppgaver etter NIFS lov § 2-12 er å føre tilsyn med Norges Ishockeyforbunds økonomi.

Kontrollkomiteen skal påse at Norges Ishockeyforbunds midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger
og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets
lov og beslutninger fattet av Tinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne
økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt
uttrykk for Norges Ishockeyforbunds drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av
regnskapene vurdere Norges Ishockeyforbunds finansielle stilling, forvaltning og drift.

Kontrollkomiteen har hatt dialog med president og generalsekretær, leder har møtt i 3 styremøter og deltatt 1
møtenes poster rundt økonomi. Det har vært e-mall korrespondanse mellom medlemmer og 1 fysisk møte er
avholdt. I tillegg har det vært avholdt 1 telefonmøte (konferanse). Komiteen får nå kopi av innkalling til styremøte
slik at man har anledning til å melde spørsmål eller bemerkninger til styremøtet. Det sendes også ut protokoll.

Kontrollkomiteen bemerkninger til regnskapet.

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å
gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Norges Ishockeyforbunds
administrasjon og fra Norges Ishockeyforbunds engasjerte revisor. Styrets årsberetning for 2017 og det
styrebehandlede årsregnskapet for 2017 er gjennomgått. Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen for 2017.

Det materialet vi har fått oss forelagt gir Ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av denne
beretning.

Kontrollkomiteen ser seg godt fornøyd med et arbeidet som er gjort 12017 og det faktum at et positivt resultat
er levert for året. Resultatet er tett opp mot det budsjett som ble godkjent på Tinget 2017.

Det er vår vurdering at den finansielle situasjonen til Norges Ishockeyforbund er tilfredsstillende. Det er også vår
vurdering at det Norges Ishockeyforbund drives med god økonomisk styring.

Sett i lys av debatten rundt økonomisk åpenhet I «idretts Norge» anbefales det imidlertid at det også for
Norges ishockeyforbund utarbeides retningslinjer (instruks) for reise, representasjon og innkjøp slik det er
innført i NIF.

Konklusjon

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Norges Ishockeyforbunds årsregnskap for 2017 godkjennes
av Tinget.

Oslo, 22. mai 2018

Anne D Wood (leder)
1- ØQ, c in- idx
M tte i-økke-Gylder (medl m) Per Magna lomstad (medlem)


