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Hovedforklaringer til regnskapet 

TOTALT HELE 
OTTESTAD IL 

Årsresultat -470.076 mot budsjett +83.000. 
Totale avskrivninger er 233.000 høyere enn budsjett. Avskrivninger gjort på 
alle balanseførte eiendeler, også klubbhus/garasje og baneanlegget i 
Idrettsparken. Dette er ikke gjort tidligere. Avskrivninger har ingen 
likviditetsmessig effekt. 
Driftsresultat (ekskl. avskrivninger og finans) er +22.089. Det vil si at vi har bra 
kontroll på kostnadene og selve driften av laget.  
 
Noen andre forhold som påvirker resultatet: 

 Totale ubetalte treningsavgifter på ca. 133.000. 

 Lavere sponsorinntekter for Fotball og Sykkel enn forventet. 

 Lavere inntekter fra Bingodrift (50.000) og Grasrotandel (65.000) enn 
budsjettert 

 
Idrettslaget har nå hatt 2 år med store underskudd i en fase med stor sportslig 
og administrativ aktivitet. Året 2015 preges blant annet av store investeringer 
i forbindelse med rehabilitering av klubbhuset og låneopptak for å 
mellomfinansiere investeringene. Styret må i 2016 vurdere nye inntektskilder 
samt gå gjennom kostnadsbasen i laget. Styret må se nærmere på om det er 
områder der kostnader kan reduseres eller fjernes. 

Adm/hovedlag Årsresultat -208.940,- mot budsjett -165.050 (inkl. finans).  
Driftsresultat (ekskl. avskrivninger og finans) er +171.817. 
Avskrivninger ca. 120.000 høyere enn budsjett.  
 

Fotball Årsresultat -70.981 mot budsjett +119.100. 
Driftsresultat (ekskl. avskrivninger) er +10.018. 
Ca. 64.000 i ubetalt treningsavgift, ca. 240.000 i lavere sponsorinntekter, ikke 
budsjettert avskrivning HIAS 81.000, nedskrivning varelager ca. 55.000. 
 
 

Håndball Årsresultat -97.834 mot budsjett 3.000. 
Ca. 46.000 i ubetalt treningsavgift, ca. 14.000 i ubetalt Enjoy Bonusguide, 
lagskonti gir negativ effekt med ca. 58.000. 
 
 

Ski Årsresultat +8.552 mot budsjett +125.000. 
Ca. 23.000, i ubetalt treningsavgift, ikke budsjettert avskrivning snøkanon 
31.000. 
 
 

Sykkel Årsresultat -100.873 mot budsjett 0. 
Sponsorinntekter ca. 90. 000 lavere enn budsjettert, ca. 45.000 høyere 
kostnader med servicebil enn budsjettert. 
 
 

 



 

Avskrivninger 

Utdrag fra anleggsregister pr 31.12.2015 

 

Anleggsmiddel Anskaffet 

år 

Anskaff.kost Avskr% Akk.avskr Bokført 

verdi 1.1 

Årets 

avskr 

Bokført 

verdi 

31.12 

Klubbhuset 2000 3.649.223 3,33% 0 2.742.460 121.623 3.527.600 

Baneanlegg 

Parken 

2000 941.970 10% 0 941.970 94.170 847.800 

Garasje 2014 297.320 10% 0 297.320 29.720 267.600 

Kunstgressbane 

HIAS 

2008 1.934.225 5% 1.267.000 667.225 81.000 586.225 

Garasje HIAS 2014 108.026 10% 0 108.026 10.826 97.200 

Brakker HIAS 2014 45.780 33,33% 1.000 44.780 15.280 29.500 

Snøkanon 2006 315.169 10% 231.000 84.169 31.000 53.169 

 SUM           383.619   

 


