
Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske

 regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er 

benyttet.

Årsregnskapet, som er utarbeidet av foreningens styre og ledelse, må leses i 

sammenheng med styrets beretning og revisjonsberetning som til sammen utgjør det 

totale årsregnskapet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.

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 uansett klassifisert 

som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke 

å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig

 gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke

til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 

nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som 

følge av renteendring.  Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. 

Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt

lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres 

det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Inntekt

Medlemsinntekter inntektsføres ved betaling da disse ikke tilbakebetales ved eventuell

oppsigelse av medlemsskapet i den perioden det er betalt kontingent for.

Fordeling av kostnader

Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Kostnader

tilhørende mer enn en aktivitet er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og

konsistent måte på de ulike aktivitetene.
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Note 2 - Kostnader

Driftskostnader etter art

Driftskostnader 2021 2020

Innkjøpte varer for videresalg 94 011         225 499            

Styrehonorar 114 750       114 000            

Aktiviteter for medlemmer 173 900       181 433            

Avskrivninger 10 000         2 400                

Annen driftskostnad 78 216         75 239              

Sum driftskostnader 470 876       598 572            

Note 3  - inntekter

Fra sesongen 2016/2017 er det innført elektronisk medlemsregister via systemer

utarbeidet av norges idrettsforbund. Medlemskontigenten er også faktuert via dette  

systemet. Kontingenten tas til inntekt ved innbetaling.

Note 4 - Endring egenkapital

Annen ek Resultat Sum

Egenkapital 01.01. 1 107 788 1 107 788   

Gammel dugnadskonto G16. Feil fra tidligere år -15 287 -15 287       

Årets resultat 128 287 128 287

Egenkapital pr. 31.12. 1 107 788 113 000 1 220 788


