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NOTER TIL REGNSKAP 2019 
 
 
Note 1 Regnskapsprinsipper  
Regnskapet er avlagt etter regnskapslovens (Lov om årsregnskap, 17.07.1998) 
og regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet 
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Inntekter og 
kostnader er tatt til inntekt i den periode de anses opptjent eller påløpt. 
Eiendeler er vurdert etter laveste verdi av anskaffelseskostnad og reell verdi på 
balansedagen. Kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende ved 
regnskapsavleggelsen. Selskapets gjeld og fordringer forfaller innen 1 år etter 
regnskapsårets slutt.  
 
 
Note 2 Den regnskapspliktiges stilling og resultat  
Vestbyen IL Svømming sitt resultat og stilling går frem av oppsatt 
resultatregnskap og balanse.  
 
 
Note 3 Sammenligningstall  
Oppsett av regnskapstall er satt opp slik at det er mulig å sammenligne 2018 og 
2019  
 
 
Note 4 Tidligere regnskap  
Regnskap før 2012 er ført i et enkelt system som ikke tilfredsstiller dagens krav i 
lov og forskrift. Vestbyen IL Svømmeklubb gikk til innkjøp av nytt 
regnskapssystem, og alle bilag fra og med regnskapsåret 2012 er registrert her.  
 
 
Note 5 Bankinnskudd  
Selskapets likvide midler er plassert i DnB og Sparebank1 Midt-Norge. Av 
innestående midler er kr. 113.407,88 bundet i skattetrekkmidler. 
 
 
Note 6 Spesifisering av inntekter  
3110 Treningskontingent kr. 392.900  
3115 Stevner, egenandel kr. 323.570 
3120 Svømmekurs kr. 1 645.298 
3125 Kafé salg kr. 85.418 
3129 Medlemskontingent kursbarn kr. 103.800 
3130 Medlemskontingent kr. 25.900 
3135 Dugnad kr. 44.600 
3140 Treningssamling, egenandel kr. 104.900  
3145 Treningsklær kr. 8.670 
3150 Vannaerobic kr. 45.300 
3155 Dommergodtgjørelse kr. 8.500  
3165 Utleie ryggstartere kr. 0 
3900 Andre driftsrelaterte inntekter kr. 375.117   
3960 Bingo/lotto inntekt kr. 104.952 



Vestbyen IL Svømming 
Noter til årsregnskap 2019 

 
Note 7 Annen kortsiktig gjeld  
Posten annen kortsiktig gjeld består i hovedsak av skyldige feriepenger, 
forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, samt forskudd fra kunder (kursinntekter 
som gjelder 2020).  
 
 
Note 8 Antall ansatte  
Vestbyen IL Svømming har hatt følgende ansatte: 
2 ansatte i 100 % stilling  
I tillegg har Vestbyen IL Svømming hatt 23 trenere og instruktører på deltid  
 
 
Note 9 Ytelser til ledende personer mv  
Svømmeskoleansvarlig har i 2019 mottatt lønn på kr 310.715 (80% stilling), 
hovedtrener har mottatt lønn på kr. 451.686. I tillegg kommer utgifter til 
arbeidsgivers andel av pensjonsordning i Nordea Liv Norge AS.  
Styret har ikke mottatt godtgjørelser i 2019, men har fått halv pris på 
treningskontingent for 1 barn.  
 
 
Note 10 Avskrivninger 
Konto 1250 Inventar 
Elektronisk tidtakingssystem 
294.685,40 / 10 år = 29.468,54 avskrivning pr. år 

    
Dato IB Avskrivning UB 
01.01.2019 176.811,24 29 468,54 147.342,70 

 
Tidtakingsplate (reserve) 
25.125/10 år= 2.512,50 avskrivning pr. år 

    
Dato IB Avskrivning UB 
01.01.2019 20.100,00  2 512,50 17.587,50 

 
 
Note 11 Medlemmer  
Pr. 31.12.2019 var det 672 betalende medlemmer i Vestbyen IL 
Svømming.  
Medlemsmassen er fordelt slik: 
Foreldre/foresatt/ansatte, instruktører, andre: 36 
Aktive svømmere: 99 svømmere i svømmegrupper og 2 master, 
tilsammen 101 aktive svømmere på svømmegrupper.  
i 2019 var det 535 stk på svømmekurs. 


