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Noter til årsregnskapet

Note 1
Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven fra 1998. Det er utarbeidet etter norske
regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppsstilling for små foretak
som er benyttet.
Regnskapet er mellom undergruppene i idrettslaget korrigert for internoverføringer og lån.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassisfisert 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. 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 over antatt øknomomisk (år) levetid.
Klubbhuset, bygning og gardedrobeanlegg fotball, tekn.rom på kunstgressbanen avskrives ikke i regnskapet da virkelig
verdi er ansett som betydelig høyere enn bokført verdi.
(Styret mener at vedlikeholdet som er foretatt er tilstrekkelig for å oppveie
verdiforringelse av nevnte anleggsmidler)

Likedan avskrives heller ikke arbeidet med planering og grunnarbeid i forbindelse med opparbeiding av kunstgressbanene
og gressbanen.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Medlemskontigenter i hovedlaget bokføres
etter kontantprinsippet. Andre fordringer i hovedlaget etter kreditt-prinsippet.
Fordringer i undergruppene bokføres etter kreditt-prinsippet.

Note 2
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser med mer
Lønnskostnader er bokført i følgende undergrupper og utgjør følgende:

Lønn, feriepenger,sykelønn
Inkl. sos.kostn.

Antall ansatte:

Klubbhuset Håndball
41 803
125 439

SIL Fotball:
SIL Håndball

Hovedlaget
Klubbhuset

Fotball
1 427 157

Kunstgr. Drift

89 588

Hovedlaget

14 203

1 person heltid. I tillegg har trenere lønn
1 person på ca 10% stilling.Ellers har trenere lønn
2 personer på deltid

SIL Kunsgr.Drift
Alpin

Alpin
42 840

Ingen
Ingen
Ingen

fast ansatte. Trenere har lønn
fast ansatte. Lønn for adm. arbeid
fast ansatte. Kjøkken og serveringspersonale får lønn pr time

Totalt
1 741 030

Note 3
Varige driftsmidler
Se vedlagte skjema over driftsmidler i idrettslaget

Note 4
Langsiktig gjeld
2013
Finansieringen av kunstgressbanen:
(langsiktig)

Lån Sparebanken Møre pr 31.12

Årets saldo

551 204

Innfrielsesdato på lånet er 23.06.16. Rentesats 6,8

Note 5
Endring egenkapital
Egenkapital pr 01.01
Årets resultat (samlet)
Egenkapital pr 31.12

2013
18 933 526
1 146 972
20 080 498

Note 6
Kortsiktig gjeld
Korrigert for gjeld/fordringer mellom gruppene
(Se også note 1)

Gjeld/fordring mellom gruppene:
Låntager:
Låntager
Låntager Låntager
Fordringshaver:
KG Drift
Tafjordhallen KG Stadion
Fotball
↓
Hovedlaget
10 352
745 062
563 100
970 000
KG Drift
0
0
249 000
0

2012
Fjorårets saldo

755 844

Årets nedbetaling

204 640

