Kommentarer til årsregnskapet for
Gresvik IF 2016
Driftsinntektene i 2016 ble ca. 5 360 000 mot ca. 4.950 000 kr i 2015, men det aller meste av
denne økningen skyldes et tilskudd på 368 000 kr til etableringen av Tufteparken, så resten av
Gresvik IF har bare hatt en marginal økning av inntektene. En vesentlig del av posten
«Tilskudd, gaver» skyldes tilskuddet til Tufteparken. For salg av papir og sokker er inntektene
vesentlig mindre enn året før, ca. 820 000 kr i 2016 mot ca. 977 000 i 2015. Men i 2016 var
den tilsvarende innkjøpskosten ca. 564 000 kr, som egentlig er for høy sammenliknet med året
før. Dette skyldes at en i 2016 startet med moms-oppgjør hver annen måned i stedet for
oppgjør på slutten av året. Innkjøpskost ble høyere da 70 % av moms ble lagt til, noe som
alene utgjør ca. 106 000 kr. Siden Gresvik IF har ca. 30 % moms-pliktig omsetning, kan bare 30
% av inngående moms trekkes fra. Gresvik IF fikk imidlertid ca. 243 000 i momskompensasjon,
noe som er godskrevet posten «Andre utgifter». Som året før måtte det i 2016 også foretas en
del avskrivninger lager av papir og sokker.
Sponsorinntekter viste en gledelig økning med over 200 000 kr fra året før mens inntekter fra
dugnader hadde en liten nedgang.
På kostnadssiden fortsetter kostnad på lag en økning på ca. 100 000 kr fra året før og med
mer enn 470 000 kr mer enn budsjettert. På bakgrunn av den store økningen fra 2014 til 2015
ble det sagt at særlig utstyrskostnader skulle bli mindre, noe som tydeligvis ikke har skjedd.
Personalkostnader viser igjen noen overskridelser i forhold til budsjett, men det ser ut som
budsjettet for 2017 er mer realistisk.
Driftsresultatet ble ca.- 93 000 kr med avskrivninger på ca. 275 000 kr. I 2016 ble pantelånet
på kunstgress-banen ferdig nedbetalt.
Resultatet for året ble et underskudd på ca. 126 000 kr. Finanskostnadene utgjør ca. 33 000 kr,
der det alt vesentlig er bankgebyrer
Egenkapitalen ved utgangen av 2016 var på ca. 2 013 000 kr, noe som viser at Gresvik IF har
en solid økonomi.
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