Noter til regnskap VSF 2021
Inntekter
#1

Konto 3120 Sponsorinntekter
Gumpens Auto
kr 30.000
Sparebanken Sør
kr 20.000
Veidekke
kr 10.000

#2

Konto 3250 Inntekter fra egne arrangementer
Bøddelen, Vårserien, Onsdagsregatta, Fløden

#3

Konto 3400 Spesielle Offentlige tilskudd
Tippemidler
kr 8.275
Korona midler
kr 66.000
MVA komp
kr 19.000

#4

Bortfall leieinntekter

Konto 36000 Leieinntekt fast eiendom
Utleie av foreningens lokaler ble i 2021 organisert av Madhuset. Avtalen foreningen hadde
med dem ble terminert januar 2022 etter Madhusets ønske.

Kostnader
#5

Konto 4510 Utgifter egne arrangementer
Kostnader re «Seil-ut-Sør» kr 32.588
Gjennom høst og vinter 20/21 ble det gjort arbeid av leder for et større samarbeid mellom
foreningene på Sørlandet. AAS- VAS. Det ble holdt teams møter hvor alle seilforeningene i
kretsene deltok. Her kom det frem at et felles prosjekt kunne være "Seil-Ut sør". Etter flere
møter og samlinger på nett, fant vi løsningen med en app som kunne bringe dette i mål på
relativ kort tid.
Kostnaden må sees i sammenheng med sponsorinntekter fra Sparebanken Sør. Kr. 10.000
gjenstår i sponsormidler. Dette vil bli utbetalt så snart banken kan være sponsor for
arrangement i forbindelse med «Seil-ut-Sør». Resterende kost bli fakturert til krets/foreninger i
2022.

#5

Konto 6640 Utbetalt forsikringsoppgjør
I forbindelse med innbrudd/ tyveri desember 2020 ble det utbetalt kr. 85.696 fra
forsikringsselskapet.
Av dette ble kr. 47.182 utbetalt til medlemmer som hadde eiendeler stående på senteret som
ble stjålet. Saldo kr. 38.514 godskrives klubben

#6

Konto 6690 Reparasjon og vedlikehold
Etter vinterstorm 2021 måtte bølgedemper og brygge repareres. Kost for dette var ca kr
42.000.

Generelt ble virkelig kost for vedlikehold, reparasjoner samt driftsmateriell betydelig lavere enn
budsjettert.
Utestående fordringer
Fordringer på utestående er fulgt opp etter årsregnskapet er avlagt. Disse er av styret vurdert
som korrekte og det avsettes ikke noe på disse.

Bankbeholdninger
Ved utgangen av 2021 var hadde klubben totale innskudd i banken på kr. 307.166.
Se for øvrig vedlagte balanse per 31.12.21.

