Hisøy Fotball
Økonomisk oversikt per 31.12.2017

Innledende kommentarer / oversikt
• Omsetning per 31.12.2017 er ~996 kNOK – eller 98% av
budsjetterte inntekter på 1013 kNOK.
– Det negative avvikt på inntekter kan i hovedsak forklares med at Alagsinntekter summerte seg til ~156 kNOK ca 33 kNOK (17% ) under
budsjett. De øvrige inntektspostene er i samsvar eller litt over budsjett.

• Lønnskostnadene endte på ~114 kNOK om lag 36 kNOK under
budsjett
• Øvrige kostnader summerte seg til 927 kNOK ca 54 kNOK over
budsjett. De vesentligste årsakene til det økte kostnadsnivået er
knyttet til sportslige aktiviteter;
– Turneringer summerte seg til 212 kNOk vs budsjett på 160 kNOK
– Dommerutgifter summerte seg til 75 kNOK vs budsjett på 50 kNOK

• Kostnader som hører til 2016 regnskapene er også belastet med
~14 kNOK, og har med rengjøring av dusjer utført av kommunen.
• I sum gir dette et negativt resultat på ~43 kNOK før finansinntekter
• Fotballen hadde 763 kNOK på bank per 31.12.2017

Vi har oppnådd 996 kNOK i inntekter i 2017 – Dette utgjør 98% av
budsjett på ~1 mNOK
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Utgiftene beløp seg til rett over en million kroner og kostnader
knyttet til sportslige aktiviteter er en vesentlig årsak til
merforbruket
∑ Budsjett alle poster 2017: 1023 kNOK
∑ utgifter alle poster 2017 : 1040 kNOK
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Merk at vi 2017 ikke har henført dommerkostnader til A-lag / Junior posten, men en
vesentlig andel av de påløpte kostnadene på 75 kNOK har med disse lagene å gjøre.
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