Malvik Idrettslag Svømmeavdelingen
Noter til regnskapet
Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene for små
organisasjonsledd tilknyttet NIF.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Regnskapet er ført etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter er registrert i den periode de er
inntjent og utgifter er registrert i den periode de er påløpt.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassfisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anksaffelseskost, men ikke til høyere verdi enn gjelden knyttet til anleggsmidlet.
Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være
forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden men
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og fremtidig salgsverdi fratrykket salgskostnader.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
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.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende
kostnader blir kostnadsført i samme periode.
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det
inntektsavsetninger.
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Stevneinntekter/kostnader

I 2017 har klubben deltatt på totalt 19 stevner ( Junior og rekrutt)
Innkrevde egenandeler
Stevneavgifter
Dekkes av svømmeklubben

24
kr845 36 250
34
kr475 86 635
kr
50 385

Høstjakta
Inntekt Kiosk ( kontant og Vipps)
Påmeldinger
Premier
Varer
Pokaler ( 50 % av innkjøp)
Dommere
Overskudd

Note 3

Note 4

9 462
25 400
7 970
2 159
2 553
2 000
20 180

Annen driftsinntekt

Posten består av:
17.mai
Støtte Kretsdommerkurs
Deltagere Kretsdommerkurs
Påmeldinger Høstjakta
Salg kiosk/kontant
Vipps
Sum

Svømmeskolen

Antall elever som har gjennomført kurs i 2017:
Svømmeskolen 2017
Påmeldinger( kurs høst 17/vår 18)
Premier/annonser
Gebyr Deltager.no
Bokført omsetning
Trenerutgifter
Resultat svømmeskolen

Note 5

kr
kr
-kr
-kr
-kr
-kr
kr

28 355
1 122
4 250
25 400
5 457
4 005
68 589

233
Omsetning
188 980
11 152
1 323
176 505
65 775
110 730

Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
trenere, støtteapparat og andre.
Lønn og honorarer
194 524
Arbeidsgiveravgift
0
Feriepenger
0
Andre lønnskostnader/reise
6 747
Sum
0
201 271
Det utbetales ikke honorar til ledende personer
Posten for kurs består av diverse intruktørkurs i 2016 og 2017, gjennomføring av kretsdommerkurs og
deltagelse på trenerkonferansen.
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Note 6

Trykksaker/media

Posten består av drift av ny hjemmeside og kjøp av annonser for svømmeskolen.

Rekvisita/Servering

Posten består av kontingent til svømmmeforbundet, postboks, mat til stevner/avslutninger
og diverse treningsutstyr.

Note 7

Note 8

Diverse inntekter/salg kleskolleksjon

Svømmeklubben hadde ved nyttår 32 t-skjorter på lager. Ingen Badehetter.
Varene er i regnskapet vedsatt til kr. 0,Det ble i 2017 solgt 38 t-skjorter og 39 badehetter. (25/29)
Posten gjelder innkjøp av 60 t-skjorter.

Kundefordringer
Utestående fordring ved nyttår på kr. 289.066,- er i regnskaper vurdert til pålydende. .
Kundefordringer(fra svømmerne) blir erfaringsmessig innbetalt etter utsendt krav.
Fordringer som gjelder nye startpaller anses ikke gi tap på krav siden kravet er stilet til en kommune
Det kan likevel være usikkerhet knyttet til om kravet vil bli innfridd i sin helhet i 2018.

Note 9

Bankinnskudd

Av likvide midler på kr 288 307,- utgjør bundne skattetrekksmidler kr 5.431,-.
Beholdning i kontantkasse var ved nyttår kr. 1.901,-
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Egenkapital

Bundet
egenkapital

Annen
Sum
egenkapital
egenkapital
495 467
495 467

Egenkapital pr 01.01
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital
Til avsetning vedlikehold klubbhus
Egenkapital pr. 31.12

Note 11

Antall medlemmer

Ved utgangen av året var totalt antall medlemmer 62

14 022
0

509 489

14 022
0
509 489

