Norsk Golf AS
org.nr 912 995 763

Noter til årsregnskapet 2014
Note 1 - Regnskapsprinsipper
I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med
regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk.
Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer
enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens
utløp er oppført som langsiktig gjeld.
Varige driftsmidler og avskrivninger
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske
avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.
Fordringer
Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte
og forventede tap.
Skattekostnad og utsatt skatt
Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og
endring i netto utsatt skatt.
Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom
skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige
disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad.
Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad forskjeller kan utlignes
er dette gjennomført.
Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for
varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader
medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Note 2

Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster:
Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre lønnskostnader
Sum lønnskostnader
Antall sysselsatte årsverk har vært 6 i regnskapsåret.

2014
2 759 427
309 649
68 481
12 270
3 149 827

2013
0
0
0
0
0

I lønnskostnaden ligger et samlet beløp på kr. 650.000 som utgjør engangskostnader forbundet med å
etablere en hensiktsmessig organisasjon etter at driften ble overtatt fra SportMedia AS.
Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har
etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.
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Daglig
leder
348 000
2 272

Godtgjørelser:
Lønn og aga pl.ytelser
Annen godtgjørelse

Styret
70 000
10 862

Daglig leder/styreleder første del av 2014 har fra sitt heleide selskap fakturert konsulenthonorar til
Norsk Golf AS. Konsulenthonoraret er kostnadsført med kr. 647.500 i 2014.
Revisor
Det er kostnadsført honorar til revisor med kr. 16 000 i 2014, hvorav kr. 10 500 gjelder annen bistand.

Note 3

Varige driftsmidler
Nettside
under utvikling*

Inventar

Kontormaskiner

Total

Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang

459 700

100 430

459 700

100 430

73 548

15 066

19 746

34 812

85 364

53 802

598 866

15 066

19 746

34 812

Avgang til kostpris
Anskaffelseskost 1.1.

-

Akkumulerte avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi 31.12.

459 700

Årets avskrivninger
Lineære avskrivninger over:

73 548

-

5 år

633 678

-

633 678

3 år

*Aktivert nettside vil avskrives fra og med 2015 når den tas i bruk.

Note 4

Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapet har 500.000 aksjer, pålydende kr. 1,- noe som gir en samlet aksjekapital på kr. 500.000,-.
Alle aksjer har like rettigheter og eies av Norges Golfforbund, hjemmehørende i Oslo.
Selskapet er dermed datterselskap i konsern.

Note 5

Konsern

For 2014 viser regnskapet følgende transaksjoner med morselskapet:
abbonementsinntekter fra morselskap med kr. 6.107.055
annonseinntekter med kr. 132.200
kostader til leie, drift av lokaler med kr. 229.742
mindre driftskostnader med kr. 45.019.
I tillegg er det forskuddsfakturert abbonementsinntekter på kr. 1.537.575 til mor for 2015 som er betalt
i 2014. Inntekten er periodisert og ligger som forskudd fra kunder i regnskapslinjen Annen kortsiktig gjeld.
Pr. 31.12.2014 viser regnskapet kundefordring på morselskap med kr. 124.400 og
leverandørgjeld på kr. 320.692
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Note 6

Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:
Betalbar skatt, 27%
Endring utsatt skatt
Netto skattekostnad

0
-244 736
-244 736

Grunnlag for betalbar skatt fremkommer slik:
Resultat før skatt
+ permanent forskjell
- endring midlertidig forskjell
Skattemessig resultat
Utsatt skatt/utsatt skattefordel:
Midlertidige forskjeller knyttet til:
Anleggsmidler
Skm. Fremførbart underskudd
Netto grunnlag
Forskjeller som ikke kan utlignes
Utsatt skatt 27 %

-896 954
-17 381
-914 335
1.1.

31.12.

0
-9 474
-9 474
9 474
0

17 381
-923 810
-906 429
-244 736

Endring
-17 381
914 336
896 955
9 474
244 736

Alle midlertidig forskjelliger kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt.
Styret vurderer at fremtidig inntjening gjør det mulig å utnytte utsatt skattefordel.

Note 7

Bankinnskudd

Bundne midler avsatt på skattetrekkskonto utgjør kr. 41.823. Skyldig skattetrekk pr. 31.12
er kr. 122.503. Skattetrekksmidler for desember måned er overført skattetrekkskonto
i januar 2015.

Note 8

Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital
Egenkapital 01.01
Årets resultat
Egenkapital 31.12

Aksjekapital
500 000
500 000

Annen EK
-9 474
9 474
0

Udekket tap
-661 692
-661 692

Sum
490 526
-652 218
-161 692

Selskapets egenkapital er tapt og det vises til styrets årsberetning for nærmere omtale.
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