Oversikt over mulige utgifter for klubb
Tingavgift
I henhold til NBBF’s lov § 15, 3 om utgiftsfordeling skal «Tingutgiftene fordeles med like
store andeler på alle klubber tilsluttet NBBF. Klubber opptatt som medlemmer i
tingperioden (2018 – 2020) slipper å betale andelen.»
For 2020 ble dette:
NBBF hadde ved årsskiftet 145 klubber som disse utgiftene skal fordeles på.
Kr. 181.100,- fordelt på 145 klubber blir rundet opp til kr. 1 250,- per klubb.
Klubber som er nye medlemmer av NBBF betaler ikke tingavgift de to første årene.

Deltakelse Seriespill:
Vil variere fra serie (alder og antall deltakende lag etc.) og geografisk tilhørighet.
Seriekontingenten vil i de aller fleste tilfeller være fra 5000,- til 13 000,-.
Dommerutgifter for en serie vil være ca. mellom 5 600,- til 7 000,- (8 til 10
hjemmekamper). Store forskjeller kan forekomme fra region til region.

Deltakelse EasyBasket arrangement:

400 kr pr. lag pr. arrangement + 300 kr i kamplederhonorar pr. arrangement.

Spillerutvikling:
Det er stor variasjon i praksisen fra region til region på utgifter til SPU deltakelse. Per
i dag har utøverne betalt mellom 0,- til 1200,- for deltakelse på SPU. Det varierer fra
klubb til klubb om utøverne betaler selv eller om klubben dekker dette. Ujevnheten i
deltakelseskontigenten er basert på det totale tilbudet og utstyr etc.

Lisens:
Utøverne betaler selv. Men klubben kan f.eks. ha åpne lisenser. Alle utøvere under 13
år er dekket av NIFs barneidrettsforsikring og betaler ikke lisens. Fra fylte 13 år må
alle som spiller kamper betale lisens. Les mer om lisenssatser her
https://www.basket.no/serie-og-turnering/lisens/

Utgift for kursdeltagelse:
Trenerkurs, dommerkurs, lederkurs for ungdom og seminarer som f.eks. Den Store
Trenerhelgen etc. Det varierer om klubbene betaler for sine deltakere på kurs, eller
om deltakerne betaler selv.

Bøter og gebyrer
Bøter og gebyrer kan forekomme pga. walkover, trekking av lag, omberamme
kamper etc. Vi viser til regionens hjemmesider for mer informasjon.

Eksempel til budsjett/regnskapsposter for
klubb
Beløp i NOK
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri
Sponsorinntekt/gaver
Kiosksalg etc
Salg av utstyr
Inntekter fra egne arrangementer
Sum Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Offentlige tilskudd Kommune
LAM tilskudd NIF
Grasrotandelen
Reisefordeling
Andre tilskudd
mva kompensasjon
Interne tilskudd fra IL f.eks.
Andre driftsrelaterte inntekter
Kursinntekter
Medlemskontingenter
Leieinntekter
Idrettsskoler
Aktivitetsavgifter / treningsavgifter
Egenandeler medlemmer
Turneringsinntekter etc
Bingo- og lotteriinntekter
Dugnadsinntekter
Hallvakter

Sum Annen driftsinntekt
Sum Driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Vareforbruk
Varekjop kiosk
Sum Vareforbruk
Sum Varekostnad
Lønnskostnad
Annen kostnadsgodtgjørelse
Dommerutgifter
Sum Annen kostnadsgodtgjørelse
Sum Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Kostnad lokaler
Halleie
Sum Kostnad lokaler
Verktøy, inventar og dr.matr. som ikke skal aktiveres
Drakter, utstyr etc.
Annet driftsmateriel
Sum Verktøy, inventar og dr.matr. som ikke skal aktiveres
Fremmed tjeneste
Revisjons og regnskapshonorarer
Trenerkurs etc
Kurs og seminarutgifter styre
Kurs og seminarutgifter ansattte
Dommerkurs etc
BØter, wo, trekking
Sum Fremmed tjeneste
Kontorkostnad, trykksak o.l.
Kontorrekvisita
Datakostnad, hjemmeside, regnskapsprogram
Kostnader Styremoter, årsmote, sesongavslutning
Kostnader foreldremoter, spillemoter
Kostnader sosialt lagene
Annen kontorkostnad
Sum Kontorkostnad, trykksak o.l.
Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.
Reisekostnader
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
Bilgodtgjørelse trenere, oppgavepliktig
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Kostnader rekruttering
Kostnader egne arrangement
Godtgjorelse trenere

Feriepenger
Feriepenger over 60 år
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn
Arbeidsgiveravgift 4% redusert
Lønn selvstendig næringsdrivende
Diett trenere
Sum Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.
Kontingent og gave
Kontingenter idrettslag
Kontingent, ikke fradragsberettiget
Påmelding serier, turneringer etc
Lisensavgift og royalites
Gaver, premier
Sum Kontingent og gave
Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad
Forsikringspremier
Sum Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad
Annen kostnad
Oreavrunding - avgiftsfritt
Bank og kortgebyrer
Gebyrer Bypass, Vipps, Izetttle e.l.
Annen kostnad, ikke fradragsberettiget
Sum Annen kostnad
Sum Annen driftskostnad
Sum Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og Finanskostnader
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen renteinntekt
Sum Annen renteinntekt
Sum Finansinntekter
Netto finansposter
Periodens ordinære resultat før skatt
Periodens ordinære resultat etter skatt
Periodens resultat etter skatt og ekstraordinære poster

