
 

 

 

 

 

Regnskap 2021 

 

2021 startet med å vente på brukstillatelse og da den kom på plass kunne vi endelig åpne 

Vestveggen 4 mars, langt etter det vi hadde regnet med. Koronarestriksjoner satte en 

demper på åpningen, men interessen var enorm og med et nytt bookingsystem fikk vi fort 

opp omsetningen og hadde fullbooket store deler av driftstiden på ettermiddag og kveld/helg. 

Kursaktiviteten ga oss gode inntekter, men med strenge begrensninger for antall var 

kapasiteten kraftig redusert gjennom våren.  Likviditeten var veldig dårlig for klubben og vi 

holdt oss så vidt flytende gjennom våren og sommeren. Vi gjennomførte ekstraordinært 

årsmøte for å søke lån for å bli bedre likviditeten, men fikk avslag fra banken grunnet 

manglende sikkerhet.  Åsane Arena lånte oss ytterligere 500K til samme gunstige betingelser 

som tidligere (2020). I august kom hjelpen i form av korona kompensasjon fra Lotteri og 

stiftelsestilsynet på 1,6 MILL (kompenserer hovedsakelig for tapt kurs- salgsinntekt og ekstra 

arbeid for adm renhold), og kombinert med høy aktivitet utover høsten kan vi trygt si at vi var 

over kneiken likviditetsmessig. Vi har likevel vert forsiktige med investeringer ut over høsten 

og mye er satt på vent for å få en økonomisk buffer. Åsane Arena hjalp og med investering 

av klatregrep som kompensasjon for utsatt åpning. Disse kom på veggene gjennom 

sommeren.  

Den største utgiftsposten er personalkostnader. Første driftsår har vert preget av mye 

opplæring og mye koronaregler. Ekstraoppgaver for adm. og resepsjonister med booking og 

spriting har vert belastende. Vi vil bruke 2022 på å tune bemanningen best mulig, og jobber 

og med flere automatiserte løsninger for å få kostnaden ned. På inntektssiden i regnskapet 

har vi litt mindre inntekt på klatreavgift enn vi beregnet, men her kommer og noe 

koronakompensasjon inn under andre tilskudd som veier litt opp og totalt er det rundt 200K 

mindre totale inntekter enn budsjettert. Personalkostnadene er 1MILL høyere enn 

budsjettert. Det danner et grunnlag for budsjettet for 2022 med rom for forbedring. 

Varekostnader er langt under budsjett grunnet utsettelse av investeringer og kjøp av 

klatregrep. Totalt på kostnadssiden ender vi 500K under budsjett.  Regnskapet ender da litt 

over forventning og har et resultat etter finans på kr. 433.894, - og likviditeten for klubben er i 

dag ganske god.     

   

  



 


