




Noter 2022 

Aron Skytterklubb, Drammen 
 
Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
 
Salgsinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. 
Kontingenten inntektsføres fortløpende med totalt innbetalt beløp fra medlemmene for 
fratrekk til Norges idrettsforbund og Buskerud skytterkrets. 
 
Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For 
andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett ar 
etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. 
Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en 
fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som 
ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventet tap. 
 
Varebeholdninger 
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til anskaffelseskost og virkelig verdi. 
 
Medlemmer 
Antall medlemmer ved årets slutt var 568. 

 

  



Note 1 ‐ Medlemskontingent 
Medlemskontingenter, med krets- og forbundskontingent er beregnet ut fra medlemstall 
ved utarbeidelse av budsjett. 
 
 
Note 2 ‐ Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 
Grasrotandelen er ført på konto 3440. Grasrotandelen utgjorde i 2021 kr. 76 129,-. Øvrig 
saldo på kontoen er tildelte breddemidler. 
 
Note 3 ‐ Momskompensasjon 
Klubben har i 2021 mottatt kr. 30 145.- i momskompensasjon. 
 
Note 4 ‐ Forbunds- og kretskontigent 
Medlemskontingenter, med krets- og forbundskontingent er beregnet ut fra medlemstall 
ved utarbeidelse av budsjett. Klubben mottar kretskontingent sent, og denne kostnadsføres 
når den mottas. Kostnadsposten kretskontingent gjelder kretskontingent for 2021 og 2022. 
 
Note 5 – Avskrivninger og eiendeler 
Balanseførte eiendeler avskrives etter forventet levetid. I 2022 er det kjøpt inn luftrifler for 
kr 33 000,-, Samt utført oppussing av baneanlegg for 72 715. 


