EOÅ-SAK 4. Opptak av likviditetslån
Saksopplysninger:
Regnskap 2018:
Som alle er kjent med så ble 2018-sessongen en skuffende sportslig og økonomisk sesong.
Nedrykk til 2. divisjon og et regnskap som viste et underskudd på kr 1 271 270.
Økonomisk utvikling har en viss sammenheng med det sportslige resultat. Hovedårsakene
til resultatet var reduserte inntekter: Tilskudd NTF ca. kr 530 000 og billettsalg/kiosksalg
ca. kr 450 000, samt økte kostnader: Overgangskostnader ca. kr 260 000 og reisekostnader
ca. kr 240 000.
Klubben hadde pr. 31.12.18 negativ egenkapital på kr 849 467. Regnskapet for 2018 er
godkjent på LFK’s årsmøte 11. mars 2019.

Klubblisens:
Etter at vi sendte inn regnskapet pr. 31.12.18 til klubblisensnemda har de fattet følgende
vedtak:
1. Klubblisensnemda konstaterer at Levanger FK er i brudd med lisenskriterium
Ø.04 (Finansiell situasjon). Klubblisensnemda pålegger klubben å utarbeide
handlingsplan som viser hvordan den igjen skal tilfredsstille lisenskriteriene.
2. Klubblisensnemda konstaterer at Levanger FK er i brudd med lisenskriterium
Ø.08 (negativ egenkapital). Klubblisensnemda pålegger klubben å utarbeide
handlingsplan som viser hvordan den igjen skal tilfredsstille lisenskriteriene.
Handlingsplanen må som et minimum inneholde følgende:
• Den må vise at det er nok likviditet til å gjennomføre den konkurransen
lisensinnehaver ikke hadde pr. 31.12.18.
• Planen må ha klare, målbare og verifiserbare resultater som skal være oppnådd
på datorer angitt i handlingsplanen.
• Planen må klart og tydelig vise hvordan lisensinnehaver skal tilfredsstille alle
gjeldende kriterier og være etablert som en kategori II klubb innen maksimum 3 år
fra den rapporteringsdato de ble kategorisert i kategori I.
Levanger FK sende inn sin handlingsplan til Klubblisensnemnda den 28.06.19. Vi har pr.
d.d. ikke fått tilbakemelding fra nemnda. For at vi skal tilfredsstille kriteriet om positiv
egenkapital i løpet av 3 år er vi nøtt til å levere positive resultat på ca. kr 300.000 pr år de
neste 3 årene. Likviditetsmessig søker vi nå om et likviditetslån for å avhjelpe situasjonen.
Det er tøffe krav, men klarer vi ikke å følge opp handlingsplanen kan vi i første omgang
bli fratatt poeng og i neste omgang bli degradert fra 2. divisjonen.
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Budsjett 2019:
Med bakgrunn nedrykket og det økonomiske sitasjonen har klubben måttet redusere sine
sportslige ambisjoner for en periode. Det viktigste nå er å beholde plassen i 2. divisjonen
og gjenvinne dem økonomiske handlefriheten. Dvs. å få positiv egenkapital.
I den forbindelse ble det budsjettet med et positivt resultat på kr 315 000 for 2019.
Kostnads- og inntektsnivået er betraktelig redusert. Totalrammen for 2018 var 13 mill.kr
mot 7,4 mill.kr for 2019. Videre er personalkostandene for 2019 på 3,4 mill.kr, mot 8,3
mill.kr for 2018. Dette medfører at det i 2019 er færre ansatte å fordele oppgavene på og
dermed stilles det større krav til frivillighetsapparatet. Budsjettet for 2019 er vedtatt på
LFK’s årsmøte 11. mars 2019.

Regnskap pr. 30.06.2019:
Perioden jan-jun. 2019 sammenlignet med periodisert budsjett:
Virkelig
Budsjett
Diff %
Salgsinntekt
2 683 271,39 2 810 000,00
-4,51 %
Annen driftsinntekt
489 487,89
515 000,00
-4,95 %
Sum driftsinntekter
3 172 759,28 3 325 000,00
-4,58 %
Varekostnad
327 178,39
277 000,00
18,11 %
Lønnskostnad
1 808 881,70 1 640 258,00
10,28 %
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler
40 322,42
28 500,00
41,48 %
Annen driftskostnad
1 549 241,87 1 480 298,00
4,66 %
Sum driftskostnader
3 725 624,38 3 426 056,00
8,74 %
Driftsresultat
-552 865,10 -101 056,00 -447,09 %
Annen finansinntekt
5 683,82
5 000,00
13,68 %
Annen finanskostnad
32 304,59
20 000,00
61,52 %
Netto finansposter
-26 620,77
-15 000,00 -77,47 %
Resultat før skatt
-579 485,87 -116 056,00 -399,32 %
Ordinært resultat
-579 485,87 -116 056,00 -399,32 %
Resultat
-579 485,87 -116 056,00 -399,32 %

Resultatet er ca. kr 460.000 dårligere enn periodisert budsjett.
Dette skyldes i hovedsak følgende:
Driftsinntekter: (netto ca. kr 150 000)
Sponsorinntekter/økonomiprosjekt - kr
Billettsalg
- kr
Fotballskoler
- kr
Cup oppgjør
+kr
Driftsutgifter: (ca. kr 300 000)
Lønnsutgifter
+ kr
Dommerutgifter
+ kr
Revisor- og regnskapshonorar
+ kr
Avgifter NFF/krets
+ kr
Diverse andre poster
+ kr
Finanskostnader (ca. kr 10 000)
Renter
+ kr

100 000
30 000 (Utsatt kamp/færre tilskuere)
100 000
80 000 (3. runde)
160 000 (Budsjetterte sykepenger)
40 000
30 000
25 000
45 000
10 000
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Styret skal behandle regnskap pr. 30.06.19 på sitt august-møte. Det må iverksettes tiltak slik
at vi kommer ut med et overskudd i regnskap for 2019. Dette medfører at vi ha økte inntekter
eller reduserte kostnader. Dette kan få drastiske konsekvenser for den daglige driften av
klubben?
Konklusjon: Styret må styre mot et driftsregnskap iht. vedtatte budsjett (+ kr 315 000).

Likviditet:
Klubben har fortsatt en anstrengt likviditet.
Pr. 31.12.18 var saldo på likviditetslånet, tatt opp 2018, på kr 727 774 og kassakreditten på
kr 105 870. Årsmøtet 2019 ga styret fullmakt til å oppta kassakreditt inntil kr 500 000 i
budsjettåret 2019. Inkl. saldo fra 2018. Denne kassakreditten er benyttet pr d.d. Saldo pr
30.06.19 er kr 431 526.
Pr 31.12.18 var det balanseført skyldig feriepenger + påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger på
til sammen kr 668 674. Ingen midler var avsatt. Mesteparten av feriepengene er nå utbetalt.
Men for at vi skal klare å utbetale lønn resten av året og innfri utestående fordringer til våre
kreditorer er vi nøtt til å ta opp et nytt likviditetslån. Vi bør slå i sammen likviditetslånet tatt
opp i 2018 og årets lån. Styret innstiller på å ta opp ett likviditetslån på til sammen kr 1
500 000. Løpetid 6 år. Dvs. at vi må betale årlig kr 250 000 i avdrag + renter i 6 år.
Levanger FK har ikke mye å pantsette den tid vi ikke eier tomta til Grande-huset. Banken vil
ha en sikkerhet for å innvilge et nytt lån. Vi vil søke Levanger kommune om en kommunal
garanti. Hvis søknaden blir innvilget vil dette medføre bedre lånebetingelser fra banken.

Lovhjemmel:
Iht. LFK’s lov §12 pkt. 7, så er det kun årsmøtet som kan vedta låneopptak. Det er
bakgrunnen for at styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte.

Styrets innstilling:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppta et likviditetslån på kr 1 500 000. Løpetid 6 år.
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