Kommentarer/noter til gruppenes regnskap 2015

NIF

Hovedlaget inkl. APD og Idrettsskolen for barn avd. 10/30/90.
Det henvises et egne kommentarer/noter for hovedlaget.
Skatt, arbeidsgiveravgift og mva overføres fra gruppene til hovedlaget via mellomregningskonti
og betales/avregnes fra hovedlaget.

Allidrett avd. 20.
Ingen aktivitet i 2015. Har en egenkapital på kr. 24.117.‐ pr. 31.12.2015.

Basket avd. 40.
Avtalen rundt Lead4Peace er at det ikke skal dras inn i basketgruppas driftsregnskap.
Et overskuddet på Lead4Peace‐prosjektet i 2014 ble tatt inn i egenkap. til basketgruppa i 2014.
Overskuddet på kr. 57.349 ble i 2015 overført til konto 2050 egenkapital og satt opp som et
Lead4Peace‐fond på konto 2987. Dette reduserte egenkapital fra kr. 243.769 til kr. 186.420.
I 2015 hadde Lead4Peace et lite underskudd på kr. 1372 som reduserte fondet til kr. 55.977 ‐
se kortsiktig gjeld i konsernbalanse.
Budsjettet for basket for 2015 var kr. 57.800, resultatet ble kr. 19.082.
Ingen spesielle kommentarer til balansen uten ovennevnte kommentar. Basket har en solid
økonomi pr. 31.12.2015.
Budsjettet for 2016 er på et overskudd på kr. 43.000.

Bordtennis avd. 50.
Budsjettet for bordtennis for 2015 var kr. 21.135, resultatet ble kr. 2.944.
Ingen spesielle kommentarer til balansen. Bordtennis har en god økonomi pr. 31.12.2015.
Budsjettet for 2016 er på et overskudd på kr. 19.480.

Fekting avd. 60.
Budsjettet for fekting for 2015 var et underskudd på kr. 16.929, resultatet ble et overskudd på
kr. 40.012. Differansen skyldes i hovedsak at innkjøp av nytt utstyr ikke ble bokført i 2015, men i
våren 2016.
Ingen spesielle kommentarer til balansen. Fekting har en solid økonomi pr. 31.12.2015.
På grunn av ovennevnte er budsjettet i 2016 satt til et underskudd på kr. 41.154.

Fotball avd. 70.
NIF Fotball har hatt delvis 3 faste deltidsansatte i 2015.
Budsjettet for fotball for 2015 var kr. 226.000, resultat ble kr. 56.427. Litt vanskelig å sette fingeren
på hvor diff. har oppstått da budsjettet er er basert på nettoeffekt på aktivitet
istedenfor sum inntekter sum kostnader som regnskap er basert på.
I 2015 gjorde NIF fotball en avtale om å betale kr. 300.000 til kunstgresset på Nesoddbanen, kun
kr. 142.800 kom inn. Dette er oppført i balansen pr. 31.12.2015 med gjeld Nesodden kommune på
leverandører (kr. 142.800 blir betalt våren 2016) og konto 1130 Kunstgress Nesoddenbanen med
kr. 157.200. Det resterende beløp ca. 150.000 er oppført som kostnad i budsjettet for 2016.
Konto 1253 har byttet navn fra Legea‐utstyr til Umbro‐utstyr med en saldo på kr. 160.000 uten
at man har foretatt vareopptelling, men etter all sannsynlighet har NIF fotball betydelig mer
utstyr på lager. Legea‐utstyret vil bli "gitt" bort i 2016.
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NIF fotball (og andre lag) er blitt pålagt å ta lagskasser inn i regnskapet. Dette er gjort via
egne bankkonti og kontiene 2932 inntekter kr. 133.824 og 2933 kostnader kr. 63.698 ‐ diff som sagt
står på kontiene 1970 og 1971 og dermed er ikke lagkassene lagt inn i NIF Fotball's driftsregnskap.
Står i konsernregnskap som Lagskasser kr. 70.125 og på kortsiktig gjeld (andel) med samme beløp.
Via konto 2990 er det satt av kr. 35.000 til trykking av fotballavisa i nov 2015 og kr. 50.000 til slutt‐
oppgjør mot ikke levert utstyr fra Legea.
Ingen andre kommentarer til balansen
Budsjettet for 2016 har et overskudd kr. 8.106 og i motsetning til 2015 er det budsjettert på
inntekter og kostnader aktiviteter.

Friidrett avd. 80.
Budsjettet for friidrett for 2015 var kr. 18.500, resultat ble kr. 136.221.
Diff'en ligger i høyere inntekter med ca. kr. 80.000 og sparte kostnader på ca. 40.000.
Ingen spesielle kommentarer til balanse. Friidrett har en solid økonomi.
Budsjettet for 2015 er på et overskudd på kr. 200.‐.

Klatring avd. 150.
Ingen aktivitet i 2015. Har en egenkapital på minus kr. 1.529 pr. 31.12.2015.

Orientering avd. 100.
Budsjettet for Orientering for 2015 var minus kr. 143.000 resultat ble minus kr. 16.857.
Diffen skyldes ikke driften i gruppen, men investering/inntekter vedr. kart.
O‐gruppa har investert i følgende kart:
Tangen sprintkart
Revidering Jaerteigenkart
Sum kostanlegg konsernregn.

83 500
217 000
300 500

O‐gruppa har fått følgende midler:
Norge O‐forbund utstyr
Sparebankstiftelsen Tangen sprintkart
Rentemidler Solåsen (fra 2011)
Rentemidler Jaerteigenkartet
Nesodden kommune, støtte Jaerteigen
Sum støtte anlegg konsernregn.

1874
100000
22000
94000
10000
227874

Salg av kart er ført opp med kr. 117.575.
Kortsiktig fordring på kr 94.000 er bevilgede rentemidler til Jaertegienkartet. Søknad sendt
Fylkeskommunen fra Nesodden kommune i des. 2015.
Beholdning kart er ført opp i konsernbalansen med kr. 289.000 (nedskrevet med det samme beløp).
Ellers ingen andre kommentarer til balansen. Orienteringen har en meget solid økonomi.
Budsjettet for 2016 er på et underskudd på kr. 8.000. Det er også investert i kr. 125.000 i kart
i 2016.
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Ski avd. 110.
Budsjettet for ski for 2015 var på kr. 500. Resultatet var på kr. 296.258 ‐ diff pluss kr. 295.758.
Nesodden på Langs ble ikke gjennomført pga mangel på snø.
Følgende inntekt/kostnadsarter utgjør diff resultat/budsjett:
Reelt
Budsjett
Inntekter inkl budsjett NPL
940 000
1 003 500
Sprint‐trasse
‐
‐100 000
Snøkanon brattbakken
‐83 125
‐139 000
Andre driftskostnader
‐109 000
‐225 500
Aktivitetskostnader
‐460 000
‐565 000
Renteinntekter
17 399
30 000
Smådiff kostnader
‐
5 516
Sum
305 274
9 516

Avvik
‐63 500
100 000
55 875
116 500
105 000
‐12 601
‐5 516
295 758

Påløpte kostnader konto 2960 (kortsiktig gjeld i konsernbalansen) kr. 96.166 er ikke mottatt
nota for Nordseter skisamling.
Ingen spesielle kommentarer ut over ovennevnt for skigruppa. Ski har meget solid økonomi.
Budsjettet for 2016 er på minus kr. 806.100 ‐ av dette utgjør investering i anlegg kr. 942.000 mao
utgjør driftsbudsjettet pluss kr. 135.900.

Skøyter avd. 120.
Budsjettet for skøyter i 2015 var på kr. 0, resultat ble på kr. 6.490.
Skøyter har selv skaffet seg inntektene de trenger i 2015 ‐ bla et bidrag på kr. 50.000 fra LO.
Ingen spesielle kommentarer til balansen. Skøyter har solid økonomi.
Budsjettet for 2016 er på kr. 0.

Taekwondo avd. 140.
Budsjettet for taekwondo for 2015 var på kr. 24.500, resultat ble 24.560.
Ingen spesielle kommentarer til verken balanse eller resultatregnskapet. Taekwondo har god
økonomi etter 2 års drift.
Budsjettet for 2016 er på kr. 24.330.

Turn avd. 130.
Budsjettet for turn for 2015 var på kr. 91.145, resultat ble kr. 269.086 ‐ en diff på kr. 177.941.
Følgende inntekt/kostnadsarter utgjør diff resultat/budsjett:
Reelt
Budsjett
Salg av drakter/utstyr
101 605
‐
Treningsavgifter
531 087
640 000
Kostnader drakter/utstyr
‐191 779
‐202 485
lønn/honorarer
‐288 835
‐366 000
Andre driftskostnader
‐24 582
‐99 500
Smådiff kostnader
‐
‐22 460
Sum
127 496
‐50 445
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Avvik
101 605
‐108 913
10 706
77 165
74 918
22 460
177 941
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Ingen spesielle kommentarer til balansen. Turn har meget solid økonomi.
Budsjettet for 2016 er på kr. 19.500.

Konsernet Nesodden Idrettsforening.
Budsjettet for NIF i 2015 var på kr. 294.049, resultatet ble kr. 496.579. Gruppenes andel var av
resultat var kr. 834.498 i overskudd, men hovedlaget inkl. APD og Idrettsskolen hadde et under‐
skudd på kr. 337.919.
Egenkapitalen pr. 31.12.2015 var på kr. 3.613.899. Gruppenes andel var kr. 3.626.270 ‐ hovedlaget
andel var minus kr. 12.371.
Tross svakt resultat i 2015 av hovedlaget har Nesodden Idrettsforening meget solid økonomi.
Budsjettet for Nesodden Idrettsforeningen for 2016 er på minus kr. 627.308.
Men det må nevnes at følgende anlegg er kostnadsført i budsjettet for 2016:
Restkostnad kunstgress på Nesoddenbanen
150 000
Produksjon av kart
125 000
Multiskianlegg på Berger pluss snøkanon Brattbakken
942 000
Investering i anlegg
1 217 000
Med utgangspunkt i budsjettet på minus kr. 627.308 og investeringene på kr. 1.217.000 utregnes
driftsbudsjettet 2016 til pluss kr. 589.692 hvorav kr. 113.330 er fra hovedlaget.
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