Årsberetning økonomi Skreia IL 2018
Den totale omsetningen for 2018 endte på 4.949.494,- som er en økning på ca 800.000,- fra 2017.
Regnskapet er gjort opp med overskudd på kr 96.337,- mot budsjettert overskudd på kr 12.000,Vi har lagt bak oss det første hele driftsåret med regnskapsprogrammet Poweroffice Go og føler at
dette er bra innarbeidet og nyttig i den daglige driften. Daglig leder står for den praktiske jobben og
følger opp mot budsjett. Økonomitjenester Innlandet A/S er leverandør av programmet og bistår
med bl.a avstemminger, rapportering og årsavslutning

Inntekter
Vi ser en positiv utvikling i forhold til flere inntektsposter og har generert inntekter på ca 600.000,over budsjett. Grasrotandelen fortsetter som ventet sin positive utvikling og endte opp ca kr 45.000,fra 2017 til pene 317.724,- (budsjett 250.000) Aktivitetsavgift og medlemskontingent endte på ca
820.000,- som er nesten 125.000,- over budsjett. Flere aktive medlemmer og god oppfølging fra
gruppene mot avgifter og innbetalinger er forklaringen på denne økningen! Lotterier endte litt over
budsjett og bidrar netto inn med kr 325.000,- til klubbkassa. Verdt å nevne er nyskapningen andeløp i
elva som ble en suksess i samarbeid med Lions Østre Toten. Kiosk/oktoberfest omsetter for ca
725.000,- brutto og gir ett netto bidrag på ca 360.000,- som er noe mer enn budsjettert (330.000).
Offentlige tilskudd er ca 300.000,- over budsjett. Ca 70.000,- av økningen er knyttet til ordinære
tilskudd som LAM-midler, kulturmidler og mva komp drift. Øvrig økning ligger i at vi fikk mva refusjon
på bygging av anlegg utbetalt på i overkant av 2,1 millioner. 1,7 gikk til betaling av lån til kommunen
mens restbeløp ble fordelt med ca 150.000,- til finansiering av varmeanlegg og ca 250.000,- ble ført
til inntekt som ett tilskudd til bl.a tribuneanlegget, godtgjørelser og rep. vedlikehold anlegg.
Sponsorinntektene har økning og forklares i hovedsak med mer lagspons som fordeles 50/50 på
lag/klubb. Utleie kunstgressbane gav ett bidrag på 80.000,- som er over budsjett.

Utgifter
Utgiftssiden endte ca 500.000,- over budsjett og må i stor grad sees i lys av nevnte mva refusjon som
gav klubben noe mer spillerom i forhold til kostnader på tribune, rep og vedlikehold anlegg og
godtgjørelse trenere. Disse postene endte samlet ca 400.000,- over budsjett. På godtgjørelse skyldes
ca 50.000,- en forskyvning av kostnad fra 2017 til 2018 i forhold til det som skal være normalen. For
øvrig så er de ulike postene veldig som ventet og med minimale avvik fra budsjett. Posten utstyr
inneholder ca 60.000,- som er lagsutstyr som er dekket via lagspons/egenandeler. Det betyr at denne
posten reelt sett endte ca 25.000,- under budsjett. Kostnad lotteri er over 70.000,- over budsjett som
forklares med andeløpet som genererte økt omsetning. Rentekostnadene er på over 300.000,- men
går ned fra 2019 da den langsiktige gjelden er redusert med 3,2 millioner i februar 2019.
En omsetning på nesten 5 millioner kroner er historisk høyt. Når vi leverer ett overskudd på nesten
100.000,- er dette takket være innsatsen til alle medlemmene og øvrige skreiavenner som stiller opp
med sin frivillighet knyttet til både aktivitet, arrangement og dugnader. Våre trofaste
samarbeidspartnere med generalsponsor Totens Sparebank i spissen fortjener også en stor takk for
sine viktige bidrag slik at vi kan utvikle tilbudene og holde avgiftene så lave som mulig. Samtidig er
gruppene og komiteene flinke til å holde kostnadene nede. En stor takk til dere alle!
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