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Året 2014 viste igjen en solid økonomi i foreningen. Driftsinntektene ble på ca. 3,9 millioner 
kroner mot 3,7 millioner året før. Inntektene ble ca. 300 000 kr høyere enn budsjettert, noen 
som først og fremst skyldtes høyere tilskudd og støttebidrag enn forventet. Det er positivt for 
Gresvik IF at så mange bedrifter stiller opp for å støtte arbeidet med barn og ungdom.  
 
Også inntekter fra dugnader viste et solid resultat i forhold til budsjett, nesten 400 000 kr mot 
et budsjett på det halve. En annen bakgrunn for de økte inntektene var også innkjøp av sokker 
for videresalg, noe som ikke var budsjettert. Derimot viste den allerede etablerte ordningen 
med salg av papir en svikt på ca. 70 000 i forhold til budsjett. Det ble også en svikt i forhold til 
budsjett på ca. 150 000 kr da det i 2014 ikke ble arrangert noen GIF-cup.  Inntektene fra 
grasrotandelen viser en synkende tendens, der inntektene i forhold til de to foregående pr. år 
har sunket med ca. 50 000, fra ca. 360 000 i 2012 og 2013 til ca. 310 000 i 2014. Her bør det 
være rom for en «revitalisering» ved å øke antall spillere av Norsk Tipping som tilgodeser 
Gresvik IF. 
 
Driftsresultatet ble imidlertid bare på i underkant av 50 000 kr, noen som skyldtes at det på 
bakgrunn av den positive utviklingen gjennom året ble brukt mer på turneringer, faktisk det 
dobbelte av det budsjetterte, ca. 400 000 kr mot et budsjett på 200 000 kr. Andre 
utgiftsposter med overskridelse av budsjettet er dommerutgifter med ca. 60 000 mer enn 
budsjettert og kjøregodtgjørelse med ca. 85 000 mer enn budsjettert. Men i driftskostnadene 
er det også inkludert ca. 170 000 kr i avskrivning av idrettsanlegget og kunst-gressbanen.  
Kiosksalgene viste begge en liten nedgang fra året før og innkjøpskostnadene utgjør ca. 45 % 
av omsetningen. 
 
Resultatet for året ble et overskudd på ca. 15 000 kr. Finanskostnadene utgjør ca. 56 000 kr, 
som er renteutgifter på lån til kunstgressbanen og bankkostnader ellers, men dette oppveies 
noe av renteinntekter på ca. 22 000 kr, da GIF ved årsskiftet hadde over 1 mill. kr på 
sparekonto. Det bør i 2015 brukes noe av dette til å nedbetale lån på kunstgressbanen, da 
foreningens likviditet nå er så god at det er rom for en slik nedbetaling. 
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