
 

Resultatrapport

Tønsberg Cykkelklubb TCK

org. nr982910226

Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Driftinntekt 2021 Budsjett 2021 Budsjett 2022

3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri 190 000,00 170 000,00 170 000,00    

3128 Sponsorinntekter Elite 30 000,00 50 000,00 50 000,00      

3129 Premiepenger elitelaget 283,99

3140 Prosjekt sykkelrunde 34 741,00

3250 Inntekter fra egne arrangementer -450

3321 Stevneinntekter Bagler'n 80 000,00      

3322 Stevneinntekter Dokka rundt 80 000,00 80 000,00      

3400 Offentlige tilskudd 1 766,14 15 000,00 2 000,00        

3449 Momskompensasjon 89 929,00 45 000,00 56 000,00      

3866 Egenandel Jubileumsfest 2 737,00

3900 Andre driftsrelaterte/dugnads inntekter 5 000,00 5 000,00        

3920 Medlemskontingenter 136 008,81 130 000,00 134 000,00    

3940 Egenandeler 99 688,78 90 000,00

3960 Bingo 15 828,00 17 000,00 15 000,00      

3961 Norsk Tipping 68 560,48 50 000,00 47 000,00      

3990 Andre driftrelaterte inntekt 1 301,37 2 000,00 2 000,00        

670 394,57 654 000,00 641 000,00    

Driftskostnader

4011 Rittkostnader LV utenom jr -10 093,00 -70 000,00 -75 000,00

4012 Kostnader MTB AB -30 000,00 -30 000,00

4014 Tur/veteran gruppe -2 000,00 -2 000,00

4015 Kostnader juniorlag -97 000,00

4016 Kostnader senior/junior elitelag -357 452,16 -360 000,00 -270 000,00

4017 Rekrutteringstiltak -46 557,10 -60 000,00

4111 Stevnekostnader Bagler`n -25 000,00

4112 Stevnekostnader Dokka Rundt -25 000,00 -25 000,00

4129 Utbetaling premiepenger elitelaget -3 980,00

4140 Osebergrunden -26 410,00

6390 Fellesutgifter klubbhus -28 600,00 -26 000,00 -30 000,00

6490 Annen leiekostnad -1 275,00 -1 500,00 -1 500,00

6545 Datautstyr -2 636,00

6590 Annet driftsmateriel -300 -1 000,00 -1 000,00

6810 Datakostnad -15 756,66 -10 000,00 -15 000,00

6860 Møter, kurs, oppdatering etc. -711,2 -10 000,00 -5 000,00

6880 Årsmøtekostnader -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00

6890 Annen kontorkostnad -6 652,00 -6 000,00 -6 000,00

7003 Bilkostnader Elite -52 204,48 -50 000,00 -74 000,00

7410 Medlemskontingent Norges Cykleforbund -8 050,00 -7 000,00 -8 050,00

7430 Gaver, blomster, utmerkelser -5 000,00 -5 000,00

7500 Klubbforsikring -4 778,00 -5 000,00 -6 000,00

7770 Bank og kortgebyrer -460 -3 500,00 -3 500,00

7790 Annen kostnad -23 987,86 -20 000,00 -20 000,00

-591 903,46 -701 050,00

Driftsresultat 78 491,11 -694 000,00 -60 050,00

Finansielle poster

8179 Annen rentekostnad -20,79

Ordinært resultat før skatt 78 470,32

Ordinært resultat 78 470,32

Årsresultat 78 470,32 -40 000,00 -60 050,00



 



Styrets økonomiske rapport 2021 

 

Tønsberg Cykkelklubb, Organisasjonsnummer 982 910 226 

Tønsberg CK sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske-

/paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All 

idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

Klubben skal ved samarbeid og kameratskap fremme sykkelsporten. 

Denne uttalelse er utarbeidet i forbindelse med årsoppgjør av regnskapet for året som 

ble avsluttet den 31. desember 2021, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt 

regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og 

god regnskapsskikk i Norge.  

 

Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 78 470,32.  Poster i regnskapet har i sum 

mindre avvik er innenfor kostnadsrammen som ble vedtatt som budsjett for 2021.  

Overskuddet legges til opptjent egenkapital. 

 

Styret mener å ha oppfylt ansvaret ved å påse at klubbens regnskap og 

formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll 

som styret har funnet nødvendig for å muliggjøre at regnskapet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon. 

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:  

1 Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet, og regnskapet gir et 
rettvisende bilde i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.  

2 Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater er 
rimelige.  

3 Det er tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og 
transaksjoner med disse.  

4 Alle hendelser etter balansedatoen for regnskapet og som medfører korrigering eller omtale, 
er korrigert eller omtalt.  

5 Virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for 
regnskapet sett som helhet.  

6 Økonomirutinene fungerer i det store og hele etter intensjonene, og i hht TCK sitt lovverk, og 
klubben har tegnet ansvars og underslagsforsikringer. 

 

I 2021 ble driftsinntektene på kr. 670 394,57 og årsresultatet ble kr. 78 470,32 

Balansen viser at klubbens eiendeler var bokført til 1 546 852,- av dette er kr 

egenkapitalen på kr 1 524 123,- plassert i bank, med tillegg av et depositum hos Circle K 

på kr 20 000,-, samt TCK sitt klubbhus er balanseført til kjøpesum 836 918 men 

gjenspeiler ikke den virkelige verdi.  I forsikringsbeviset er forsikringssum satt til 33 mill i 

sameie med TT, og vår brøk i sameiet er 1/5 dvs vårt klubbhus har en forsikringsverdi på 



kr 6,6 mill. 

 

Styret er av den oppfatning at forutsetningene for fortsatt drift av selskapet er til stede, 

og det har ikke inntrådt hendelser etter balansedagen som er av betydning for ved 

bedømmelse av klubbens finansielle stilling. 

 

Klubbens virksomhet har ingen påvirkning på og forurenser ikke det ytre miljø. Det har 

derfor ikke vært aktuelt med spesielle tiltak på dette området. 

 

Klubben hadde per 31.12.2021 ingen ansatte.  Styret består av fire menn, og to kvinner, 

og avspeiler aktiviteten og medlemsmassen i klubben.  Styret har ut fra en vurdering av 

antall medlemmer ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til 

likestilling. Styret vil selvsagt vurdere fremtidige tiltak med tanke på eventuelt å 

imøtekomme samfunnets forventninger på dette området, og klubben fremstår som 

kjønnsnøytral på alle områder. 

 

Det har ikke vært rapportert om ulykker i klubben. 

 

 

Tønsberg, 13.03.2022 

 

 

 

Rune Stendahl  Bjørn Erik Tuv  Stein Bexrud 

Leder    Nestleder   Kasserer 

 

 

 

Jon Erik Knotten  Inger Ness   Christin Feen Jensen 

Styremedlem   Sekretær   Styremedlem 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


