Malvik IL
Noter til regnskapet 2018

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i
Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt for 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 klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er
tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger.
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.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig
gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene.
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre
betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Inntekter
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer
når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av
vederlaget på transaksjonstidspunktet. Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne midler kr
53.146.
For lite innsatt på skattetrekkskonto var kr 49.163 pr 31.12.2018. Dette ble ordnet opp i medio
januar 2019

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt.

Lagskontoer
Fra 2018 er lagskontoer for fotball innarbeidet i regnskapet med følgende beløp:
Andre inntekter

kr 1.404.405

Andre driftskostnader kr 1.362.476
Netto

kr 41.929

Lagskontoer håndball er medtatt i regnskapet som bankinnskudd og kortsiktig gjeld i 2018,
men her er inntekter og kostnader er ikke innarbeidet i 2018.

Note 2 Lønnskostnader
Lagets totale lønnskostnader for 2018 1 utgjorde 1.767.199. mot kr 897.374.77i 2017. Av dette
utgjorde lønn til styreleder og styremedlemmer kr 30.297 i 2018.
Lønn Daglig leder er delt mellom Hovedlaget og IFO avdeling, henholdsvis 138.832 og
208.244
Laget har ansatt daglig leder i 100% stilling
Laget har ansatt forretningsfører i 20 % stilling.
Avdeling IFO har ansatt assistenter på timesbasis
Øvrige lønnskostnader er lønn til kasserere i avdelingene, samt honorar til trenere.
Laget har innbetalt pliktig tjenestepensjon

Note 3 Egenkapital
Egenkapital pr. 31.12.2017

kr 6.539.805

Lagskontoer 31.12.2017

kr

Årets resultat

kr 208.225

Egenkapital pr. 31.12.2018

kr 6.748.030

Lagets egenkapital utgjør 6 748 030 Årets overskudd på 208.225 er ført til økning i
egenkapitalen.

Note 4 Avskrivninger
Det er foretatt avskrivninger på følgende anleggsmidler: Fotballavdelingens Traktor/utstyr,
og Padleavdelingens kajakker.
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Leasingkostnad for traktor kr 83.347 er ført som avskrivning i 2018
Malvik IL investerte i 2013 kr 5 .000. 000 i Abrahallen AS. KR 2 .500. 000 av dette er innskutt
som aksjekapital mens resterende 2 500 000 er en fordring til Abrahallen AS. Det er foretatt
en nedskrivning av verdien på fordringen på kr 315.048 i 2018. Bokført verdi på aksjer og
fordring tilsvarer restbeløpet (3.646.544) på lånet som ble tatt opp i forbindelse med
investeringen. Malvik IL eier 33,3% av Abrahallen AS.
Fotballavdelingen startet i 2018 med oppsett av garasje, denne har en Bokført verdi
31.12.2018 på kr 924.855
Abrahallen AS har et resultat i 2018 på kr -498 939 og en egenkapital pr 31.12.2018 på kr
5.091.818
I tillegg er følgende eiendeler bokført som anleggsmidler pr 31.12.2017:
Eiendel
Hovedstyrets musikkanlegg
Skiavdelingens ryddesag
Skiavdelingens rulleski
Skiavdelingens slalom staurer
Skiavdelingens datautstyr
Skiavdelingens beachflagg
Skiavdelingens luftgevær
Totalt

Bokført verdi
Kr 1
Kr 1
Kr 1
Kr 1
Kr 1
Kr 2
Kr 2
Kr 9

Note 5 Skatt
Lagets aktivitet er skattefri

Note 6 Langsiktig gjeld
Laget har i 2018 hatt et langsiktig lån:

•

Gjeldsbrevlån på eierandelen i Abrahallen AS Dette nedbetales over 15 år og vil
dermed være nedbetalt i 2028. Bokført verdi på aksjer og fordring til Abrahallen AS
samsvarer med restlånet på kr 3.646.544,-.

•
Note 7 Revisjonskostnader
Malvik IL benytter BDO Stjørdal som revisor. Kostnadsført revisjonshonorar i 2018 utgjør kr
38.500 inkl MVA for lovbestemt revisjon. Bistand utgjør 5.625 inkl mva.

