BUDSJETT- OG REGNSKAPSSKJEMA FOR
NM:

ÅR:

ARRANGERT AV:

Inntekter

Budsjett 1

Rev. budsjett

Regnskap

Startavgift
(antall spillere/lag x beregnet avgift)

Andre inntekter

Totale inntekter

Utgifter
Baneleie innledende spill
(antall spillere x serier x seriepris)

Baneleie semifinale/finale
Baneleie oppvarming
Premier
Turneringsavgift til NBF
(Kr 150 i turn.avg. + kr 30 pr spiller

Administrasjonsutgifter
Porto/telefon/kopiering
Kostnader data/resultatservice
Bespisning funksjonærer
Godtgjørelser/lønn
(må avklares på forhånd med NBF)

Div. andre utgifter
(skal spesifiseres i regnskapet)

Totale utgifter

Overskudd/underskudd
Budsjett 1 innsendt NBF den

_________

Sign.: _____________________

Revidert budsjett innsendt den _________

Sign.: _____________________

Regnskap innsendt NBF den

Sign.: _____________________

_________

.....................................................................................................................................................
OVERSIKT UTGIFTER/INNTEKTER SOM IKKE ER MED I DET OFFISIELLE REGNSKAPET
Inntekter program
Utgifter program
Andre uspes. inntekter
Andre uspes. utgifter
Sponsorinntekter

Andre inntekter/utgifter (kun for info)

Dette skjema benyttes ved NM-arrangement og andre NBF-mesterskap
I tillegg til skjema for budsjett og regnskap for NM-arrangører finnes det også en
"huskeliste" for NM-arrangører. Der kan man blant annet se hvilke datoer/frister som gjelder for
innsending av budsjett/regnskap.
Husk at det på inntektssiden kun skal tas med de faktiske inntekter arrangør har i forbindelse
med arrangementet. Dette er primært startavgifter. Det er disse inntekter som er med i
beregningsgrunnlaget for startavgiften.
I den delen som omhandler andre inntekter skal det settes opp program, annonser, sponsorer,
lotterier etc. Dette er inntekter som ikke skal tas med når grunnlaget for start-avgiften settes.
Bowlingforbundet kan dekke et uventet oppstått underskudd med inntil kr 1.000,- hvis dette
ikke kan dekkes av arrangørens andre inntektskilder.
Premier bestilles av Bowlingforbundet og faktura for pokaler, bånd og gravering sendes til
arrangøren fra forbundet (gjelder ikke NM-sgl/db, NM junior og NM U23).
Arrangøren bør ringe NBF når budsjettet settes opp for å få opplyst eksakte premiekostnader.
De opplysninger NBF da gir, er basert på forrige års leveranse og priser.
Under punktet bespisning funksjonærer ligger kostnader på mat/drikke som disse mottar under
utførelse av sin jobb. Det skal ikke tas med ev. middager på restauranter som honnør for
jobben.
Ytes det lønn/godtgjørelse til noen av de impliserte i arrangementet, skal dette klareres med
Bowlingforbundet på forhånd. Regler og bestemmelser som er satt opp av Norges Idrettsforbund og ligningsmyndighetene, må følges.
Finner arrangøren det rimelig/riktig å justere budsjettet underveis, vennligst benytt kolonne 2 og
send det deretter inn for godkjenning.

Lykke til med avviklingen!

