NOTER
til
Årsregnskap 2021
Sum inntekter.
Reduksjon av medlemmer i 1. halvår med noe mindre kontingentinnbetaling. Avlyste
arrangementer med tap av inntekt er blitt kompensert av kompensasjonsstøtte fra flere
hold. Økt salg av turntøy i forhold til fjoråret. Innbetaling av egenandeler til utenlandstur
igangsatt igjen.
Vareforbruk.
Mindre innkjøp av nye turndrakter og treningstøy og godt salg av turntøy fra eget lager.
I tillegg er det benyttet innleide tjenester istedenfor lønn i den daglige driften.
Lønn, personalkostnader.
Lønnskostnadene i 2021 er vesentlig høyere enn fjoråret. Dette skyldes økt instruktørbruk i
perioder med koronarestriksjoner pga mindre partier. Skifte av daglig leder og lønnsutgifter i
forbindelse med det. Ekstra administrativt arbeid før ny organisasjon er på plass fra 2022.
Endelig juleshow igjen og mange instruktører i virksomhet.
Vedlikehold, småinvesteringer.
Reduksjon i forhold til fjoråret skyldes mindre innkjøp av rekvisita til oppvisninger. Noe
vedlikehold på turnhallen er gjennomført.
Leie lokaler.
Vesentlig økning fra fjoråret. Økt aktivitet i eksterne lokaler, men den største økningen ligger
i fjernvarme og strøm som økte vesentlig i 2. halvår.
Andre kostnader
Vesentlig økning av utgiftene etter koronaåret 2020 da aktiviteten økte igjen. Det ble tur for
ungdomsgruppen som for 2020 fikk refundert utgifter som var forhåndsbetalt. Det har vært
benyttet ekstern hjelp i forbindelse med en personalsak. Mange nye instruktører som har
vært på kurs. Økte utgifter på IKT i forbindelse med omlegging av en del rutiner.
Fast eiendom, bygninger
Reparasjon og rehabilitering av taket ble balanseført i utførelsesåret og avskrives med
75 000 kr per år (4 %). Ref. Langsiktig gjeld.

Egenkapital
Årets overskudd er i sin helhet overført egenkapitalen, NOK 8 830.
Øvrig nedgang i egenkapitalen skyldes Investeringen i rehabiliteringen av Turnhallen samt
universell utforming som er gjennomført med midler som stod i balansen.
Kortsiktig gjeld.
Økningen fra fjoråret består i en økning av avsatte feriepenger samt en sluttavtale med
daglig leder.
Langsiktig gjeld
Foreningen tok opp et lån på 2 000 000 kr for å reparere taket på Turnhallen. Lånet er tatt
opp som et serielån og nedbetales med 200 000 kr per år. Restgjelden er 1 183 366 NOK.

