Årsberetning økonomi Skreia IL 2020
Regnskapet for 2020 er gjort opp med ett overskudd på kr. 178.716, - (budsjettert overskudd på kr.
48.000). 2020 ble ett veldig spesielt år også økonomisk for idrettslaget med bakgrunn i Covid-19
pandemien. Aktiviteten spesielt for seniorene ble så godt som helt borte og med det stoppet
inntekter som billettsalg og kiosk. Oktoberfest og andeløp er også store inntektskilder som ble borte i
2020. Med stopp i aktivitet ble det også borte enkelte kostnader som dommerutgifter, påmelding,
kursing samt noe på utstyr. Styret gikk tidlig inn og så på tiltak knyttet til økonomi for å sikre
forsvarlig drift. Daglig leder ble permittert 50% i mai og juni. Trenere i fotball fikk avkortning på
godtgjørelse og det ble reduserte kostnader på bl.a vask og strøm. Vi fikk også tilgang på en stor
dugnad tidlig i desember som innbrakte ca. kr. 140.000, -. Vi søkte på krisepakker fra staten hvor vi
samlet fikk tildelt ca. kr. 280.000, - knyttet til tapte billettinntekter, tapt kiosksalg, tapt oppdrag med
salg under oktoberfesten. Summen av alt dette medførte ett overskudd på kr. 178.716, - som vi må si
oss veldig fornøyd med.

Inntekter
Når det gjelder inntekter nådde vi nesten budsjett til tross for bortfall av mye aktivitet.
Grasrotandelen ble i liten grad påvirket av Covid-19 og endte på kr. 304.812, - (budsjett kr. 280.000).
Aktivitetsavgift og medlemskontingent endte på kr. 627.475, - (budsjett kr. 720.000), men her ble
det bl.a avkortning på treningsavgift for seniorlagene i fotball da de mistet hele kampsesongen.
Lotterier endte på kr. 240.232, - (budsjett kr. 320.000). Det er veldig bra sett i lys av at vi mistet
andeløpet. Kiosken var stengt nesten hele året grunnet lite kamper så her fikk vi ca. kr. 70.000, (budsjett kr. 220.000). Offentlige tilskudd er på ca. kr. 655.000, - om vi ser bort fra Corona støtte på
ca. kr. 280.000,- (budsjett kr. 600.000,-). Sponsormidlene endte samlet sett på ca. kr. 650.000, (budsjett på kr. 910.000). Noen avtaler falt bort i 2020 samtidig som det var krevende å jobbe i
markedet grunnet Covid-19. Utleie kunstgressbane hadde vi en del utleie på til både Vind og Raufoss
tidlig på året, samt noe leie fra kretsen, dette medførte at vi endte på kr. 181.025, - (budsjett
70.000). Fyrverkerisalget var ikke budsjettert, men vi tok med oss dette også i 2020 via tillatelse hos
Hveem Elektro AS. Dette gav oss ett bidrag på ca. kr. 70.000, -. Klubbavisen som kom ut lille julaften
ble veldig bra og gav oss ett økonomisk bidrag på ca. kr. 65.000, -.

Utgifter
Utgiftssiden endte ca. kr. 250.000, - under budsjett. Utstyr (80’), dommer (100’), påmeldinger (140’),
stevne/samlinger/reise (80’) er alle poster knyttet til lavere aktivitet spesielt for seniorlagene i fotball
og håndball, men også bueskytterne som fikk NM både ute og inne avlyst. På rep og vedlikehold
anlegg ligger alle kostnader knyttet til oppussing av garderober i sportshytta (ca. 130’). Her er det
både spillemidler og mva på vei inn så det prosjektet er reelt sett ikke så dyrt, men tatt i sin helhet på
drift 2020. Strømmen var billig i 2020 og forbruket også noe lavere grunnet mindre aktivitet.
Kr.130.000 under budsjett hjelper på. Kostnader ellers er stort sett i tråd med budsjett.

Når det gjelder godtgjørelse til trenere og lagledere så endte vi der samlet på ca. kr. 545.000, (budsjett kr. 617.000). Konto 4250 honorar, 7100 kjøregodtgjørelse oppgavepliktig og 7150
diettkostnad oppgavepliktig er de kontoene som fra 2020 benyttes knyttet til godtgjørelse
trenere/lagledere. Derfor noe avvik mot budsjett og bruk av konto. Vi fikk ned renten på lånet i
mai/juni og det hjalp på slik at vi her endte ca. kr. 40.000, - under budsjett. Lånet er redusert med ca.
kr. 410.000, - i 2020.
Økonomien i Skreia IL er solid og god. Vi har redusert gjelden med over kr. 400.000,- og økt
bankkontoen med nesten kr. 700.000,-. Dette gjør at vi står godt rustet økonomisk og er i stand til å
følge opp våre forpliktelser samt utvikle anlegget og idrettslaget inn i fremtiden. Daglig leder og leder
økonomi har den løpende oppfølgingen av klubbens økonomi med rapportering til styret på hvert
styremøte. Rapporter på gruppenivå er også tilgjengelige i teams. På denne måten oppnår vi en tett
og god økonomistyring på alle nivåer i klubben.
Skreia IL er tuftet på frivillighet og samfunnsverdien av frivilligheten lagt ned i Skreia IL på ett normalt
kalenderår er ca. 5,7 millioner kroner. I 2020 var det nok dessverre noe færre dugnadstimer samlet
sett grunnet Covid-19, men vi har til tross for pandemien opplevd at medlemmer og venner av Skreia
IL har støttet opp om idrettslagets økonomiske tiltak og generelle aktivitet. 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. En stor takk til
dere alle.
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