
Note Konto Spesifisering av poster med vesentlig avvik mellom budsjett og regnskap

1 3200
O-festivalen mottok sponsorstøtte fra KDA, kr 25 000,-, denne summen inngår i post 3245. Av BilSpiten har vi 
fått bruke gratis leiebil Gjensidigestiftelsen støttet Sommermor-O med kr 26 000,-.
Ingen øvrige sponsorinntekter.

2 3210
Samlet kartinntekt er kr 158 036,-. I hovedsak salg av kart til Knutetrim, 0-festival, samt noe salg av 
Knutefjellkart. Lavere salg enn budsjettert skyldes delvis pandemi. 
Se også konto 3410 off. støtte til kartproduksjon.

3
3240, 4740
3245, 4745

Ikke pinseløp i 2021, men O-festival ble gjennomført, dog i noe redusert omfang. Overskudd fra O-festivalen ble 
kr 398 491,-, inkludert sponsorstøtte (kr 25 000,-) og korona-kompensasjon (totalt kr 386 187,-), og etter 
fratrekk av andeler til NOF. 

4 3410
Mottatt momskompensasjon kr 59 158. I tillegg mottatt kr 272 000 i kommunal støtte til turkart/kartbase 
Kongsberg Sør. Totalt kr 331 158,-. 

5 3420 Mottatt fra Norsk Tipping kr 3 000,-, og Grasrotandeler kr 1 889,-. 

6

3220, 4300,
3970, 4470,
3983-3984,
4483-4484,
3988, 4488

6730

Budsjettet la til grunn mer aktivitet enn hva som ble realisert i 2021 pga pandemi-situasjon. Dette har gitt en 
forholdmessig reduksjon i innbetalte egenandeler, og lavere utgifter. Samme gjelder 
klubbutviklingsarrangement/-møter (6730).

7
3612, 4612,
3981, 4481,
3982, 4482

Arrangementene Danmarkstur,TioMila og Årsfest ble avlyst i 2021. 

8 4500
Kostnader til kartutvikling er i hovedsak knyttet til synfaring Gamlegrendsåsen, Raumyr, Lauarvann, Beveråsen, 
inkludert beløp til bolig for synfarere. Utgifter til OCAD-lisenser er også inkludert.

9 3989, 4489
Sommermor-O ble gjennomført med støtte fra Gjensidigestiftelsen, støtten dekket deltageravgiften og "lønn" til 
ungdommene som arrangerte.

10 6300
Budsjettert med kr 75 000,- til leie av lagerlokaler. Ved hjelp av dugnadsinnsats ble det ikke behov for å leie 
lokaler i 2021, dermed brukt kr 0,-

11 8400

Kr 99 201,- fra verdiøkning på verdipapirer (se egen oversikt). Budsjettert kr 0 pga. vanskelig å forutse 
verdiutvikling. 
Det er ikke lenger krav til å bruke laveste verdi av anskaffelsesverdi og realisasjonsverdi ved fastsettelse av 
bokført verdi. Vi ønsker allikevel å fortsette med denne praksisen da det vil gi mindre svingninger i bokført verdi.
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