
Kommentarer til regnskapet 2019 
Resultatregnskapet 

Inntekter: Totale driftsinntekter for 2019 er kr 1 601 tusen. Vi budsjetterte med kr 1 455 
tusen.  Dvs et positivt avvik på kr 146 tusen. Mye av det positive avvik skyldes at vi fikk mer 
momskompensasjon og grasrotandel enn forventet, men det er også bokført mer inntekter 
på dugnadsaktivitet som turnering, salgsdugnader, samt også utleie av bane og hytte.  

Kostnader sportslig: Budsjettert med 540 tusen. Endelig regnskap ble kr 521 tusen. Selv om 
det totalt sett er nokså likt som forventet er det i 2019 brukt noe mindre penger på 
fotballutstyr/drakter og trenergodtgjørelse enn budsjettert.   

Andre driftskostnader: Budsjettert kr 971 tusen mot regnskapsført kr 1 024 tusen.  
Differansen skyldes at det er brukt mer penger på selve anlegget i 2019. Det er blant annet 
bygget nye innbytter boder, kjøpt inn til Safepitch bane og nytt fangnett. Kunstgressbanen 
har er børstet og fått påfyll av gummikuler.  

I 2019 er det utført 4 dugnads aktiviteter og alle har bidratt positivt til klubben. Den årlige 
turneringen tilført klubben kr. 34 tusen, Minifestivalen kr 46 tusen, Pizzalotteri kr. 22 tusen 
og kakesalget kr. 48 tusen. 

Det er kun regulert med kr. 4 tusen i tap på sponsor kunder i 2019. Totalt avsatt for gamle 
poster i balansen utgjør kr. 35 tusen. 

Resultatet: Det ble budsjettert med et underskudd på kr. 186 tusen etter renter. Vi endte 
med et underskudd på kr. 109 tusen etter justeringen som har blitt gjort i balansen grunnet 
regelverket fra NIF som sier at vi ikke kan balanseføre større verdier i balansen enn det vi har 
i langsiktig gjeld. 

Selv om det er litt +/- på både inntekter og kostnader kommer det positive avviket 
hovedsakelig av mer inntekter enn forventet.  

Balansen 

Anleggsmidler: Klubbhuset er bokført med en verdi på kr 2. 563 tusen. Dette må sees i 
sammenheng med lånet vi har på prosjekt klubbhus på kr tilsvarende sum. I tillegg har vi nå i 
2019 foreløpig balanseført prosjekt for 9`er bane kunstgress med kr. 2 922. Prosjektet vil 
fortsettes i 2020.  

Balanseførte anleggsmidler må ha samme verdi som langsiktig lån iflg. NIF. Men akkurat det 
nye prosjektet er kun tatt bort fra resultat og vi vil justere verdien som gjenstående lån på 
samme måte som med klubbhus.  

Fordringer: 

- Totale kundefordringer er kr 92 tusen som gjelder sponsorfaktura – av dette er det 
foreløpig avsatt i regnskapet som tap med kr. 35 tusen og tas til inntekt om det blir betalt i 
2020. 

- Andre fordringer består av Grasrotandel, utbytte Borg Bingo og medlemskontingent som 
har kommet inn på sportens konto i 2020, men som gjelder året 2019. 



Kontanter og likviditet: Klubben har likvider på ca. 1 813 tusen, av dette gjelder kr. 1 468 
likvid som skal brukes på 9`er banen – overført fra lån. Sammenlignet med fjorår er 
likviditeten gått ned med kr. 245 tusen, når man ser bort fra likvid vedr prosjekt. Underskudd 
tærer på opparbeidet likviditet.  

Gjeld 

Langsiktig gjeld på klubbhuset er pr. 31.12.2019 kr 2,563 mill og foreløpig viser lån til nytt 
prosjekt kr. 3 506, men vi har som sagt kr. 1 468 på konto pr 31.12.19. 

Kortsiktig gjeld er på totalt kr. 855 tusen herav: leverandørgjelden kr 787 tusen (her gjelder 
kr. 767 tusen gjeld til prosjekt – betalt 2020) 

Annen kortsiktig gjeld består av skyldig mva, avsatte feriepenger og en avsetning til 
trenergodtgjørelser og provisjon reklamesalg for 2019.  

 


