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Noter til regnskapet 2020  
For 2020 var det budsjettert med et stort underskudd på om lag 2,5 MNOK som følge 
av de planlagte investeringene til åpningen av Vestveggen. Budsjettet var basert på 
en foreløpig åpningsdato i november 2020, men ettersom åpningen til slutt ble utsatt 
til 2021 så endte underskuddet på totalt 3,3MNOK for 2020. 

Året startet bra med god aktivitet i hallene, men etter at koronapandemien kom i mars 
har store deler av året vært preget av begrenset kapasitet og perioder med full 
nedstenging.   

Vi permitterte nesten alle våre ansatte i midten av mars da vi så hvilke økonomiske 
konsekvenser nedstengningen fikk for klubben. I og med at byggeprosessen i Åsane 
Arena fortsatte etter planen jobbet vi likevel etter samme tidsplan for åpning. Vi 
hadde jevnlige møter med styret og administrasjonen der vi fulgte opp 
likviditetsbudsjett og den økonomiske situasjonen tett.  

Inntektene fra vanlig drift ble redusert med nesten 30% fra 2019 til 2020, mens 
utgifter til lønn og investeringer steg med 70% i samme periode.  

Som kompensasjon for tapt inntekt ble det søkt om koronamidler fra Lotteri- og 
stiftelsestilsynet og fra Sparebankstiftelsen. Vi fikk innvilget støtte ved tre 
anledninger som dekker omkring 70% av tapt budsjettert inntekt for 2020. Dette 
dreier seg i hovedsak om tapte inntekter fra inngangspenger og kursinntekter i 
Bryggeriet og Bergenshallen. Ettersom Vestveggen ikke kunne åpnes før i 2021 som 
følge av problemer med sprinkleranlegget så har vi ikke kunne søke erstatning for 
den tapte inntekten fra dette anlegget i 2020. Totalt mottok vi ca 1,3 MNOK i 
koronakompensasjon. 

For å forbedre likviditeten i klubben besluttet vi å lansere et early-bird tilbud på 
kombinert årskort for våre medlemmer i juli. Dette ble en umiddelbar suksess og 
bidro sterkt til å holde oss likvide ut året med et salg på 1,5 mill. Likevel har det vært 
utfordrende å holde hodet over vannet økonomisk. Vi har måtte utsette noen av de 
planlagte investeringene i Vestveggen og de videreføres til neste års budsjett. 
Ansettelser - planlagt fra august og frem til åpning av Vestveggen med arbeidsdato 
starten av november - ble gjennomført og resulterte i en stor økning i personalutgifter 
som ble belastende for likviditeten. Men for å kunne åpne som planlagt var dette 
nødvendig da mange av oppgavene som gjensto var avhengig av at klubben bidro 
med arbeidstimer.  

Åsane Arena har underveis i prosessen vært klar på at de ønsker at vi sammen skal få 
til en god løsning og har vært meget villige til å hjelpe klubben gjennom den 
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økonomisk utfordrende tiden. I desember fikk vi et lån på 1 million for å dekke 
investeringskostnader, og betingelsene for lånet er svært gunstige. Videre har de fått 
en oversikt over den økonomiske konsekvensen utsettelsen av åpningen har betydd 
for oss og er positive til å se på løsninger for å kompensere for noe av dette i 2021.  

Oppsummert har 2020 vært et veldig utfordrende, men også lærerikt år både for 
styret og administrasjon. Vi har måttet bryne oss på å holde klubben flytende 
gjennom usikre økonomiske perioder med lav inntjening samtidig som vi har jobbet 
med å åpne Skandinavias største klatresenter midt i en pandemi. Totalt sett tror vi at 
klubben som organisasjon har kommet styrket gjennom dette og er enda bedre 
rustet for å håndtere alle de utfordringene 2021 måtte bringe. 
 


