
Noter Regnskap Kløfta IL 2020 

Balanse: 
Klubben har omløpsmidler på totalt kr 3 300 704. En økning på kr 1 325 373 fra 2019 med kr 1 975 31 
 
Hele klubben: 
Driftsinntektene har økt med 4% i 2020 med 4 896 433 mot 2019 og kr 4 724 748. 
Kostnadene er redusert med 21% i 2020 med 3 453 642 mot 4 392 341 i 2019.  
Driftsresultatet er forbedret med hele 334% mor 2019. 2020 viser et driftsresultat på kr 1 442 791 
mot et normalt år i 2019 med kr 332 406. 
Kommentarer er gitt under hvert regnskap.  
 
Hovedlag: 
3000 Treningsavgift. Oppstart 1 klasse håndball og fotball har blitt lagt på hovedlag.  
3120 Sponsorinntekter. I tillegg til rene sponsoravtaler der det her lagt inn Obos brøl og inntekter 
NFF Akershus krets skole 
3405 Grasrotandel. Redusert mot 2019. Innbetaling i januar for siste kvartal 2020 er ført samme år 
som utbetalt. Ender på samlet inntekt grasrotandel på kr 337 920 mot kr 330 679 for 2019. Sum 2019 
regnskap er høyere kr 458 227 da summen er annerledes periodisert. Sum grasrotandel pr år kan 
man finne på forside Kløfta IL. 
3441 Andre tilskudd kr 1 357 868 mot kr 80 953 i 2019. Klubben har søkt på alt av ulike 
støtteordninger (Kløfta Velhus, Odal Sparebank, Sparebankstiftelsen, Ullensaker idrettsråd, Lions, 
Lillestrøm banken) samt koronastøtte fra Lotteritilsynet. 
5000 Lønn. Daglig leder er fastlønnet kr 490 200 i 2020. 
5330 Godtgjørelse til styre Kr 159 750. For 2020 ble det på ekstraordinært årsmøte besluttet å gi HS 
en godtgjørelse samt at økonomien ble for en periode lagt inn i klubben og ført av et styremedlem 
mot et ekstra vederlag. Dette har spart klubben for sosiale kostnader.  
6500 Idrettsmateriell. Økning kr 106 434 mot kr 45 540 i 2019. Skyldes bl.a. innkjøp av utstyr 
innvilget av støtteordninger som tennis, bordtennis o.l. Samt samlet kostnader for Kløfta logo 
kvalitetsklubb merker til tøy.  
6420 Leie datasystemer økt fra kr 45 540 til kr 74 848 i 2020. Rubic kostnad på kr 26 250 ble innbetalt 
i 2020 for jobb i 2021, innkreving av kontingenter og treningsavgifter fra klubbens medlemmer og 
utøvere.  
7300 Salgskostnader. Arkeologiske utgravinger i forbindelse med salg Kløfta Stadion kr 52 593. 
7500 Forsikringspremier. Økning i 2020 kr 114 967 fra kr 43 728 i 2019. Kr 46 228 forsikring klubbhus 
er ikke blitt periodisert utover i 2021  
 
Fotball: 
3000 Treningsavgift innbetaling er redusert med 29%. I tillegg er påmeldingsavgift Tine 
påmeldingsavgift lagt i samme post med en verdi på ca kr 110 000. Utøvere fikk avkortet 
treningsavgift samt at treningsavgiften ble delt i to innbetalinger. Dette har medført betraktelig 
manglende innbetalinger og det viser seg vanskelig med innkreving avgift.  
4502 Trenerutgifter kr 266 662. Ny post i forbindelse med engasjement av jenteansvarlig og trener 
på øverste jentenivå samt eksterne trenere akademi.  
 
Håndball: 
3000 Treningsavgift. Økt fra 197 468 til 321 606 for 2020. Høy innbetalingsevne og påmelding 
håndballskole er ført her.  
7100 Bilgodtgjørelse økt fra kr 61 443 til kr 160 423. Satsing på trenere. 
7101 Kjøregodtgjørelse ikke innbr. Redusert fra 70 647 til 18 000. Utlignes med overnevnte post. 
 
Basket: 



Ingen noter 
 
Innebandy:  
3000 Innbetaling treningsavgift på kr 500 pr medlem avviker mot antall utøvere i årsrapport og for 
2019 med kr 5 500 ned til kr 1 500 i 2020. 
Sykkel: 
Ingen noter 
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