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I 2015 økte driftsinntektene til ca. 4.950 000 kr mot ca. 3 950 000 kr året før.  Det var økning på 

de fleste områder, og særlig salg av papir og sokker økte med nesten 140 000 kr. Men en 

avskrivning av utestående ved salg av sokker på ca. 66 000 kr reduserte en mulig høyere gevinst 

enn de ca. 327 000 som ble resultatet.  Det bør vurderes om dette salget bør organiseres på en 

annen måte for å unngå avskrivninger av denne størrelse. Inntekter på dugnader viste en solid 

økning på nesten 100 000 kr fra året før. Når det gjelder egenandeler økte dette med ca. 100 000 

kr, og dette skyldes en større deltagelse på turneringer, slik at den tilsvarende kostnaden også 

økte med ca. 100 000 kr.  Inntektene fra grasrotandelen har sunket fra ca. 360 000 i 2012 og 2013 

til ca. 320 000 i 2015. 

På kostnadssiden er det særlig kostnad på lag som viser en markant økning fra ca. 484 000 kr i 

2014 til 727 000 kr i 2015. Her er det spesielt utstyr som har «eksplodert» med totalt ca. 550 000 

kr mot et budsjett på 243 000 kr og et forbruk på 288 000 kr i 2014! For salg fra kiosker er 

innkjøpskosten ca 55 %. Dette er innenfor normalen, men kan og bør forbedres. 

Personalkostnader viser overskridelser både i forhold til budsjett og fjoråret, og her kan det virke 

som utbetaling under grense til en del personell ikke er tatt med i budsjett. 

Driftsresultatet ble ca. -51 000 kr med avskrivninger på ca. 232 000 kr, der kunstgressbanen 

utgjør ca. 128 000 kr og fotballkiosk ca. 66 000 kr.  I 2015 ble det foretatt en ekstra nedbetaling på 

300 000 av pantelånet på kunstgress-banen, slik at skyldig pantelån ved årsskiftet var ca. 156 000 

kr. 

Resultatet for året ble et underskudd på ca. 85 000 kr. Finanskostnadene utgjør ca. 34 000 kr, som 

er renteutgifter på lån til kunstgressbanen og bankkostnader ellers, men dette oppveies noe av 

renteinntekter på ca.11 000 kr.  For en del lag har vi ikke fått inn budsjetter for 2016, så for disse 

er resultatet for 2015 brukt som budsjett. GIF hadde ved årsskiftet ca. 624 000 kr på sparekonto. 

Egenkapitalen ved utgangen av 2015 var på ca. 2 170 000 kr, noe som viser at Gresvik IF har en 

solid økonomi. 
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