
 

 

 

2021 var et år preget av pandemi for norsk basketball.  Regnskapet reflekterer at driften av 

breddelag har vært stengt ned helt eller delvis for breddelag. Firi-ligaen stoppet 18. januar, mens det 

var begrensninger i varierende grad med tanke på tilskuerantall.  Til tross for dette har klubben økt 

sitt aktivitetsnivå innen sosiale prosjekter og aktivitet i lokalsamfunnet. Vi har også lyktes i å øke 

antall medlemmer til tross for at dette har vært en krevende tid for våre unge utøvere.  Den økte 

aktiviteten i kombinasjon med at man ikke lyktes i å erstatte styremedlemmer som gikk av i fjor har 

medført at styret i dette budsjettforslaget legger opp til rammer som gjør det mulig å ansette en 

administrativ leder for klubben. Firi-lagene har også lyktes med å tiltrekke seg interesse fra sponsorer 

noe som ikke minst skyldes at vi nå har en ny flott hall som kan gi oss helt andre rammer for 

profilering og arrangementer. Firi-ligaens avtale med TV2 medfører både forpliktelser, men også 

ytterligere muligheter for å profilere både klubb og støttespillere. En administrativ ressurs vil ha en 

viktig rolle i oppfølging og forvaltning av disse avtalene. 

 

 

Regnskap Budget

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2021 2022

Driftsinntekter

Sponsor- og salgsinntekter 2 805 187 3 465 000

Offentlige tilskudd 1 088 750 850 000

Andre inntekter 0

Sum driftsinntekter 3 893 937 4 315 000

Driftskostnader

Varekostnad 960 983 1 016 500

Lønns- og personalkostnader 1 710 172 2 428 048

Avskrivninger

Andre driftskostnader 573 410 865 000

Sum driftskostnader 3 244 565 4 309 548

Driftsresultat 649 372 5 452

Asker Basketball Club
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Kommentar til budsjettpostene: 

- Inntekter øker med ca 425.000 kroner. Det legges opp til en videre økning av sponsoravtaler, 

økte inntekter i forbindelse med arrangementer og det er også sikret midler til en vekst 

innen våre sosiale prosjekter.  Reduksjonen i offentlige tilskudd skyldes i hovedsak at en del 

tiltak knyttet til pandemien ikke vil bli gjentatt i 2022 (håper vi).  Treningsavgifter i 2021 er 

også på et lavere nivå enn vanlig som følge av at disse ble redusert våren 2021 som følge av 

nedstengningen. 

-  

- Ansettelse av en daglig leder/administrativ ressurs vil i dette forslaget øke kostnadene med 

ca. 400.000,- .  Dette vil delvis finansieres gjennom økte inntekter fra papirdugnad. Det 

foreslås at Firi-lagenes tilskudd holdes på et fast nivå, mens det forventes økte inntekter 

knyttet til økte priser pr sekk og økning i antall medlemmer.  I sum vil dette finansiere ca 

40%.  Det foreslås videre å øke treningsavgiften med inntil 1000kr pr spiller. Endelig økning 

vil bli fastsatt av nytt styre etter samme prosedyre som tidligere år slik at en videre økning i 

antall medlemmer sammenlignet med forrige år vil kunne redusere økningen knyttet til 

ansettelse av administrativ ressurs: 

- Lønnskostnadene økes med ca. 700.000, -.  I tillegg til ansettelse av daglig leder er 

lønnsøkninger knyttet til økning av aktivitet og finansiert med inntekter herfra 

- Økning i andre driftskostnader skyldes at kostnader til kamper, arrangementer og reiser var 

på et lavere nivå enn vanlig som følge av pandemien. Budsjettet for 2022 tilsvarer et normalt 

driftsår. 

 

 

 


