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Søknad om kommunalselvskyldnerkausjon
for låntil forskutteringav spillemidlerog kommunalt
tllskudd
Rehablllterlng Hestmyr Kunstgressbane anleggsnummer 49427

Derfor søkte vi i 2019 om rehabilitering, den søknaden ble godkjent av fylket og vi har fått klarsignal
til å starte opp. Dette har vi planer om giore 1. juni 2020. Arsmote har godkjent låneopptaket, og
det er satt av penger i budsjettet til renter og nedbetaling.
Den 30.04.2020 har SK Nord et restlån i Haugesund Sparebank på 1.220.326 kr på Nye
Kunstgress (anleggsnr 133572) det er søkt momsrefusjon på 1.054.922 kr på dette prosjektet.
Dette forventes utbetalt i september og vil da i stor grad innfri dette lånet. Vi har også et mindre lån
på ca. 120.000 kr som er innkjøp av ATVmed nedbetaling på 5 år.
Søknaden som fylket har godkjent er på inntil 960.000 kr, dette utløser samme sum fra Karmøy
Kommune. Prosjektet har en totalramme på 3.131.250 kr. Der klubben sin totalkostnad er
1.291.250 kr minus mva refusjon på 626.250 kr. Restsummen dekkes av egenkapital og lån.
Rehabllitering Hestryr idrettsanlegg klubbhus (garderober)anleggsnummer 19780

Garderobene på idrettsanlegget har ikke blitt rehabilitert siden byggingen i 1984. Garderobene
bærer sterkt preg av tidens gang, de har ikke universell utforming og fremstår lite innbydende. SK
Nord har stort fokus på det sosiale da vi mener dette er av stor betydning for holde spillerne lengst
mulig i idretten. Da er det avgjørende at vi har gode og moderne fasiliteter som ungdommen kan
oppholde seg i. Som breddeklubb er det ikke å skape toppspillere som er hovedmålet, men å skape
et trygt oppvekstmiljø. Nye moderne garderober vil helt klart ha en positiv effekt på dette i årene
fremover, der det gienskape den gamle gode garderobekulturen blir en naturlig målsetning.
Søknaden om rehabilitering av garderober har en kostnadsramme på 3.725.000 kr der fylke har
godkjent tilskudd med inntil 1.000.000 kr som igjen utløser samme sum i kommunalt tilskudd. SK
Nord sin egenandel blir da 1.925.000 kr minus mva refusjon på 745.000 kr.
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Totale kostnader
Hva

Vare
kostnad

Mva

total

Egenkapital

Lån
e enandel

Spillemidler og
kommunalt tilsk.

Kunst ress
Garderobe
Totalt

2 505 000
2 980000
5 485 000

626 250
745 000
1371250

3131250
3 725 000
6 856 250

131250
225 000
356 250

1080000
1500000
2 580000

1920000
2 000000
3 920000

Postboks1206, 5508 Karmsund/ post@sknord.no/ tlf. 922 98 281 / sknord.no
Besøksadresse:Hestmyrvegen10, 5542 Karmsund

L
\

SPORTSKLUBBEN
NORD

NOIIOU

FTLALLF

UNO

«
A

ALITETSNL
UBB

Likviditet
Når vi får mva refusjonen for garderoben utbetalt kan f.eks. en av de settes til sides for å sikre
likviditeten frem til tippemidler og kommunalt tilskudd blir utbetalt. Dette antar vi kommer i år 8. Da
vil vi sitte igjen med en egenkapital på i overkant av 200.000 kr og all gjeld er betalt. Alternativt kan
vi refinansiere lånet etter at mva refusjonen er utbetalt og vi vil da redusere den årlige kostnaden
med rundt 100.000 kr.
I tiden fremover kommer vi til å søke ulike stiftelse og fond om tilskudd til disse to prosjektene for å
redusere den totale belastningen på avdrag og renter. Vi har i ca. 5 år driftet klubben med omtrent
samme finans og kapitalkostnader som dette vil påføre klubben og vi har bare hatt underskudd i et
år (2017) da vi gjorde store investeringer som vi brukte oppspart egenkapital til å dekke inn.
En kommunal selvskyldnerkausjon vil gi oss en rentebesparelse på 1,8 % som tilsvarer rundt
400.000 på 8 år.

Søknad
SK Nord søker Karmøy Kommune om en kommunal selvskyldnerkausjon på 6.500.000 kr på lån i
Haugesund Sparebank på samme beløp. Løpetid på lånet er 20 r. Der vi søker om avdragsfrihet de
3 første årene.
Håper på positivt svar

Med sportslighilsen

Eirik Rutledal
Daglig leder
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