Øyer-Tretten Idrettsforening

Noter 2014

Note 1 – Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser for
organisasjonsledd med omsetning under 5 millioner (http://www.lovdata.no/nif/hiff20071128-0002.html). NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser er minimumskrav som stilles
til regnskapsføringen, bokføringen og revisjonen for små idrettslag.
Note 2 – Oppretting av tidligere feilføring
I hovedlagets regnskap er det i år oppført en kostnad på 176 375,- for utstyr. Dette gjelder
utstyr til styrkerommet i Øyerhallen som ble innkjøpt i 2013 og balanseført da. Ifølge
regelverket referert til i note 1 skulle dette vært direkte kostnadsført i 2013, det ble ikke gjort
og feilen er rettet opp igjen i år.
Note 3 – Momskompensasjon vare – og tjenestekjøp
Det ble søkt om momskompensasjon via denne ordningen for utstyret nevnt i note 2 i 2014, til
tross for at innkjøpet var balanseført. For å unngå at det blir søkt om slik kompensasjon for
samme innkjøp 2 ganger vil dette innkjøpet trekkes fra når det søkes om momskompensasjon
for vare- og tjenestekjøp i 2015.
Note 4 – Momskompensasjon for idrettsanlegg
Det ble ikke søkt om momskompensasjon for spillemiddelanleggene på Mosetertoppen i 2014,
dels skyldes dette at noen av prosjektene ikke hadde klar all dokumentasjon, dels at det ikke
var kunnskap om søknadsfristen som er 1. mai. Det vil bli søkt om momskompensasjon for alle
prosjekter som har nødvendig dokumentasjon i 2015.
Note 5 – Ytelser til daglig leder
Daglig leder har fram til 31/12-14 vært ansatt i Tretten Idrettshall AS, og ØTI har kjøpt hans
tjenester fra dem. I 2014 utgjorde dette tjenestekjøpet 270 606,-, dette inkluderer da
arbeidsgiveravgift og andre sosiale utgifter.
Note 6 – Spesifikasjon av inntekter
Totale inntekter for 2014 var på kr 3 333 610. Samlede sponsorinntekter var på kr 383.160,
hvorav kr 140.000 var ikke-avgiftspliktig. Øyer/Tretten Idrettsforening ble momsregistrert i
2014. Samlede kontingenter var på kr 944.948. Offentlige tilskudd og momskompensasjon var
på kr 714 136. Andre inntekter beløper seg til kr 1 291 366 som i all hovedsak består av
kiosksalg og dugnader.
Note 7 – Medlemstall
Pr 31.12.14 var det 1 310 medlemmer i Øyer/Tretten Idrettsforening, hvorav 1 023 var aktive
medlemmer.

