
Helgeland Bridgekrets        
v/kasserer Geir Bonsaksen, Leirfallveien 12, 8613 MO 
Telefon: 95 72 50 89  
E-post: ge-hobo@online.no (P), geir.bonsaksen@itella.com (A) 
 
Bank: 4516.10.31597 
 
Regnskap for perioden 01.01.2011 til 31.12.2012 
 
 
Regnskapet er ført som kontantregnskap hvor inntekter og utgifter føres på bilagsdato. 
Tilhørende balanseregnskap avstemmes ved regnskapsavslutning 31.12.2012. 
 
Det er også satt opp en oversikt over kjente ubetalte utgifter og tilgodehavende. 
 
 
RESULTATREGNSKAP FØRTE REGNSKAPSBILAG 01.01.2011 – 31.12.2012: 

 Utgifter Inntekter 

Seriemesterskapet 193.275,00 178.745,00 
Kretskontingent 2009 – andel fra NBF  41.545,00 
Kretsavgift, kretskuponger 10.164,00 11.960,00 
Egne turneringer (kretsarrangement) 13.708,94 23.109,80 
Arrangementstøtte SM 60.000,00 60.000,00 
Deltakerstøtte NM-finalister (inkl. reisestøtte) 23.000,00  

   
Drift, div. utgifter/inntekter 595,50 890,00 
Nettside og domene 2.544,80 4.000,00 
Reiseutgifter Bridgetinget 2010 2.395,00  
NBF organisasjonsdager 2011 5.855,00  
Reiseutgifter Bridgetinget 2012 11.158,00  

Sum 322.696,24 320.249,80 

Underskudd (ikke korrigert for fordringer/gjeld) 2.446,44  

 
 
BALANSEREGNSKAP: 

 Saldo 01.01.2011 Saldo 31.12.2012 
Helgeland Sparebank 4510.47.22869 13.561,75 13.967,75 
Helgeland Sparebank 4516.10.31597 58.704,83 56.560,39 
Nordlandsbanken 8931.15.89882 144,07 144,07 

Kassabeholdning 3.441,00 2.733,00 
Kundefordringer   
Kretskuponger 120,00  
Sum beholdning 01.01.2011   

BEHOLDNINGSENDRING 75.971,65  

Sum beholdning -2.566,44 73.405,21 

   

 
 



 

Helgeland Bridgekrets        
 
Den økonomiske situasjonen for kretsen er stabil, og kretsens egenkapital er ca i balanse fra år 
til år. Aktiviteten i kretsen er såpass lav, og det skal lite til for å få en redusert egenkapital. De 
årene man har med ett ekstra par med i NM-finalen, deltar på kretsleder eller forbundsting så 
går egenkapitalen ned. Årets NM-finale kommer til å koste kretsen 20.000,- og med god 
deltakelse på selve kvalifiseringen, kan utgiften bli ytterligere 4.000,- Inntekten fra 
medlemmer i kretsen ligger på i overkant av 20.000,- per år. All medlemskontingenter brukes 
med andre ord på startkontingent i NM-par, og selve driften vil da redusere egenkapitalen til 
kretsen, så fremst man ikke finner andre inntekter. Sittende styre har valgt å kjøre KM-lag 
selv, og derigjennom hatt noen inntekter. Det nye styret er nok også er nødt til å arrangere 
noen turneringer selv, for å få økonomien til å gå rundt. 
 
Eneste måten å få til vekst i økonomien, er ved å skape vekst i kretsen. Kretsstyret har startet 
en aktivitet for å dra i gang engasjement og vekst i kretsen, men har så langt ikke hatt stor 
uttelling på innsatsen som er lagt ned. Dette er en aktivitet som har kostet litt penger, men 
som er nødvendig. 
 
Resultatet viser ett underskudd på 2.446,44. Beholdningsendring er på 2.566,44, en differanse 
på 120,- kroner. Avviket skyldes avskriving av kretskuponger. Sittende styre har benyttet 
innkjøpte kretskuponger der det har vært mulig, men nå vil alle poeng bli registrert direkte via 
Ruter, og tiden er moden til å avskrive denne beholdningen.   
 
Budsjett er satt opp med ett underskudd på 6.750,- i løpet av de 2 neste årene. Årsaken er at 
det er beregnet inn 4 par i NM-finalen i 2013 og 3 par i NM-finalen i 2014. Tidligere år har 
samme utgift vært mellom 8.000,- og 12.000,- årlig. Denne utgiftsposten alene tipper balansen 
i budsjettet, og uten at det gjøres vedtak om endret støtte fra kretsen for NM-par eller 
kretskontingent, ser ikke styret at det er mulig å komme unna ett slikt underskudd og 
tilsvarende reduksjon av egenkapitalen for neste 2 års periode. 
 
BUDSJETT FOR PERIODEN 01.01.2013 – 31.12.2014 

 Utgifter Inntekter 

Seriemesterskap 204.000,00 204.000,00 

Kretskontingenter  41.000.00 

Kretsavgift / kretskuponger 5.000,00 7.500,00 

Egne turneringer (kretsarrangement) 12.000,00 16.000,00 

Arrangementstøtte SM 60.000,00 60.000,00 

Reisestøtte NM par 4.000,00  

Startkontingent NM par 32.000,00  

Klubblederkonferanse 6.000,00  

Kretslederkonferanse 5.500,00  

Tingdeltakelse 5.500,00  

Kretsens andel av FP (turneringer i kretsen med FP)  750,00 

Diverse 3.000,00 1.000,00 

   

Sum 337.000,00 330.250,00 

 


