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Generalforsamlingen godkjenner saken som fremlagt

Bakgrunn for saken
Generalforsamlingen skal ihht vedtektene behandle revidert regnskap. Til denne saken følger
følgende dokumenter:
•
•
•
•

Offentlig regnskap
Kontospesifisert offentlig regnskap
Kontrollkomiteens beretning
Revisjonsberetning

Styrets vurdering
Budsjettet for 2020 ble vedtatt med et positivt resultat på kr 527.452. Det faktiske resultatet for 2020
ble på kr 1 175 503. Da budsjettet ble vedtatt var det stor usikkerhet knyttet til konsekvensene av
Korona-situasjonen og gjennom året var det flere forhold som slo positivt ut for klubben:
1) Klubben fikk full kompensasjon for inntektstapet knyttet til Glasscup 2020. Dette medførte
en inntekt på 1,3 MNOK. I tillegg kom kompensasjon for andre tapte inntekter. I sum
utgjorde dette 1,6 MNOK. Dette var betydelig mer kompensasjon enn hva det var budsjettert
med. Dette gjorde at både barneidretten og fotballen fikk dekket forventet dugnadsinntekt
fra Glasscup og at håndballgruppen isolert sett fikk et solid overskudd.
2) Klubben fikk kr 410.000 i støtte fra Drammen Idrettsråd til arbeidet med Aktive
lokalsamfunn. Dette var ikke budsjettert og er ført i regnskapet inn mot Fellesfunksjoner og
bidrar til at denne regnskapsmessig får et solid overskudd.
3) Lavt aktivitetsnivå har medført reduserte kostnader på noen områder og bidratt noe til
resultatet.
Av de negative konsekvensene av Koronasituasjonen (rent økonomisk) må ekstra bemanning på IFO
trekkes frem. Dette er ikke fullt ut kompensert fra ulike støtteordninger og IFO isolert sett gikk med
et underskudd på ca kr 450.000. I tillegg har barneidretten isolert sett også hatt større kostnader enn
inntekter slik at samlet underskudd for barneidrett og IFO ble på kr 494.000.
Økonomistyring har vært krevende i 2020 med mye usikkerhet og hyppige endringer. At klubben
likevel sitter igjen med et såpass godt økonomisk resultat skyldes rause støtteordninger og tilskuddet
til Aktive lokalsamfunn.

Nedenfor vises hovedposter og resultater pr gruppe.
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter
Resultat før skatt
Ordinært resultat
Resultat

Barneidrett og IFO
kr
114 242,00
kr
1 937 014,00
kr
2 051 256,00
kr
2 544,00
kr
2 089 272,00
kr
453 412,00
kr
2 545 228,00
-kr
493 972,00
kr
kr
336,00
-kr
336,00
-kr
494 308,00
-kr
494 308,00
-kr
494 308,00

Håndball
kr
420 001,00
kr
1 335 349,00
kr
1 755 350,00
kr
25 632,00
kr
181 687,00
kr
563 556,00
kr
770 876,00
kr
984 475,00
kr
kr
kr
kr
984 475,00
kr
984 475,00
kr
984 475,00

Fotball
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
-kr
kr
kr
kr

275 710,00
164 500,00
440 210,00
67 741,00
253 507,00
321 249,00
118 961,00
210,00
210,00
118 751,00
118 751,00
118 751,00

Fellesfunksjoner
kr
1 223 792,56
kr
936 675,01
kr
2 160 467,57
kr
63 532,69
kr
496 863,70
kr
983 326,47
kr
1 543 722,86
kr
616 744,71
kr
10 162,00
kr
3 739,46
kr
6 422,54
kr
623 167,25
kr
623 167,25
kr
623 167,25

Annet
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
-kr
kr
kr
kr
-kr
-kr
-kr

291,00
291,00
1 895,00
1 895,00
1 604,00
1 604,00
1 604,00
1 604,00

(tallene over er lagt inn før revisjonens korrigeringer er gjort)

I første halvdel av 2021 har Kulturdepartementet lansert neste krisepakke til idretten ifm Korona, og
beklageligvis er denne langt mer begrenset enn hva som var tilfelle i 2020. Nye regler medfører at
arrangementer som må avlyses pga Korona, ikke er berettiget kompensasjon. For klubben betyr
dette at det i 2021 ikke vil bli kompensert noe for tapt inntekt fra bl.a. Glasscup noe som betyr 1,3
MNOK lavere inntekter enn i 2020.
Det er ikke realistisk å fremskaffe tilsvarende inntekter på annen måte. Budsjettet som legges frem
viser derfor et underskudd som må dekkes av opptjent egenkapital. I april 2021 er det fortsatt høyt
smittetrykk i Østlandsområdet og svært usikkert hvordan utviklingen gjennom året vil bli.
Basert på dette er styrets forslag at årsresultatet for 2020 overføres til klubbens egenkapital for å
demme opp for manglende inntekter i 2021.

Forslag til vedtak
Generalforsamlingen godkjenner regnskapet som fremlagt.

