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Økonomisk utvikling 2018 

• Resultat for 2018 i linje med budsjett 

• Tilfredsstillende økonomisk kontroll   
– God kommunikasjon med, og proaktivitet fra sportslig ledelse for å levere på budsjett

– Månedlig regnskapsrapportering til styret gir god visibilitet, og mulighet til å ta grep ved store 
avvik. Tett oppfølging av inntekter og kostnader gjennom året som følge av økt aktivitet

– Tiltak igangsatt for å etablere forenklede rutiner rundt lag-kontoene 

• Omsetning og årsresultat endte på henholdsvis kr. 8,76mill (budsjett kr. 7,13mill) 
og kr. 20T (budsjett kr. 24T)
– I omsetningen for 2018 ligger lagskontoene bruttoført og utstyrsspons fra Oslo Sportslager

nettoført, som ikke gjør tallet sammenlignbart med budsjettet. Hensyntatt samme prinsipper ville 
omsetninger for 2018 vært kr. 8,14mill  

– Med unntak av fotballskolen i høstferien, er samtlige aktivitetsinntekter over budsjett 

– Sponsorinntekter kom inn lavere enn budsjett, og fotball har manglet draktsponsor i 2018 
sesongen     

– Aktivitetskostnader og lønn er høyere enn budsjett som følge av økt aktivitet, men også påvirket 
av høyere kostnader for MSA enn budsjettert

• Sunn økonomisk situasjon for fotballavdelingen med en egenkapital på kr. 
2,23mill per 31.12.18, mot 2,21mill per 31.12.17



Rapportert resultat 2018

• Driftsinntekter      kr.  8.763T

• Aktivitetskostnader - kr.  3.595T

• Personalkostnader  - kr.  4.513T

• Andre driftskostnader - kr.     602T

• Driftsresultat (f. akskr) kr.       52T

• Avskrivninger kr. 33T

• Driftsresultat kr. 19T 



Underliggende årsresultat 2018 
(justert), mot budsjett

• Avvik mellom rapporterte og justerte tall (vist på 
denne sliden) skyldes harmonisering av 
driftsinntekter og aktivitetskostnader mot 
budsjett
– Lagkontoer er nettoført, og differanser ført 

mot andre aktivitetskostnader

– Utstyrsandelen fra avtalen med Oslo 
Sportslager er bruttoført    

• Aktivitetskostnadene er over budsjett som følge 
av vesentlig høyere aktivitet samt høyere 
reisekostnader for MSA, med totalt negativt avvik 
på kr. 542T;
– Kostnader MSA (avvik ca kr 170T), høyere 

utstyrskostnader (avvik ca kr. 150T) 
representerer de største negative avvikene

• Lønn- og sosiale kostnader kr. 320T høyere enn 
budsjett; primært som følge av vesentlig høyere 
aktivitet samt videreutdanning av ansatte

• Avvik i administrasjonskostnader på kr. 129T er 
igjen primært drevet av høyere aktivitet, men 
også enkelte mindre investeringer og høyere 
regnskapshonorarer enn budsjett

• Akseptabel kontroll på kostnadene som følge av 
månedlig monitorering av utvikling, herunder 
nødvendig tilpasning til høyere aktivitetsnivå  

Årsbudsjett

Resultatregnskap 2018 Pr. des 2018 Pr. des 2017

Driftsinntekter 7,126.5 8,113.8 7,663.0

Aktivitetskostnader 2,404.2 2,946.2 2,656.3

Lønn- og sosiale kostnader 4,192.4 4,512.8 4,014.3

Administrasjonskostnader 506.0 635.3 460.5

Driftskostnader 7,102.6 8,094.3 7,131.1

Driftsresultat 23.9 19.5 531.9

Netto finans 0.0 -0.6 1.0

Perioderesultat 23.9 18.9 532.9

Rapportert



Analyse av omsetning  2018

• Omsetningen for 2018 ble vesentlig bedre 
enn budsjettert grunnet økte 
aktivitetsinntekter
– Akademiet fortsetter å vokse; over kr. 

2.1mill i inntekter for 2018
– Både vinter og sommeravgiftene for lag 

vesentlig bedre enn budsjett som 
underbygger høye aktiviteten i klubben 

• Høyere momskompensasjon som følge av 
økt aktivitet, også budsjettert konservativt 

• Svakere sponsorinntekter en budsjettert  
– Solid og godt samarbeid med Oslo 

Sportslager på utstyr
– Har ikke hatt draktsponsor i 2018
– Nedskrivning av to gamle fordringer, totalt 

kr. 60T 
– Ytterligere tiltak igangsatt for å møte 

budsjett 2019, herunder å gjøre Ready
Fotball mer attraktiv for våre 
samarbeidspartnere

• Bidraget fra hovedklubben ble lavere enn 
budsjettert 

• Avviket mellom rapporterte tall og 
omsetningsanalyse skyldes forskjeller i 
føring av lagkontoer (nettoføres), MSA/JR 
inntekter og utstyrs-spons mellom regnskap 
og budsjett 

Omsetning (i kr. ‘000) 2018A 2018B 2017 2016 2015

Sponsorinntekter 545 771 532 413 510 

Treningsavgift lag 3,279 2,885 3,067 2,651 2,691 

Ready-akademi 2,144 1,887 1,799 1,560 1,243 

Fotballskoler/talentuker 636 572 714 702 595 

Cupinntekter/akademiliga 404 274 328 151 194 

Bidrag fra bydel, NFF, OFK 141 116 415 149 128 

Momskompensasjon 368 250 308 270 252 

Grasrotinntekter 98 60                     68 68 89 

Bidrag fra hovedkassen 256 312 361 261 395 

Diverse 243 71    40    331 

Total inntekter 8,114 7,127 7,663 6,265 6,427 



Likviditet og egenkapital

• Styret opplever at fotballavdelingen har enn sunn og god økonomisk situasjon 
med en egenkapital på kr. 2,23mill per 31.12.18 (mot kr. 2,21mill per 31.12.17)
– Egenkapital er vesentlig opp de seneste årene, og er nå på et nivå som burde sikre en bærekraftig, 

trygg og stabil drift med fortsatt fokus på å utvikle det sportslige tilbudet

– Samtidig medfører dagens kostnadsstruktur med flere heltidsansatte en et betydelig behov for 
tett oppfølging av inntektssiden

– Endringer i sportslig ledelse kombinert med et stramt budsjett gjør situasjonen for 2019 ekstra 
utfordrende   

• Endrede rutiner for innbetaling av medlemsavgifter (TrueGroup) for lagene har 
fungert bedre, men fremdeles forbedringspotensiale

• Ny lag-konto ordning på plass fra 1.1.19  



Budsjett 2019

• Driftsinntekter      kr.  7.802T

• Akivitetskostnader - kr.  2.380T

• Personalskostnader - kr.  4.841T

• Adm.kost klubb - kr.     541T

• Driftsresultat kr.       40T



Omsetningsbudsjett  2019

• Ingen vesentlige endringer hva gjelder de store 
aktivitetspostene
– Budsjettert med økning i lag-inntektene som 

følge av økt tilsig til klubben (større 
oppstartskull), dette gjelder spesielt 
sommertreningen

– Ingen vesentlige justeringer i 
treningsavgiftene; fortløpende monitorere
utviklingen i påmeldinger og aktivitet under 
de ulike kategoriene 

– Usikkerhet knyttet til antall spillere på 
vintertreningene, men mulighet ta ned 
enkelte kostnader ved påmeldingssvikt 
(bane og trenere)

– Akademiet budsjetteres noen mer 
konservativt, noe som ses i sammenheng 
med sterk vekst seneste årene (og 
lagsinntekter)

• Sponsorinntekter budsjetteres i linje med 2018 
budsjett
– Styret jobber med å få på plass ny drakt-

sponsor 

• Bidrag fra hovedkassen tatt ned i tråd med 
føringer fra hovedklubben

• Fortsatt fokus på å videreutvikle det sportslige 
tilbudet for lagene, akademiet og 
fotballskolene 

Omsetning (i kr. ‘000) 2019B 2018 2017 2016

Sponsorinntekter 772 545 532 413 

Treningsavgift lag 3,602 3,279 3.067 2.651 

Ready-akademi 1,934 2,144 1.799 1.560 

Fotballskoler/talentuker 562 636 714 702

Cupinntekter/akademiliga 306 404 328 151 

Bidrag fra bydel, NIF, OFK 116 141 415 149 

Momskompensasjon 250 368 308 270 

Grasrotinntekter 60 98 68 68 

Bidrag fra hovedkassen 200 256 361 261 

Diverse 243    71    40    

Total inntekter 7,802 8,114 7.663 6.265 



Årsmelding fra styret
Ready Fotball er en av Norges 10-15 største fotballklubber, målt i antall spillere og lag. Vi har 
imidlertid en annen målsetning enn de fleste andre store klubbene som Vålerenga, Skeid, 
Lyn etc. Vi har satt oss visjonen om å være "Norges beste utviklingsklubb." 

I denne målsetningen ligger at det viktigste for oss er å utvikle våre spillere, trenere og 
ledere, både som mennesker og som fotballspillere/-trener/-ledere. Vi måler først og fremst 
vår suksess eller mangel på suksess ut fra dette målet. Og så vet vi, fra mange års erfaring, at 
hvis vi utvikler våre spillere som mennesker og fotballspillere så utvikles også klubben og 
lagene, og det kommer gode resultater. Vi vil imidlertid være en klubb som primært vil sole 
oss i den eventuelle glansen av at våre spillere er glade, blir i fotballen, får venner, opplever 
mestring, at våre trenere og ledere vokser og finner glede i å være i klubben, og at de av våre 
spillere og trenere som ønsker en karriere i fotballen plukkes opp av toppklubber og gjør det 
godt der.

For å bygge opp under denne helhetstanken arbeider vi iherdig med å bli den første klubben 
i Oslo Fotballkrets som får sertifisering som "Kvalitetsklubb" på "Nivå 2", slik vi var det på 
"Nivå 1".

Vi har tatt ytterligere steg i 2018 på denne veien. Oppstarten for de aller minste barna er 
ytterligere forbedret og holder nå et meget høyt faglig nivå, samtidig som vi er sikre på at de 
små føler seg velkomne og trygge i Ready Fotball og kampsamlingene gjennom kretsens 
OBOS miniliga har vært en suksess for de yngste. Påmeldingen til disse samlingene har også 
Ready valgt å dekke for å stimulere til enda mer aktivitet og gode opplevelser for de yngste.

Styret ønsker å trekke fram, som et symbol på at vi lykkes med mye av vårt arbeid, at vi i 
2018 fikk utmerkelsen «Årets fair play klubb» på NFF Oslos kretsting. Dette er vi stolte av, 
særlig i tråd med vår visjon og vårt mål.

Den grunnleggende fotballaktiviteten i 6-12 års alder er "klasselagene", hvor 
foreldreinnsatsen som gruppetrenere og kampledere er sentral, men i henhold til planer 
laget av Sportsavdelingen, og på feltet er det alltid en faglært (ansatt) Årgangsleder.

Den frivillige innsatsen fra foreldre er fortsatt en grunnpilar i vår virksomhet, og vi opplever 
veldig god oppslutning om oppgavene på feltet. Vi kunne ha ønsket oss tilsvarende (bredere) 
entusiasme for de praktiske oppgavene knyttet til våre arrangementer (cup'er, kamper og 
sosiale tilstelninger).

"Griegakademiet", basisfinansiert av "Grieg Foundation", er vårt "tilleggstilbud" til 6-12-
åringene. Det er for alle, og det er et tilbud hvor alle kan føle at de hører hjemme, uavhengig 
av ferdigheter, og det er således ikke bare et "akademi" for de beste. Nær på 100% av alle 
treninger ledes av faglærte. Opplegg og trenerkorps utvikles stadig, og påmeldingsøkningen, 
som har vært konstant siden starten i 2012/2013, har fortsatt. Nå har vi passert 300 barn 
med god margin (56% av alle spillere i de aktuelle årgangene). Det som er særlig gledelig er 
den store økningen på jentesiden og de mange positive tilbakemeldingene vi får fra både 
foreldre og barn. Pt. deltar 39% av alle jentespillere og 65% av alle guttespillere mellom 6 og 
12 år i ekstratilbudet på "Griegakademiet".

På anleggssiden har vi stadig utfordringer, men vi arbeider kreativt og utnytter de muligheter 
vi har. I 2018 har vi kjøpt inn 6 mobile 3v3-baner for å sikre best mulig forhold for de yngste 
(5-7 år) på trening. Dette bedrer kapasiteten, og i 2018 kan nesten alle kamper gå på 
kunstgress. I tillegg har vi investert i et videosystem sammen med Bandyavdelingen som kan 
brukes til å filme treninger så spillerne kan se og lære av å se seg selv i aksjon etter trening.

I den heltidsansatte ledelsen har vi hatt noen endringer i 2018, men dette er i tråd med vår 
filosofi om å også utvikle ledere og trenere. Ut har Anders Stadheim og Jonas Rygg gått, mens 
vi har fått inn Anders Thoresen og Jonas Solbakken i den sportslige ledelsen. Det sportslige 
arbeidet ledes stadig av Sportssjef Ulrik Christoffer Børresen, som i 2018 også har vært en del 
av  kretsens «Organisasjonsutviklingskomité" som blant annet er førende i kretsens arbeid 
med kvalitetsklubbprosjektet. Vi er glade for at våre folk velges til slike verv. Ready fikk også 
en fin anerkjennelse av NFF gjennom å bli invitert med på seminar i Finland, sammen med de 
Nordiske fotballforbundene, som eksempel på en velutviklet breddeklubb.

Etter de nevnte kommer en stab av svært dyktige og entusiastiske deltidstrenere, og vi 
forbedrer stadig det beste trenerkorpset noen sinne. Deres kompetanse benyttes også nå i 
større grad en noen gang før sammen med foreldretrenerne i barnefotballen. Vi har nå 
passert en milepæl med 1.250 spillere etter Idrettsregistreringen pr. siste årsskifte. De har 
aldri hatt et så godt tilbud treningsmessig. I utvelgelsen av trenere er hovedvekten lagt på 
kandidatenes menneskelige egenskaper. Det er fortsatt stor søkning til Ready's trenerjobber 
og nåløyet er trangt. Vi tilbyr våre trenere faglige utviklingsmuligheter, både gjennom det 
daglige og gjennom gode trenerforum, og gjennom kontakt med kompetente 
utviklingsmiljøer utenfor klubben. Det gjør dem attraktive for nye og større oppgaver og det 
gjør oss attraktive som arbeidsgiver.

Som et resultat av godt trenings- og utviklingsarbeidet har vi stadig høyere trivsel blant 
spillerne i alle aldre, og vi er stadig bedre på tabellene også, med alle ungdomslagene på 
guttesiden på høyt nivå, senior herrer A stadig i "Norsk Tipping – ligaen" (regionale 3. 
divisjon). G 14 vant sin avdeling i 1. divisjon, og hadde i tillegg lag både i 2. divisjon og 
9erserien, som fullførte en god sesong med stor entusiasme. Herrer Senior B rykket opp til 4. 
divisjon som er kretsens høyeste nivå og Damer Senior A holdt plassen i 3. divisjon. 
Akademilagene viser også meget gode ferdigheter i den "helgeligaen" som er etablert 
sammen med de seks andre klubbene i området som har akademier, i 2018 også ytterligere 
økt i omfang for jenter.



Årsmelding fra styret
Særlig gledelig er det også at vi fortsetter å etablere flere "breddelag" blant de 
eldre ungdommene og de unge voksne, som har tiltrukket seg spillere som har 
hatt et opphold i sin fotballspilling og/eller har vært borte på militærtjeneste eller 
utdanningsopphold. Hvor vi kan løfte fram det selvstyrte 7erlaget på G19, selv 
døpt Å-laget, som vant kretsmesterskapet i G19 7er i 2018.

På dommersiden har klubben stadig utdanning av et stort antall "klubbdommere", 
hvorfra det rekrutteres gode 11'er-dommere nok til at vi mer enn oppfyller det 
kretsen forventer av oss. Ready har også en UEFA-dommer, da Isaak Bashevkin (fra 
89-årgangen) i 2018 var AD i internasjonale kamper i UEFA-regi. Vi er svært stolte 
av det.

Det viktigste ambisiøse siktemålet er dog fortsatt at Ready Fotball både skal være 
en trygg, morsom og utfordrende arena for alle våre lokale barne- og 
ungdomspillere og et sted hvor talenter kan vokse slik de vil, men fremfor alt: Et 
sted som utvikler gode mennesker. 

Readyspillere fremstår som positive og fokuserte medspillere, hyggeligere 
motspillere og gjenkjennelige lag. Det er mye mindre uro enn før, og flere glade 
fjes. Men, vi er fortsatt et stykke fra de mål vi har satt oss, fordi det er fortsatt 
noen som ikke trives så godt som vi vil, og vi jobber på for å sikre maksimal trivsel 
for samtlige. Selv om vi er godt på vei, så er det fremdeles mye å hente på alle felt, 
og det gir ydmykhet og inspirerer til videre innsats.

På økonomisiden er 2018 gjort opp med et resultat før skatt på kr. [18 893], hvilket 
er kr. 4 987 lavere budsjett. Kostnadene er under relativt god kontroll, men 
påvirket av høyere aktivitet gjennom året. Fotball-avdelingen har i de seneste 
årene bygget solid egenkapitalbuffer, og det er således tilfredsstillende at 
avdelingen levere et tilnærmet nullresultat for 2019. Dette spesielt i lys av den 
kontinuerlige satsningen på å bedre det sportslige tilbudet. 

Egenkapitalen er nå på kr. [2 231 723], hvilket utgjør ca.  [29]% av budsjettert 
årsomsetning for 2019, godt over det krav klubben har satt på 20%. 
utgjør 29% av et årsbudsjett, godt over det krav klubben har satt på 20%. 

Bendik Christoffersen, Marius M. Gisvold, Mia Cathrine Tveit Stoknes, Cathrine 
Stensaker, Kjetil Ribe, Knut Ekern, Per Roger Johansen, Georg Gunnerød, Eva 
Mehlin.



Valg

Gjenvalg og nyvalg:

For to år:
• Bendik Christoffersen (Leder), 

gjenvalg
• Mia Cathrine T. Stoknes

(Nestleder), gjenvalg i ny rolle
• Henning Iversen, nyvalg
• Thorstein Helstad, nyvalg
• Helga Bull-Rostrup, nyvalg

For ett år:
• Georg Gunnerød, gjenvalg
• Knut Ekern, gjenvalg

Ikke på valg: 
• Cathrine Stensaker
• Per Roger Johansen
• Eva Haldorsen Mehlin
• (Kjetil Ribe, fratrer)


