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1. Introduksjon
Klubbens økonomi skal styres i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser og
budsjett vedtatt av årsmøte.
Klubbens budsjett for året 2020 var satt opp som et nullresultat slik at alle forventede
inntekter til klubben skulle brukes i sin helhet i forbindelse med klubbens drift.
Det ble tidlig klart at året 2020 skulle bli et spesielt år med sterkt økende interesse for
golf pga Covid-19 pandemien. Dette førte til tidlig en økende interesse for golf og
golfkurs med tilhørende nye medlemmer og reaktivering av tidligere medlemmer. Det
ble derfor tidlig sluppet opp på kostnadssiden i tråd med de økte inntektene. Det ble
blant annet vedtatt å engasjere Maria for å ivareta en økende eldre barn/
juniorgruppe, dekning av kostnader forbundet med faddergolf og tilskudd til egen
rekruteringsdag for jenter og damer.
Klubben kan ved utgangen av 2020 vise til god økonomistyring med tilhørende gode
resultater selv om resultat viser et negativt driftsresultat før finansielle poster på Kr. 177 155,46. Dette er pga klubbens bokføring av kostnad på Kr. 200 000 som er lånt
ut til banen i forbindelse med banens spesialavtale om tilbakebetaling av hovedstol
gjeld til bank – egen sak på årsmøte.
Hvis det ses bort fra denne ekstraordinære overføringen til banen ville klubben ha
gått med et positivt driftsresultat på Kr. 22 844,54.
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2. Resultatrapport 2020
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3. Resultat mot budsjett
Sakset fra klubbens interne rapporteringsfil og kan inneholde mindre feil. Det
henvises til resultatrapport i punkt nr. 2 for faktiske resultattall.
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4. Kommentarer til finansielle poster – Inntekter
Alle tall er oppgitt i hele kroner og kan avvike noe mot faktiske tall. Det henvises til
faktiske tall i resultatrapporten i punk nr. 2.

3120 Egenandeler Klubbtreninger
Klubben har gjennom sesongen gjennomfør kurs med pro hvorav klubbmedlemmene
betaler en egenandel og klubben betaler resterende fra konto 4200 Klubbtreninger.
Det var budsjettert med kr 0 i inntekter. Klubben bokførte inntekter på kr 33 500 som
er 33 500 mer enn budsjett. Dette gir en resultatgevinst på kr 33 500.
Ny kasserer finner det rart at tidligere styre ikke har budsjettert med inntekter ifm.
klubbtreninger. Se forøvrig kommentar på konto 3950 Andre inntekter
Systemet for innkreving av egenandel har ikke fungert tilfredsstillende og kasserer
antar at det er manglende egendaler som ikke er innkrevd. Systemet for kontroll og
innkreving av egenandeler endres for sesongen 2021.

3920 Medlemskontingent
Det var lagt opp til et budsjett på kr 2 880 000 for sesongen. I forbindelse med Covid19 pandemien så styret tidlig at det var en sterkt økende interesse for golf med
tilhørende økende inntekter ifm. nye medlemmer.
Det var budsjettert med kr 2 880 000 i inntekter. Klubben bokførte inntekter på kr
3 158 097 som er 248 097 mer enn budsjett. Dette gir en resultatgevinst på kr
248 097.
Klubben beholder 11% av overskuddet mens 89% allokeres til banen via konto 7210
Spilleravgift til banen.

3921 Fire klubber samarbeid
Dette tilbudet var meget populært hos de andre klubbene og i vår klubb var det c a 90
medlemmer som benyttet seg av tilbudet.
Dette førte til at kostandene for klubben ble relativt lave i forhold til inntektene.
Det var budsjettert med kr 150 000 i inntekter. Klubben bokførte inntekter på kr 338
250 som er 188 250 mer enn budsjett. Dette gir en resultatgevinst på kr 188 250.

3948 Grasrotandelen Norsk Tipping
Styret henstiller alle medlemmer om å gi Norsk Tipping sin grasrotandel til Kongsberg
Golfklubb slik at denne posten øker i omfang.
Det var budsjettert med kr 120 000 i inntekter. Klubben bokførte inntekter på kr 126
228 som er 6 228 mer enn budsjett. Dette gir en resultatgevinst på kr 6 228.
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3949 Momsrefusjon
Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner
har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.
Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600?q=merverdiavgiftskompensasjon

Det var budsjettert med kr 210 000 i inntekter. Klubben bokførte inntekter på kr 207
484 som er 2 516 mindre enn budsjett. Dette gir en resultattap på kr 2 516.

3950 Andre Inntekter
Kasserer er ikke kjent med budsjettprosessen for budsjettet for 2020 og således var
uklar hva denne posten skulle brukes til ved oppstart av styreverv. Kasserer antok at
kanskje egenandel treninger var tiltenkt denne posten som i budsjettet står til null
kroner. Det ble derfor valgt at Innsamlingen via Spleis for ny beitepusser ble allokert
til denne posten.
Det var budsjettert med kr 35 000 i inntekter. Klubben bokførte inntekter på kr 30 955
som er 4 045 mindre enn budsjett. Dette gir en resultattap på kr 4 045.
Innsamlede midler minus bankens kostnad går i sin helhet til banen på konto 7200
Tilskudd Bane

3945 LAM – Lokale Aktivitetsmidler
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD)
spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn
og ungdom.
Det var budsjettert med kr 0 i inntekter. Klubben bokførte inntekter på kr 14 927 som
er 14 927 mer enn budsjett. Dette gir en resultatgevinst på kr 14 927.
Tilskuddet må søkes om hvert år og størrelsen på tilskuddet baserer seg på antall
medlemmer klubben har i målgruppen barn og ungdom. Det er derfor ønskelig for
fremtiden at denne gruppen medlemmer er så stor som mulig.

3999 Diverse Inntekter
Kongsberg Kommunes tilskudd for drift av idrettsanlegg er bokført i denne
budsjettposten.
Det var budsjettert med kr 0 i inntekter. Klubben bokførte inntekter på kr 27 835 som
er 27 835 mer enn budsjett. Dette gir en resultatgevinst på kr 27 835.

Sum driftsinntekter
Det var budsjettert med inntekter pålydende kr 3 395 000. Det ble totalt bokført
driftsinntekter på kr 3 937 276 som er kr 542 276 mer enn budsjett. Majoriteten av
overskuddet er allokert til utgiftskonto 7200 Tilskudd Bane og 7210 Serviceavgift
bane. Resterende er allokert til de andre utgifts konti klubben har i regnskapet.
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5. Kommentarer til Driftskostnader
Alle tall er oppgitt i hele kroner og kan avvike noe mot faktiske tall. Det henvises til
faktiske tall i resultatrapporten i punkt nr. 2.

4010 Startkontingenter
Det var budsjettert med kr 5000. Det ble bokført totalt kostnader pålydende kr 0 som
er kr 5 000 mindre enn budsjettert. Dette gir en positiv resultatgevinst pålydende kr
5 000.

4011 Repr turneringskostnader
Det var budsjettert med kostnader kr 1 000. Det ble bokført totalt kostnader
pålydende kr 0 som er kr 1 000 mindre enn budsjettert. Dette gir en positiv
resultatgevinst pålydende kr 1 000.

4021 Kost spillere NM lag
Denne budsjettposten er for å dekke utstyr slik som logo t-shirts etc til de lag som
stiller i lag-NM. Det var budsjettert med kostnader kr 10 000. Det ble bokført totalt
kostnader pålydende kr 7 485 som er kr 2 515 mindre en budsjettert. Dette gir en
resultatgevinst pålydend kr 2 515.

4060 Junior
Det var budsjettert med kostnader kr 5000. Det ble bokført totalt kostnader pålydende
kr 200 for kompensering av startavgift Narvesen tour for 1 spiller i 1 turnering som er
kr 4 800 mindre enn budsjettert. Dette gir en resultatgevinst pålydende kr 4 800.

4080 Senior
Denne budsjettposten er for å dekke startavgift for lag som stiller til
Norgesmesterskap. Det ble totalt sendt 3 lag til NM i 2020. I tillegg ble det dekket
startavgift for lag i NSG lagserien.
Det var budsjettert med kostnader kr 15 000. Det ble bokført totalt kostnader
pålydende kr 13 600 som er kr 1 400 mindre enn budsjettert. Dette gir en
resultatgevinst pålydend kr 1 400.

4090 Aktivitetskonto
Denne budsjettposten er en sekkepost for andre kostnader forbundet med aktiviteter
i klubben. Kostnader forbundet med faddergolfen ble allokert til denne kontoen i
2020.
Det var budsjettert med kostnader kr 30 000. Det ble bokført totalt kostnader
pålydende kr 6 056 som er kr 23 944 mindre enn budsjettert. Dette gir en
resultatgevinst pålydend kr 23 944.

4200 Klubbtreninger
Denne budsjettposten er klubbens kostnad forbundet med protjenester ifm.
klubbtreninger.
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Det var budsjettert med kostnader kr 150 000. Det ble bokført totalt kostnader
pålydende kr 166 418 som er kr 16 418 mer enn budsjettert. Dette gir et resultattap
pålydend kr 16 418.

6550 Driftsmaterialer
Denne budsjettposten er for diftsmateriell utover kontorrekvisita og IT kostnader. Det
ble i 2020 allokert kost ifm merkelapper til bagtags og NGF Golfkort til VTG kurs i
nevnte post.
Det var budsjettert med kostnader kr 1 500. Det ble bokført totalt kostnader
pålydende kr 664 som er kr 836 mindre enn budsjettert. Dette gir en resultatgevinst
pålydend kr 836.

6734 IT avgift NGF
Denne budsjettposten er i forbindelse med NGF’s krav om støtte til drift av forbundets
golfsystemer slik som Golfbox med mer.
Det var budsjettert med kostnader kr 22 799. Det ble bokført totalt kostnader
pålydende kr 20 440 som er kr 2 359 mindre enn budsjettert. Dette gir en
resultatgevinst pålydend kr 2 359.

6735 Medlemskontingent NGF
Beregningen av klubbenes kontingent til NGF gjøres per 31. juli hvert år, med basis i
antall registrerte medlemskap (20 år og eldre i kalenderåret) i GolfBox.
Betalingsforfall på avregningen er 15. september.
Klubbene betaler et á-konto-beløp som forfaller 1. mai. Beregningen av á-kontobeløpet, som er 70 % av kontingenten, er med basis i antall medlemskap 20 år og
eldre registrert i NGFs medlemsdatabase per 31. januar. Á-konto beløpet blir
kreditert når endelig avregning foretas.
Kontingenten for 2020 var satt til kr 372 per medlem.
https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/okonomi-forsikring/kontingent-og-avgifter-ngf

Det var budsjettert med kostnader kr 182 500. Det ble bokført totalt kostnader
pålydende kr 208 320 som er kr 25 820 mer enn budsjettert. Dette gir et resultattap
pålydend kr 25 820.

6790 Fakturering Norkred
Denne budsjettposten er for å dekke klubbens kostnader ifm Norkred sin
tjenesteleveranse ved klubbens fakturering av medlemskontingent.
Det var budsjettert med kostnader kr 30 000. Det ble bokført totalt kostnader
pålydende kr 28 424 som er kr 1 576 mindre enn budsjettert. Dette gir en gevinst
pålydend kr 1 576.

6800 Kontorrekvisita
Det var budsjettert med kostnader kr 0. Det ble bokført totalt kostnader pålydende kr
802 som er kr 802 mer enn budsjettert. Dette gir et resultattap pålydend kr 802.
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6810 IT Kostnader
Denne budsjettposten er for å dekke klubbens IT kostnader eller tjenesteleveranser
innenfor IKT feltet. For 2020 ble kostnader ifm. den nettbaserte
medlemsundersøkelsen fra Players 1 og tjenesteleveransen ifm. forsikring hos
Codan bokført i denne posten.
Det var budsjettert med kostnader kr 4 000. Det ble bokført totalt kostnader
pålydende kr 6 919 som er kr 1 919 mer enn budsjettert. Dette gir et resultattap
pålydend kr 1 919.

6860 Møte/Kurs/ oppdatering
Kostnader forbundet med deltakelse på Golftinget, møter med NGF og bevertning på
møter holdt på Kongsberg Golfbane føres i nevnte post. Kostnader forbundet med
årsmøte føres på separat konto 6891 Møtekostnader.
Det var budsjettert med kostnader kr 5 000. Det ble bokført totalt kostnader
pålydende kr 2 073 som er kr 2 927 mindre enn budsjettert. Dette gir en
resultatgevinst pålydend kr 2 927.

6891 Møtekostnader
Denne budsjettposten er brukt for å dekke kostnader ifm. årsmøte. Dette kan være
kostnader forbundet med annonsering i LP og/eller bevertning forbundet med møte.
Det var budsjettert med kostnader kr 5 000. Det ble bokført totalt kostnader
pålydende kr 7 707 som er kr 1 707 mer enn budsjettert. Dette gir et resultattap
pålydend kr 1 707.
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7200 Tilskudd banen
Denne budsjettposten er for inntekter som klubben har som i sin helhet tilfaller
banen. Dette er inntekter slik som 3921 Fire klubbers samarbeid, 3949 Moms
refusjon, 3999 Diverse Inntekter og andre poster som naturlig tilfaller banen i sin
helhet.
For 2020 er regnestykket slik:
Fire klubbers samarbeid

Kr 341 250

Lån til banen (egen årsmøtesak)

Kr 200 000

Diverse Inntekter (Kommunale
Anleggsmidler )

Kr 27 835

Diverse inntekter (Kommunale
Anleggsmidler), Inntektsført i 2019

Kr 8 600

Moms Kompensasjon

Kr 210 779

Beitepusser

Kr 31 955

Total

Kr 820 419

Postens resultat for 2020 er ekstraordinær mot budsjett. Dette pga. fire klubbers
samarbeidet som ble meget gunstig for klubben, Spleisen på beitepusser, og den
ekstra overføringen til banen for ekstraordinær nedbetaling av banens gjeld.
Det var budsjettert med kostnader kr 360 000. Det ble bokført totalt kostnader
pålydende kr 820 419 som er kr 460 419 mer enn budsjettert. Dette gir et resultattap
pålydend kr 460 419.

7210 Serviceavgift til banen
Denne budsjettposten er 89% av inntektene i budsjettpost 3920 Medlemskontingent
inn. Dette fører til at når medlemsmassen er stigende så øker også denne kostnaden
proporsjonalt.
Det var budsjettert med kostnader kr 2 563 000. Det ble bokført totalt kostnader
pålydende kr 2 818 426 som er kr 255 426 mer enn budsjettert. Dette gir et
resultattap pålydend kr 255 426.

7420 Gaver/Premier
Denne posten brukes normalt til å dekke gaver til æresmedlemmer, avtroppende
styremedlemmer, varer ifm årsmøte, eller inngravering av skilt til Hole in One plakett,
Klubbmestertrofe etc.
Det var budsjettert med kostnader kr 1 000. Det ble bokført totalt kostnader
pålydende kr 2 804 som er kr 1 804 mer enn budsjettert. Dette gir et resultattap
pålydend kr 2 927.
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7770 Bankomkostninger
Budsjettpost for å dekke klubbens kostnader ifm. banktransaksjoner.
Det var budsjettert med kostnader kr 4 000. Det ble bokført totalt kostnader
pålydende kr 3 672 som er kr 328 mindre enn budsjettert. Dette gir en resultatgevinst
pålydende kr 328.

Totale driftskostnader
Det var budsjettert med totale driftskostnader 3 394 999. Det ble bokført totalt
kostnader pålydende kr 4 114 429 som er kr 719 430 mer enn budsjett. Dette gir et
resultattap pålydende kr 719 430.

Total driftsresultat før finansielle poster
Det var budsjettert med et driftsresultat i null. Bokført driftsresultat viser et negativt
driftsresultat på kr -177 155. Dette er kr 177 155 mer enn budsjettert.
Det negative driftsresultat er et resultat av at klubbens overførte av kr 200 000 til
banen ifm. banens spesialavtalen med banken om tilbakebetaling av gjeld. Dette var
ikke budsjettert og ble ekstraordinært vedtatt i styremøte i klubben. Se for øvrig egen
sak på årsmøte del 2.

6. Årsresultat
Det er for regnskapsåret 2020 bokført et årsresultat på kr -172 200 etter finansielle
poster.
Styret foreslår at det negative årsresultatet dekkes av klubbens oppsparte midler.
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7. Balanserapport
Balanserapporten for 2020 viser at klubben har kr 354 669 som bokført balanse etter
regnskapsårets slutt. Pga periodiseringsproblematikk forbundet med
momskompensasjonen er ikke nevnte post inkludert i balanserapport. Klubbens
faktiske frie midler (”Penger på bok‟) er derfor å anse som kr 143 890.
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8. Revisjonsberetning fra kontrollkomiteen
Klubben er ikke pålagt å revidere regnskapet hos en statsautorisert revisor grunnet
klubbens lave omsetning. Det er derfor klubbens Kontrollkomite som kontrollere
regnskapet iht. idrettens regskapsbestemmelser.
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9. Kasserers oppsummering
Regnskapsåret 2020 ble et spesielt år for golfnorge. Det ble tidlig klart at Covid-19
pandemien førte til sterkt økende interesse for golf med tilhørende økt inntektsside.
Hovedinntektskilden til klubben er medlemskontingent og av denne beholder klubben
11% hvorav banen får tildelt resterende. Det er derfor normalt en proporsjonalt
økende utgiftsside forbundet med denne inntektssiden.
Det var også styrets ønske å ivareta nye og unge medlemmer som strømmet til
banen på en god måte. Det ble derfor tildelt penger til faddergolf, Pro for juniorgruppe
og litt økonomisk støtte til en egen dag for rekrutering av damer/jenter innenfor de
økonomiske rammene klubben hadde tilgjengelig.
Det har vært styrets mål og styre økonomien i tråd med årsmøtets ønske om å oppnå
et nullresultat.
I Desember ble klubben kontaktet av banen ifm. spesialavtale de hadde forhandlet
frem for nedbetaling av hovedstol gjeld innen utgangen av året. Det ble derfor valgt å
låne banen kr. 200 000 til dette formålet – se egen årsmøtesak.

For Styret, Kongsberg 10.03.2021

Marius Nielsen
Klubbkasserer

