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Driftsinntektene i 2012 ble på ca. 3,9 millioner kr, mot ca. 4,1 året før, men omsetningen i 

2011 inkluderte også interne overføringer på ca. 255 000 kr, noe som gjør at den faktiske 

omsetningen er omtrent på samme nivå som året før. For 2012 er ingen interne overføringer 

med i sum av driftsinntektene. I 2012 hadde inntektene på grasrotandelen en liten økning på 

4,6 % fra året før, mens inntektene på papir bare hadde en økning på 1,9 %.  Antallet 

bidragsytere til Grasrotandelen fra Norsk Tipping har ligget konstant på rundt 850 personer. 

Her bør det være mulig med en liten innsats å øke antallet bidragsytere, noe som vil gi faste 

økte inntekter i fremtiden. I 2012 var det imidlertid en svikt i sponsorinntektene på ca. 

100 000 kr og et lavere overskudd på GIF-cupen enn året før. Et elendig vær må ta noe av 

skylden for den dårligere omsetningen på kiosksalget på cupen, som ble ca. 100 000 kr 

lavere .  Inntekter på lotterier viste også en nedgang, ca. 50 000 i forhold til 2011.  Imidlertid 

viste inntekter på dugnader mer enn en fordobling fra året før, til hele 448 000 kr. Av dette 

skyldes ca. 40 % dugnad fra Håndball jenter 97, som hadde suverent mest dugnadsinntekter i 

2012, og  som hadde et overskudd på ca. 67 000 kr for året og som nå er laget med den 

største egenkapitalen , ca. 120 000 kr. 

Håndballkiosken viste i 2012 en liten nedgang i omsetningen fra 252 000 til 239 000 kr, og 

fotballkiosken en nedgang fra ca. 88 000  til  ca. 76  000. Andelen av innkjøpskost for 

håndballkiosk er ca. 44 % og for fotballkiosk ca. 54 %.  

På kostnadssiden økte turneringsutgiftene til ca. 558 000 kr, mot  220 000 kr året før, dvs. 

mer enn en dobling, og dette uten at tilsvarende egenandeler er økt. Denne ligger på ca. 250 

– 260 000 kr, som året før. En stor økning på kostnadssiden gjelder investeringer og 

vedlikehold. I 2011 utgjorde dette en kostnad på ca. 235 000, og i 2012 ca. 327 000 kr, dvs. 

en økning på ca. 39 %. Det er mulig noen av kostnadene her har vært av en slik karakter og 

størrelsesorden at de heller burde vært gjenstand for avskrivning. 

Kunstgressbanen utgjør det alt vesentlige av avskrivningene med ca. 140 000 kr pr. år, og i 

tillegg belastes GIF med ca. 45 000 kr i renter på pantelånet på 1,3 millioner kr som ble tatt 

opp januar 2009 og som nå står med en restgjeld på ca. 858 000 kr. Imidlertid godskrives  

kunstgressbanen med ca. 200 000 kr pr. år som anleggsavgift betalt av fotballagene. 

Resultatet for 2012 ble et underskudd på ca. 41 000 kr, men Gresvik IF har en sunn økonomi, 

med lokalt store variasjoner i  resultat mellom forskjellige lag, og her er det mer å hente for  

ytterligere forbedring av den totale økonomien for å øke handlefriheten. Det er ikke noe mål 

for GIF å opparbeide en høy egenkapital, men å ha en buffer i form av egenkapital av en viss 

størrelse for å kunne opprettholde et tilbud til barn og unge også om det skulle komme noen 

år med dårligere inntjening. Det er viktig å benytte seg av de mulighetene til inntekter som 

til en hver tid er tilstede, samtidig som en har kontroll over kostnadssiden. 
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