Son Båtforening - Noter til Regnskap 2017
Generelt

Regnskapet er ført etter regnskapsmetoden, og følger i hovedtrekk de retningslinjer som er nedfelt i
aksjeselskapsloven og NRS standarder for god regnskapsskikk.
Foreningens aktiva er tatt inn i regnskapet til kostpris pluss permanenete forbedringer.
Foreningen eier en dobbel Moelvenbrakke som benyttes som klubbhus, og en enkel brakke med
kjøkkenfasiliteter og toalett.
Brakkene avskrives lineært over 10 år.
Maskiner og utstyr, inkludert opplagsmateriell, med verdi og varighet i henhold til skattelovens
bestemmelser avskrives lineært.
Son Båtforening inngikk i 2001 en 25-års avtale med søndre Brevik Gård AS om leie av havneanlegg
og opplagsplass. Større påkostninger som har vært nødvendige for utnyttelse av bl.a. opplagsplass
anses å ha varig verdi for inntjeningen i området og er således fordelt over leieavtalens løpetid.
En annen leieavtale er inngått med Mari Ann Halvorsen om leie av sjøareal da større deler av
havneanlegget ligger på område eiet av familien Halvorsen.

Note 1

Kundefordringer

Forfalt vinteropplagsleie for sesongen 2017/2018 med kr 40.770,-.
Ubetalt forfalt leie fra sesonger før 2017 er sendt til inkasso, gjenstår kr 36.517,-.
2 saker går videre til Namsmann. Det er ikke gjort avsetning for Tap på fordringer i 2017.
Note 2

Påkostning Havn

Arbeid med utbedring av grunnforhold, planering, samt opplegg av vann- og strømforsyning
på opplagsplassen anses å ha inntektsskapende varig verdi. Det gjelder også utbedring
av molo. Kostnadene ved arbeidet fordeles over leieavtalen for Søndre Brevik havns løpetid.
Note 3

Anleggsmidler:
Anskaffelsesverdi
Påkostninger
Avskrivninger 2017
Akkumulerte avskrivninger
Bokført verdi

Brakke

Sikkerhetsanlegg
69 090
235 700

BryggeKran
Opplags- Transportanlegg
materiell tilhenger
4 117 885 825 000 410 938
126 783
13 375
32 713

2 909
60 363

7 987
203 749

165 250 27 875
1 320 397 192 875

18 392
153 867

6 380
19 140

8 727

31 951

2 810 863 632 125

257 071

140 356

Note 4

Kompensasjon for dugnad ifm med rydding av opplagsplass, opptak / utsetting av båter
i Son Båtforening, samt økonomisk styring og kontroll. Beløpet inkluderer lønn og arbeidsgiveravgift.
Det er ansatt Havnansvarlig i 40% stilling fom 09.05.2017, derfor vesentlig økning i lønnskostnad

Note 5

I drift og vedlikehold for Son Båtforening inngår leie til grunneierne Søndre Brevik gård AS og
Mari Ann Halvorsen med til sammen kr 587.662,-.

Note 6

Andre inntekter
Kommer fra Grasrotandel Norsk Tipping og vimpelsalg.

Note 7

Bruksrettigheter
Kjøp og salg av andelsplasser har generert en merinntekt for Son Båtforening pålydende kr 82.000,-

Note 8

Redusert saldo på Frie fond med kr 306.250,- i løpet av året. Dette skyldes to forhold.
En innløst en båtplass i enden av C-brygga som ikke skal selges på nytt, fordi det blir for trangt i innseilingen.
Et oppgjør for salg av andelsplass i 2016 som ikke var gjort tidligere.
Årets underskudd blir overført til reduksjon på foreningens frie fond.

