NOTER
Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè.
Driftsinntekter
Inntektsføring av kontingenter i 2018 - her er kr 50 000 basert på utfakturert i feb 2019- dette for å få
et bedre sammenligningsgrunnlag fra tidligerer år.
Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld
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.
Anleggsmidler / Langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.
Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.
Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av de enkelte fordringene. I
tillegg gjøres det for øvrige fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Endring av regnskapsprinsipp
Det har ikke vært noen endring av regnskapsprinsipp, og vi følger fortsatt kontoplanen
slik at den tilfredsstiller de krav som er stilt til organisasjoner tilknyttet Norges idrettsforbund.
Note 1. Varige driftsmidler.

Verdi 01.01.08
Tilgang/avgang 2008- 2018
Tilskudd 2008-2018
Avgang

Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Bokført verdi 31.12.18
Årets avskrivning

Stadionprosjekt Snøkanon/
ATV og
Sum
inkl lavo
pumpe
snøscooter
1 092 008,00
258 500
1 350 508
6 585 159,00
1 176 279
215 857
7 761 438
(7 806 700,00)
(7 806 700)
(105 000)
(105 000)
-

(129 533,00)

(1 036 911)
292 868
73 217

(43 171)
172 686
43 171

Note 2. Lønnskostnader
Alt trenerarbeid er utført som dugnad. Det er utbetalt noe lønn vedr løypekjøring - noe av dette dekkes
av kommunen. Det er også betalt ut noe kjøregodtgjørelse.

Note 3. Antall medlemmer

(1 080 082)
336 021
116 388

NOTER
Det er pr i dag 342 medlemmer totalt. Av disse er 129 under 19 år.

Note 4. Kortsiktig fordring
Det er periodisert kontingent-inntekt på kr 50.000,-. All kontingent for 2017/2018 er sendt ut via "buypass"
i februar 2019. Deler av dette er periodisert som inntekt i regnskapet for 2018, slik det har vært gjort tidligere år.

Note 5. Sum kortsiktig gjeld
Her er det bokført sponsorinntekter som er betalt inn som gjelder årene fremover.

