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Noter til årsregnskapet for 2017 
 
 
Note 1. Regnskapsprinsipper 
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med grunnleggende regnskapsprinsipper, og er 
utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. 
 
Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik 
valgadgang. 
 
Inntektsføring ved leveringstidspunktet når de er opptjent. Analoge regler er benyttet for 
kostnader. 
 
Organisasjonen er ikke ansett som skattepliktig.  
 
 
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld: 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre 
eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et 
år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. 
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. 
 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når 
verdifall ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. 
Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, 
og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. 
 
 
 
 
Note 2. Lønnskostnader/ytelser til ledende personer 
 
        2017           2016  
            
Lønninger, feriepenger             45.000                            39.396 
Andre personalkostnader                               0                                     0                          

Sum                45.000                            39.396     
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Noter til årsregnskapet for 2017- forts 
 
 
Note 2 Forts.  
 
Styrets leder har mottatt kr 40.000,- i lønn og andre fordeler i 2017. Det er ikke utbetalt 
lønn, honorarer eller godtgjørelse til ledende personer ut over dette.   
 
Det er ikke utbetalt honorarer til revisor, da organisasjonen ikke er revisjonspliktig.   
 
   
Note 3. Antall ansatte 
 
Organisasjonens drift er i hovedsak basert på frivillig arbeid. Det er ingen fast ansatte i 
organisasjonen, ut over det som er nevnt i note 2. 
 
 
Note 4. Bundne midler 
 
Av organisasjonens midler er skyldig skattetrekk kr 20.141,- Innestående på 
skattetrekkskonto er kr 20.001,- . Av bankinnskuddene er kr 767.246,-  tilhørende 
Idrettshallens venner.  
 
 
Note 5. Annet 
 

De største tilskuddene i 2017 kommer fra: 
 
Halden kommune     kr  275.000,- 
Sparebankstiftelsen   kr  100.000,- 
Berg sparebank   kr  100.000,- 
 
       


