NOTER TIL REGNSKAPET
Note 1 Resultatregnskap - Løypebidrag sponsorer
Apex-klinikken: 3 årig avtale (18/19, 19/20 og 20/21) med kr. 5.000 pr sesong. Fakturerert i 2019 for 18/19
kr. 5.000.
Spar Bagn: 3 årig avtale (18/19, 19/20 og 20/21) med kr. 10.000 pr sesong. Fakturert i 2019 for 18/19.
Gjensidige Valdres: 3 årig avtale (17/18, 18/19, 19/20) med kr. 5.000 pr. sesong. Fakturert i 2019 for 19/20
som var siste året i avtalen.
Kraftriket: Avtale ett år av gangen. Fakturert i 2019 for sesongen 18/19 for kr. 3.000.
Note 2 Resultatregnskap - Drivstoff
Brødr. Dokken AS sponser løypelaget med drivstoff og smøreolje til løypemaskinen.
Note 3 Resultatregnskap - Avskrivninger
I desember 2014 ble løypemaskinen, en 2007 modell Kässbohrer Pistonbully 100 kjøpt for kr. 670.000.
Investeringstilskudd på kr. 300.000 fra Sparebankstiftelsen DnB ble ført som fradrag mot investeringen slik at
netto anskaffelseskost ble kr. 370.000.
Maskinen avskrives over 5 år med utgangspunkt i netto anskaffelseskost på kr. 370.000.
Avskrivning for helår er kr. 74.000, og for halvår avskrives kr. 37.000.
I 2019 gjenstod kun et halvt år igjen av nedskrivningstiden på 5 år. Maskinen er nå nedskrevet.
Den mobile dieseltanken avskrives over 10 år med kr. 654 pr. år.
Note 4 Balanse - Løypemaskin
Løypemaskinen verdsettes i balansen til netto anskaffelseskost minus årets avskrivninger.
Netto anskaffelseskost er kjøp av maskinen (kr. 670.000) minus investeringstilskudd fra Sparebankstiftelsen
DnB (kr. 300.000) = kr. 370.000. Maskinen er nedskrevet.
Note 5 Balanse - Innbetalt andelskapital
Pr. 31.12.19 var det 149 andelseiere som hadde kjøpt totalt 155 andeler i løypemaskinen.
Note 6 Balanse - Varmebu
I desember 2015 mottok løypelaget et beløp på kr. 100.000 som var øremerket kjøp av varmebu fra Rogne
Bygg. Samme måned ble første avdrag på kr. 36.667 betalt. Siste avdrag på kr. 34.617 ble betalt i 2016.
Differansen er da ført i balansen som egenkapital.
Note 7 Resultatregnskap og balanse - Forsikringer
Endring av regnskapspraksis der vi ikke fører forskuddsbetalte forsikringer mot balansen men kjører
kontantprinsippet, medførte at vi fikk dobbel kostnad på forsikringer i 2018.
Note 8 Resultatregnskap - Løypebidrag Private
Vipps-bidrag ga kr. 29.750 mens overførsel via bank bidro med kr. 22.100

