Brevik Seilforening
Årsregnskapet 2016
Noter
Note 1
Regnskapet for 2016 er satt opp og vurdert iht. Regnskaps og revisjonsbestemmelser for små
organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske komité, samt Foreløpig
Norsk Regnskaps Standard GRS God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Denne strukturen tar utgangspunkt i aktiviteten med fokus på anskaffelse og anvendelse av
midler i forhold til forenings formål som for Brevik Seilforening er seiling for alle.
Inntektens og kostnadens opprinnelige formål er avgjørende ved valg av gruppe.
Inntekter og kostnader er periodisert og bokført det året aktiviteten har funnet sted.
___________________________________________________________________________
Note 2 Anleggsmidler
Anleggsmidler
Verdien av anleggsmidler settes til anskaffelseskostnad, dog ikke høyere enn den gjeld som er
knyttet til anlegget. Påkostninger behandles på samme måte.
2.1 Klubbhus og sjøbod
Anskaffelsesverdi 01.01
kr.
2.154.684
Akk. avskrivinger 01.01
kr.
1.954.684
______________________________________
Bokført verdi 01.01.16
kr.
200.000
Årets avskriving
kr.
30.000
_____________________________________
Bokført verdi 31.12.16
kr.
170.000
2.2 Brygga
Totalkostnad
kr.
2.788.043
- Rabatt
kr.
581.389
- Tilskudd
kr.
700 000
______________________________________
Nettokostnad
kr.
1.506.654
-Akk. Avskriving
kr.
123.509
______________________________________
Bokført verdi 01.01.2016
kr.
1.383.145
-Årets avskriving
kr.
29.769
______________________________________
Bokført verdi 31.12.2016
kr.
1.353.376

.
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2.5 Joller, brett og følgebåter
Joller og følgebåter utgiftsføres fortløpende.
12 stk. optimistjoller, alle brukes i opplæring.
4 stk. zoom8, disse forsøkes solgt
1 stk. RS Feva innkjøpt i 2012, benyttes som opplæringsjolle.
To krone, 3 i foreningen eie og på utleie en fra Klokkerholmen, alle til utleie i fadderordning.
Brett. Totalt 9 brett hvorav 3 komplette brett med rigg er nye i 2013, det er i 2013 også kjøpt
inn ytterligere 6 brettrigger, tilpasset voksene. I
Motorbåter
Valiant 450, kjøpt ny i 2009.
Buster, 2000 modell
Ribbeye, 2005 modell
Kulingen, gave i 2009
Det er i 2011 innkjøpt en ny motor.
Det er i 2014 kjøpt inn ny bøye og sikringsbåt, prisen var kr. 223.278, i 2016 ble det kjøpt inn
ny og større motor til denne
Arbeidsmaskiner og hengere og inventar
3 varehengere og en arbeidsmaskin
2.6 Forsikring
Alle bygg er fullverdiforsikret
Premieberegningsgrunnlaget for alle bygg er totalt kr. 8.500.000
Brygger, rampe, kabel er forsikret for kr.3.900.000
Premieberegningsgrunnlag båter, joller, maskiner og inventar kr. 727.000.

Note 3 Varelager
Varelageret er vurdert til innkjøpspris på antatt salgbare varer.

Note 4 Fond for elitesatsing
Fond opprettet i 2009 for å gi en stabil økonomisk ramme rundt satsingen på
foreningens eliteseilere innen jolleseiling.
Fondets budsjett
Fondets egenkapital pr. 31.12 skal ikke være mindre enn 50 % av fondets egenkapital
pr. 01.01.
Fondet tilføres midler ved at deler av årets overskudd tilføres fondet ved behov.
Saldo 31.12.2016
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kr. 63.363

Note 5 Vedlikeholdsfond anlegg
Fond opprettet i 2013 for å imøtekomme fremtidige vedlikeholdsbehov på vei, bygg og
brygge.
I første omgang prioriteres asfaltering av veien. Deretter bygges fondet opp med tilstrekkelig
kapital til å imøtekomme store vedlikeholdsoppgaver som maling av bygg, utskifting av
moringer og bryggeelementer.
Fondets tilføres midler ved at deler av årets overskudd tilføres fondet.
Saldo 31.12.2016

kr. 158.691 før evt. resultatdisponering 2016.

Note 6 Pantegjeld og avskriving bygg og brygge
Anlegget avskrives i takt med nedbetaling på pantegjeld
Pantegjeld
Skyldig 01.01.2016
kr. 1.080.495
- avdrag 2016
kr.
59.779
__________________________________________
Skyldig 31.12.2016
kr. 1.020.716
6.1 Forskuddsbetalt bryggeleie
Bryggas leietagere innbetaler et beløp som er beregnet utifra plassens størrelse og leiepris i
forskuddsleie. Dette beløpet inntektsføres over 20 år. Leietagere under 26 år som er under
utdannelse er fritatt fra dette.
Innbetalt forskuddsleie pr. 31.12.2016
kr. 688.650
-akk. Innteksført leie pr. 01.01.2016
kr. 52.500
-inntektsført i 2016
kr. 37.140
________________________________________________
Saldo 31.12.2016
kr. 599.010

Note 7 Honorar og lønn.
Det er i 2016 utbetalt kr. 47.910,- i lønn og andre ytelser.
Hvorav kr. 5.250,- er utbetalt til styremedlemmers nærstående.
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