
   
 
 

1 
 

 
 

 
 

Årsrapport  
 

2020 
 

Åsane Fotball 
 

 

 

 
Innhold: 

 

• Styrets årsrapport 

 

• Resultatregnskap 

 

• Balanse 

 

• Noter 

 

• Revisjonsberetning 

 

• Kontrollkomitéens beretning 

 

• Budsjett 2021 

 
 

ENV30354591-3839-AEAC-1192-DFBD
03/03/2021 15:48 PM UTC



   
 
 

2 
 

Innledning: 

Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 
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. 

Idrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med Åsane IL (allianseidrettslag). 

Visjon: Med offensiv og attraktiv fotball fra lokale spillere skal Åsane Fotball etablere seg i 
toppen av norsk fotball. Dette skal vi oppnå via et sterkt lokalt engasjement, kvalitetstilbud til 
alle aldersgrupper og et fremragende utviklingstilbud. 

Verdier: Kameratskap, lokal, utviklende og åpen. 

Åsane spiller sine kamper på ulike baner i Åsane. Barnefotballen holder til på Rolland der 
alliansen har eget klubbhus. Ungdoms- og voksenfotballen spilles på Myrdal stadion der 
klubben eier både mediebygg og klubbhus. Åsane disponerer også leide lokaler i 
Vestlandshallen. 

I 2020 pågikk byggingen av Åsane Arena. Anlegget skal stå ferdig sommeren 2021 og 
bygges etter retningslinjene for toppfotballanlegg. Her vil A-laget få topp moderne fasiliteter 
mens administrasjonen får moderne kontorlokaler. Også andre Åsane-lag vil få glede av det 
nye anlegget.  

Klubbens virksomhet er ikke av en slik art at den forurenser det ytre miljø av noen betydning. 
Det er ikke iverksatt noen spesielle tiltak på dette området. 
 
Sykefraværet har vært lavt. 
 
Det ble avholdt 14 styremøter i 2020. Styret var også representert ved styreleder samt daglig 
leder på Norges Fotballforbund sitt ting i mars.  
 
Samarbeidet internt i styret har vært godt. Det har vært gode diskusjoner gjennom hele året. 
Samarbeidet med daglig leder har også fungert fint. 
 
Organisasjon 
 
Mens 2019 ble et år med mange utskiftninger både på sportslig og administrativ side, ble 
2020 mer stabilt og preget av utvikling. Som i 2019 manglet klubben sportslig leder, og i 
mangel på denne rollen ble organer som Teknisk hjerte og Sportslig utvalg mer eller mindre 
uvirksomme. 
 
Et tett samarbeid mellom daglig leder og hovedtrener ble løsningen for å drive spillerlogistikk, 
og sett i lys av resultatene A-laget oppnådde og inntektene som kom fra spillersalg til større 
klubber, må det kunne betraktes som en god løsning, selv om den neppe er den riktige 
løsningen på lang sikt grunnet totalbelastningen på enkeltpersoner. Målet er å få på plass en 
dedikert sportslig leder i organisasjonen så snart økonomien tillater det. 
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I juni forlot Sindre Tjelmeland sin 45 prosent stilling som utviklingssjef for å bli assistenttrener 
for A-laget på fulltid. Inn kom Hiep Tran i en 100 prosent stilling som leder for 
utviklingsavdelingen. Et solid løft for arbeidet med å utvikle morgendagens toppspillere. 
 
Renate Blindheim forlot klubben og rollen som Åsane 2-trener midt på sommeren for å bli A-
lagstrener for Sotra. En historisk ansettelse, da Renate ble første kvinne som hovedtrener 
innenfor toppfotballen i Norge. Hennes bidrag som koordinator innenfor barnefotballen ble 
savnet, men da Håvard Lilletvedt ble ansatt i utviklingsavdelingen sent på året var en fullgod 
erstatter på plass. 
 
Med ansettelsene av Tran og Lilletvedt er det styrets vurdering av utviklingsavdelingen ble 
vesentlig styrket, i tråd med målet om å etablere et fremragende utviklingstilbud. 
 
Organisasjonskart: 
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Administrasjon 
 
Etter noen måneder uten salgs- og markedsansvarlig tidlig på året, kunne nyansatte Atle 
Berntsen omsider komme i gang med jobben tidlig i mai. Da var vi allerede kommet i gang 
med en profesjonalisering av markedsarbeidet som på slutten av året ga Åsane den 
prestisjetunge tittelen «Årets klubb» i OBOS-ligaen, kåret av ligasponsor OBOS i samarbeid 
med klubbenes egen interesseorganisasjon Norsk Toppfotball. 
 
Denne prisen handler ikke om sportslige prestasjoner, men om det som skjer utenfor banen. 
Det vil si i klubbadministrasjonen, på markedssiden, arbeid med fans og publikum og 
økonomistyring, blant annet. I 2020 var det altså Åsane som hadde drevet aller best. 
 
Foruten Berntsen i rollen som salgs- og markedssjef og Gorm Natlandsmyr i sitt andre år 
som daglig leder, besto administrasjonen av Per Christian Larsen (klubbsekretær/regnskap) i 
50 prosent stilling. 
 
I tillegg til disse hadde mediesjef Odd Krister Føllesdal og anleggskontakt Svein B. Skei en 
begrenset kostnadsdekning for det arbeidet de utførte. Dette er ildsjeler som legger ned mye 
frivillig arbeid for Åsane. 
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Økonomi 
 
Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 1.153.981. Klubben har en egenkapital pr 
31.12 2020 på kr 2.414.917.  
 
Det historisk store overskuddet er et resultat av godt og målrettet arbeid innenfor mange 
områder, blant annet streng kostnadskontroll i et år preget av koronapandemien. Men først 
og fremst er overskuddet en konsekvens av sportslig suksess i OBOS-ligaen. Klubben 
budsjetterte med 12. plass i OBOS-ligaen, men endte på 5. plass. Det er hovedårsaken til at 
regnskapsposten «Markeds- og medieinntekter» endte ca kr 500.000 over budsjett. 
 
To spillersalg til Brann, Ole Didrik Blomberg og Ole Martin Kolskogen, bidro med om lag kr 
500.000 i ikke-budsjetterte salgsinntekter.  
 
I tillegg til dette fikk Åsane ekstraordinære kampdagsinntekter ved å spille kvalifisering til 
Eliteserien, samt større inntekter fra NFF sin cupkasse da denne ble fordelt flatere mellom 
klubbene enn normalt.  
 
Selv uten de ekstraordinære inntektene beskrevet over ville klubben styrt mot et resultat 
omtrent som budsjettert. Styret er svært tilfreds med det gode økonomiske resultatet i et år 
preget av koronapandemien og en rekke faktorer som var en direkte konsekvens av denne. 
Blant annet ble breddefotballen stengt ned i perioder, samt at toppfotballen ble satt på vent 
helt til juli måned. 
 
Flere nasjonale konsern bidro med koronastøtte i et krevende år. OBOS ga kr. 200.000, 
Sparebanken Vest kr. 220.000. I tillegg kom det etter hvert en nasjonal støtteordning til 
idretten fra myndighetene, slik at tapte inntekter fra publikum, kiosksalg, dugnader, 
familiedager og akademi til en viss grad ble kompensert. Dette var viktig for idrettslaget, for 
konsekvensene av koronapandemien gjorde det vanskelig for Åsane å hente inntekter fra 
tradisjonell virksomhet. 
 
Inntektsfallet i bedriftsmarkedet ble blant annet kraftig redusert, selv om mange av våre 
trofaste partnere fortsatt var med. Privatpersoner har også gitt, og støtten har både gått til 
topp og bredde. Det er vi svært takknemlige for. Styret ønsker også å takke spillere og 
administrativt ansatte for lojalitet og forståelse da de ble permittert på våren, og som i tillegg 
aksepterte lønnsreduksjon en periode før sesongen startet. Det var en absolutt nødvendighet 
i en fase der man ikke visste om sesongen kom i gang, eller om det kom nasjonale 
støtteordninger.  
 
WHO erklærte Covid-19-utbruddet som en global folkehelsekrise 30. januar 2020 og som en 
global pandemi 11. mars. Åsane Fotball har blitt påvirket av pandemien som følge av pålegg 
fra myndighetene på flere områder. Dette har påført klubben inntektstap i 2020. 
Inntektsbortfall fra arrangementer og aktiviteter som følge av pålegg eller råd fra 
myndigheten i forbindelse med Covid-19-utbruddet er delvis kompensert av Lotteri- og 
Stiftelsestilsynet. Åsane har for 2020 søkt om totalt kr. 767.768 fra Lotteri- og 
Stiftelsestilsynet. 
 
Kommende sesong vil også bli preget av pandemien, og man vil sannsynligvis oppleve nye 

inntektstap i 2021 som følge av dette. Klubbens finansielle stilling i 2021 vil kunne bli påvirket 

av den pågående situasjonen, men det foreligger ingen indikasjon på at forutsetningene for 
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fortsatt drift ikke er til stede. I samsvar med regnskapsloven §3-3a bekreftes det at 

forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Klubben har ingen ekstern rentebærende gjeld. 

 
Marked og media 
 
Som nevnt under økonomi ble inntektene i bedriftsmarkedet redusert som følge av 

pandemien. Bedriftene i vårt nettverk fikk selv problemer, og i en slik situasjon var tradisjonell 

sponsorvirksomhet svært begrenset. Sesongen for A-laget ble heldigvis gjennomført i sin 

helhet fra juli til desember, og markedsavdelingen forsøkte etter beste evne å gjennomføre 

b2b-arrangementer etter oppsatt plan eller med tilpasninger. Vi fikk ingen krav om 

tilbakebetaling av sponsormidler. 

 

Det er svært gledelig at Tertnes Holding AS nå er tilbake som generalpartner. Det vil gjøre 

arbeidet med å nå markedsbudsjettet for 2021 vesentlig enklere. At større bedrifter som 

Bergensavisen, Møller Bil Minde og Fjordkraft også er blitt Åsane-partnere, opplever vi som 

en bekreftelse på at arbeidet som gjøres i klubben har troverdighet og engasjerer. Ligaens 

generalpartner OBOS er dessuten en innovativ partner som hele tiden stiller opp for oss, byr 

på kreative løsninger og økonomiske bidrag. Sånt varmer. 

 

Byggingen av klubb, vår åpne væremåte, sammensetningen av spillerstallen og den 

fantastisk underholdende fotballen som ble spilt skapte stor begeistring hos media. 

Journalister er hyppig i kontakt med vår daglige leder og hovedtrener for å «jakte» etter 

nyheter. Presseoppslagene kommer hyppigere enn før, og fokuset er ofte på lokal 

spillerutvikling, fin fotball og gode fremtidsutsikter. Styret merker seg at klubbens omdømme 

har forbedret seg merkbart de to siste årene, og tror denne gode trenden vil fortsette når vi 

flytter inn på Åsane Arena sommeren 2021. 

 

Medlemmer 

Åsane Fotball hadde 609 medlemmer ved årsskiftet. Av disse var 31 kvinner.  
Grunnet pandemien ble det ikke arrangert medlemsmøter, familiedager eller andre 

arrangementer for medlemmene i løpet av 2020. 

 

Frivillighet på kampdag 

 

Etter et år preget av koronapandemien er det på sin plass å takke de mange frivillige som 

bidro til at Åsane kunne arrangere treningskamper og seriekamper på Myrdal under strengt 

smittevern. En gruppe på ti til 25 personer stilte opp i ulike roller, med munnbind og antibac, 

med smil og serviceinnstilling, slik at både spillere, trenere, dommere og et begrenset antall 

tilskuere ble ivaretatt på en trygg og god måte. Vi gleder oss over at dugnadsånden fortsatt 

lever.  

 

Høydepunktet var kvalikkampen mot Raufoss i Vestlandshallen rett før jul. Åsane vant foran 

50 trofaste fans og et knippe frivillige som nok «glemte» at de var vakter og verter da 

dommeren blåste av kampen, og kastet seg ut i jubelscener der regelen om én meters 

avstand trolig ble brutt i noen elleville minutter… 
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Det sportslige 
 
Ansatte trenere: 
 

• Hovedtrener A-lag: Morten Røssland (100 %). 

• Assistenttrener A-lag/utviklingssjef: Sindre Tjelmeland (100 %). 

• Åsane 2-trener: Renate Blindheim (50%) frem til sommeren.  

• Åsane 2-trener: Håvard Lilletvedt (100 %) fra desember 2020. 

• Utviklingsansvarlig: Hiep Tran (100 %) fra sommeren 2020. 
 
Øvrige trenere/støtteapparat var tilknyttet klubben på dugnad eller i deltidsroller ved siden av 
sivile jobber/studier. Rundt A-laget gjorde Andreas Søreide (keepertrener), Åge Skjeldestad 
(ressurstrener), André Wik (fysisk trener) og Sebastian Pettersen (trener) en viktig jobb. 
 
Ved siden av de stillingene som er omtalt over, ble det lagt ned et betydelig antall 
dugnadstimer i driften av idrettslaget. Selv om det utvikles et stadig mer profesjonelt apparat 
rundt lagene våre, vil vi også i overskuelig fremtid trenge ildsjeler som legger ned betydelig 
dugnadsinnsats til det beste for Åsane. 
 
Vi ønsker å takke alle som bruker hundrevis av timer på en klubb de brenner for! 
 
Sportslige resultater 
 
A-laget 
 
Det meste vil være kjent for medlemmene allerede. Som nyopprykket klubb i OBOS-ligaen 
var vi usikre på nivået vårt, og kanskje også på om vår ekstremt spillende stil ville gi 
resultater på dette nivået. Alle spådommer ble gjort til skamme. 
 
5. plass og kvalifisering til Eliteserien var råsterkt og historisk. Prestasjonen settes i et enda 
bedre lys når vi vet at sesongen ble enda vanskeligere å gjennomføre for en klubb med 
semiprofesjonelle spillere enn for storklubbene. Det var ikke enkelt å kombinere kravene i 
toppfotballpiloten med studier og jobb, og vi berømmer alle mann for at de orket å stå 
distansen. 
 
Prestasjonen blir ikke mindre når vi vet at 14 spillere ble koronasmittet på tampen av 
sesongen. Dette kostet oss tre poeng mot Strømmen i en av årets siste kamper, og det kan 
ha kostet oss en plass i Eliteserien 2021. Totalt sett var det likevel en fantastisk prestasjon, 
og måten Åsane Fotball presenterte seg på overfor resten av fotball-Norge var ekstremt 
tiltalende. Sånt bygger omdømme. 
 
Morten Røssland ble kåret til Årets trener i OBOS-ligaen. Fullt fortjent! 
 
Henrik Udahl fikk prisen for Årets gjennombrudd i OBOS-ligaen og ble i tillegg mestscorende 
i divisjonen. En enorm prestasjon av en gutt som spilte lokal 3. divisjon i 2018 og PostNord-
liga i 2019. 
 
I den siste hjemmekampen for året, kvaliken mot Raufoss, ble Martin Ueland hedret. Han 
spilte ikke kampen, men hadde nylig oppnådd 264 A-kamper for Åsane og dermed passert 
klubblegenden Christian Ekanger i antall kamper. Martin ble dermed historisk. Også trofaste 
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klubbspillere som Joakim Hammersland, Eirik Østgaard og Stian Nygard er inne på Topp 10-
listen over flest kamper gjennom tidene. 
 
Blant mange følelsesladde øyeblikk var Joel Mvuka sitt comeback det aller fineste. 18-
åringen fikk kamp- og treningsforbud før sesongen da legene oppdaget det de mente var en 
hjertefeil. Spilleren ble utredet i flere måneder, og til slutt kom den gledelige nyheten om at 
karrieren kunne fortsette. Det ble et stort øyeblikk for alle da Joel igjen kunne ta på seg 
drakten og debutere i OBOS-ligaen. 
 
U-laget / breddefotball for voksne 
 
Ingen ble kraftigere rammet av Covid-19 enn spillere over 20 år som ikke var en del av 
toppfotballen. Vårt ambisiøse Åsane 2-lag hadde ambisjoner om å rykke opp i 3. divisjon, 
men kom aldri i gang med seriespillet. Ingen voksenlag fra 3. divisjon og nedover i 
divisjonssystem fikk lov av myndighetene til å spille kamper, men måtte nøye seg med 
trening med én meters avstand. 
 
U-gruppen trente godt hele perioden. De fleste spillerne fikk også matchet seg med spill i 
juniorserien. 
 
De som ble rammet aller mest, var Åsane 3 og Åsane 4. Trening over tid uten fysisk kontakt 
ga ingen motivasjon for disse gruppene, og deres aktivitet stanset derfor mer eller mindre 
helt opp. Vi er bekymret for frafallet i voksenfotballen nedover i divisjonssystemet dersom 
myndighetene ikke slipper opp og får i gang aktiviteten igjen i 2021. 
 
Ungdomsfotballen 
 
Pandemien gjorde at ungdomslagene ikke fikk deltatt i noen cuper. I første halvår ble det 
ikke spilt seriekamper heller, men etter hvert ble det gjennomført en forenklet serie for 
spillere under 20 år.  
 
Åsane hadde to juniorlag påmeldt før sesongstart, men måtte trekke det ene i løpet av 
høsten. I tillegg hadde vi ett lag i 2. divisjon og ett i 3. divisjon. Junioravdelingen i NFF 
Hordaland var ekstra tøff da de aller beste juniorene spilte her fordi seniorfotballen fra 3. 
divisjon og nedover ble avlyst. 
 
Øvrige lag 
 

• G16-2 i 2. divisjon. 

• G15 i 2. divisjon. 

• To G14-lag, ett i 1. divisjon og ett i 2. divisjon. 

• Tre G13-lag, to i 1. divisjon og ett i 2. divisjon. 

Det ble spilt varierende antall kamper i de ulike divisjonene, og det ble ikke kåret noen 
kretsmestre grunnet begrensningene Covid-19 ga breddefotballen mot slutten av sesongen. 
 
Ungdomsutvalget har bestått av Helge Føllesdal (leder), Anne Marie Fenstad, Tom 
Østenstad, Roald Bruun-Hanssen og Kim Opstvedt. Utvalget har hatt sporadiske møter. 
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BA Cup 
 
BA Cup ble gjennomført over to helger i januar 2020. Her deltok cirka 180 lag og rundt 1600 
spillere. Ettersom cupen arrrangeres tidlig på året var denne turneringen en av svært få som 
ikke ble offer for pandemien. Her fokuseres det på mange kamper per lag (4) med lang 
spilletid (25 minutter). Vi fikk mye skryt for det sportslige opplegget. Det var en liten nedgang 
i antall lag siden 2019. Det hadde nok litt å si at gutter/jenter 12 år spiller nierfotball i serien, 
mens de i denne cupen spilte syverfotball. Vi takker Bergensavisen for at de støtter opp om 
dette viktige arrangementet. 
 
Åsane Søtt og Salt Cup  
 
Åsane Cup går på rundgang mellom ulike klubber i bydelen, og i 2020 var det vår tur til å 
arrangere den sammen med Åsane Fotball Damer. Første spillehelg var 7.-8. mars, akkurat 
da Norge var i ferd med å stenge ned. Kommunale myndigheter ga oss klarsignal til å 
gjennomføre så sent som kvelden før, og det skjedde på en trygg og god måte. 
 
Da helg nummer to skulle arrangeres utendørs med kamper i ungdomsfotballen hadde 
pandemien startet for fullt i samfunnet. Det var ingen annen løsning enn å avlyse.  
 
Totalt var det påmeldt 322 lag. Vi takker vår samarbeidspartner Søtt og Salt for deres bidrag 
og forståelse for at hele cupen ikke kunne gjennomføres. 
 
Barnefotballen 
 
Vi hadde 21 lag fordelt på alderen 6-12 år. Totalt var det cirka 250 spillere i barnefotballen. 
Oppstarten i august ga fire nye lag. 
 
Aktiviteter Barneutvalget fikk gjennomført i 2020: 
 

• Loddsalg vår og høst med cirka 5000 solgte lodd. 

• Oppstart for nye lag i august. 

• Grasrottrenerkurs del 2. 

 
Aktiviteter Barneutvalget måtte avlyse grunnet Covid-19: 
 

• Kick-off for alle lagene i mars. 

• Grasrottrenerkurs del 1.  

• Fire planlagte Trenerfora.  

• Årgangsmøter ble utsatt til 2021. 

• Vi fikk heller ikke gjennomført serieturneringer for de yngste lagene. 
 
I stedet for de planlagte tiltakene og arrangementene ble året preget av Covid-19, smittevern 
og tilrettelegging av treningstider. Det ble en del utmeldinger, men det har også komme noen 
nye til. Totalt sett var medlemstallet i barnefotballen stabilt i 2020. 
 
Styret ønsker å takke ildsjelene som har stått på i et krevende år for barnefotballen. Det er få 
personer som har tatt tunge takk for å holde aktiviteten i gang. I perioder oppleves det som 
en utfordring at topp og bredde går hånd i hånd i Åsane, og vi må i tiden som kommer sørge 
for at begge deler blir ivaretatt på best mulig måte. 
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Åsane-akademiet 
 
Åsane-akademiet startet opp i januar 2020 etter avvikling av fotballfritidsordningen. 
Akademiet fikk raskt mange deltakere, men måtte stenge ned fra 12. mars som følge av 
restriksjoner knyttet til Covid-19. På dette tidspunktet hadde akademiet omtrent 160 
deltakere. Tiltaket startet opp igjen i november, men etter kun én ukes drift måtte det på nytt 
stenge som følge av nasjonale restriksjoner. 
 
Anlegg 
 
2020 ble et nytt mellomår på anleggssiden. Barnefotballen holdt til på Rolland, mens 
ungdom- og voksenlagene, inkludert A- og U-laget, spilte på Myrdal stadion. De fysiske 
forholdene var greie. Vestlandshallen ble hyppig benyttet på vinterstid, spesielt av A-laget. 
 
Mediebygget ble flyttet for å gi plass til infrastrukturen til Åsane Arena. Det gikk smertefritt, 
men påførte oss kostnader. Når A-laget forlater Myrdal sommeren 2021 er målsettingen å få 
godkjent bruksendring på bygget, slik at det blir klubbhus for utviklingsavdelingen. 
 
Når det gjelder Åsastuen er styret usikker på hvor lenge det er hensiktsmessig å ha dette 
bygget. I løpet av 2021 må det utarbeides en tilstandsrapport på bygget som gir styret 
grunnlag for å vurdere «fremtiden» for bygningen. 
 
Dommere 
 
På grunn av Covid-19 var det svært lite aktivitet for klubbens dommere. Vi hadde elleve 
kretsdommere. Det kom en ny dommer i løpet av sesongen. Det ble ikke gjennomført 
klubbdommerkurs.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Bergen 1. mars 2021 

 
 
 
 
 
 

Jostein Hatlebrekke    Svein Andreassen  Roald Bruun-Hanssen 
Styreleder    Nestleder   Styremedlem  
 
 
 
 
Jeanette Heggland   Jonny Smedvik  Gorm Natlandsmyr  
Styremedlem    Styremedlem   Daglig leder 
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ÅSANE FOTBALL

RESULTATREGNSKAP

Regnskap Regnskap
Note 2 020 2 019

DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter, avgiftspliktige 5 984 341 2 883 303
Driftsinntekter, avgiftsfrie 8 621 859 8 942 691

 
Sum driftsinntekter 14 606 200 11 825 995

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnader 1 207 463 554 388
Lønnskostnader 2 7 739 611 6 554 551
Avskrivning 5,6 107 065 97 243
Nedskrivning 5,6 310 129 0
Annen driftskostnad 4 087 950 4 411 931

 
Sum driftskostnader 13 452 219 11 618 114

Driftsresultat 1 153 981 207 881

FINANSINNTEKTER  OG  -KOSTNADER:
Renteinntekter 7 525 3 431
Rentekostnader 5 000 5 139

 
Netto finansposter 2 525 -1 708

Resultat før skatt 1 156 506 206 173

SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat 1 0 0

Årsresultat 1 156 506 206 173

OVERFØRINGER:
Overført til/fra annen egenkapital 3 -1 156 506 -206 173

 
Sum overføringer -1 156 506 -206 173
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ÅSANE FOTBALL

BALANSE

Note 31.12.20 31.12.19
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler (spillerkontrakter) 5 0 45 833
Bygninger (Åsastuen) 6 0 279 438
Inventar og utstyr 6 12 955 27 628

Sum anleggsmidler 12 955  352 899

OMLØPSMIDLER
Varelager 65 480 19 000
Kundefordringer 244 646  13 112
Opptjente ikke fakturerte inntekter 1 579 025  496 058
Andre kortsiktige fordringer 71 028  154 149

 
Sum omløpsmidler 1 960 179  682 318

Betalingsmidler 1 2 782 312  1 632 003
 

Sum omløpsmidler 4 742 491 2 314 321

Sum eiendeler 4 755 446 2 667 220

 

ENV30354591-3839-AEAC-1192-DFBD
03/03/2021 15:48 PM UTC



ÅSANE FOTBALL

BALANSE

Note 31.12.20 31.12.19

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen opptjent egenkapital 3 2 414 917 1 258 411

 
Sum egenkapital 2 414 917  1 258 411

GJELD
Kortsiktig gjeld  
Kassekreditt (limit kr 500.000) 0  0
Leverandørgjeld 265 938  24 766
Skyldig offentlige avgifter 642 680  426 163
Annen kortsiktig gjeld 1 431 912  957 881

 
Sum kortsiktig gjeld 2 340 529  1 408 809

 
Sum gjeld 2 340 529 1 408 809

Sum gjeld og egenkapital 4 755 446  2 667 220

Jostein Hatlebrekke - Styreleder Jonny Smedvik - Styremedlem

Svein Andreassen - Styrets nestleder Roald Eric Bruun-Hanssen - Styremedlem

Jeanette Heggland Søvik - Styremedlem Øyvind Vatne - styremedlem

Gorm Natlandsmyr- Daglig leder

Ulset, 01.03.2021
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Noter til regnskapet for 2020 
 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for 
små foretak. 
 
 
Note 1 – Regnskapsprinsipper 
 

Salgsinntekter  

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Salg av tjenester inntektsføres i takt 
med utførelsen.  

Mottatt ekstern støtte periodiseres i regnskapet i henhold til intensjonen til giver.  

Vurdering og klassifisering av balanseposter 

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til 
anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være 
forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter 
poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg 
til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler 
vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost.  

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt 
tap. 

Valuta 

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. 

Varige driftsmidler/Spillerrettigheter 

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte 
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller 
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.  

Selskapet aktiverer kjøpskostnader i forbindelse med spillerinvesteringer, herunder agenthonorarer og 
sign-on-fees redusert med andel som finansieres av eksterne parter. Aktiverte kostnader blir avskrevet 
i henhold til antall sesonger spilleren skal spille i Åsane Fotball i henhold til kontrakt. Rettighetene 
nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. 

Spillerkjøp blir gjennomført i regnskapet i det kalenderåret spilleren formelt er blitt spilleklar for ny 
klubb. Dette samsvarer med tidspunktet for når et nytt ansettelsesforhold er etablert og risikoen for 
spilleren går over til ny klubb. 

Skatt 

Ingen deler av Åsane Fotballs virksomhet er skattepliktig. 
 
Bankinnskudd 
Av bokførte bankinnskudd utgjør kr 176.139 bundne skattetrekksmidler. 

ENV30354591-3839-AEAC-1192-DFBD
03/03/2021 15:48 PM UTC



ÅSANE FOTBALL 
 

2

 
Note 2 – Lønnskostnader, antall ansatte, revisjonshonorar m.v. 
 
Lønnskostnader 2020  2019 

Lønninger 6.268.799  5.280.959 
Folketrygdavgift 862.386  753.018 
Kollektiv pensjonsforsikring – OTP 102.560  74.944 
Trenerhonorar i næring 35.645  36.000 
Andre personalkostnader 470.221  409.629 

Sum 7.739.611  6.554.551 
    
Gjennomsnittlig antall ansatte 33,0  27,0 

 
Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor   

 2020  2019 

Daglig leder 749.485  592.596 
Daglig leders andel av pensjonspremie 14.004  9.547 
Styrehonorar 0  0 
Revisor, lovbestemt revisjon (eks. mva) 85.075  48.900 
Revisor, annen bistand (eks. mva) 0  26.291 

 
 

Pensjoner 
Åsane Fotball er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
Pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Ordningen er innskuddsbasert og det kostnads-
føres løpende alle påløpte innskuddsforpliktelser. 

 
 
Note 3 - Egenkapital 
 

 Annen 
egenkapital 

Egenkapital 01.01 1.258.411 
Årets overføringer 1.156.506 
Egenkapital 31.12 2.414.917 

 
 
Note 4 – Fordringer og gjeld 
 
Det er ikke bokført fordringer som har forfall mer enn fem år frem i tid eller langsiktig gjeld som 
forfaller mer enn fem år frem i tid. 
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Note 5 – Immaterielle eiendeler 
   

Spillerrettigheter 
Anskaffelseskost 01.01  70.000 
Tilgang   77.250 
Avgang   30.000 
Anskaffelseskost 31.12  117.250 
Akk. avsk./nedsk. 01.01  24.167 
Akk. avsk./nedsk. 31.12  117.250 

Bokført verdi 31.12  0 
 
Årets avskrivninger  52.472 
Årets nedskrivninger  70.611 

 
 
Note 6 – Varige driftsmidler 

  
Fast eiendom 

 
Inventar og utstyr 

Anskaffelseskost 01.01 598.798 145.365 
Tilgang  0 0 
Avgang  0 0 
Anskaffelseskost 31.12 598.798 145.365 
Akk. avsk./nedsk. 01.01 319.360 117.737 
Akk. avskrivn. 31.12 598.798 132.410 

Bokført verdi 31.12 0 12.955 
    
Årets avskrivninger 39.920 14.673 
Årets nedskrivninger 239.518 0 
Avskrivningsplan  Lineær 

 
 
Note 7 – Fortsatt drift 
 
WHO erklærte COVID-19 utbruddet som en global folkehelsekrise 30. januar 2020 og som en 
global pandemi 11. mars 2020. Åsane Fotball har i 2020 blitt påvirket av pandemien som følge av 
pålegg fra myndighetene på flere områder. Dette har påført klubben inntektstap i 2020. 
Inntektsbortfall fra arrangementer og aktiviteter som følge av pålegg eller råd fra myndigheten i 
forbindelse med COVID-19 utbruddet er delvis kompensert av Lotteri- og stiftelsestilsynet i 2020. 
Åsane Fotball har for 2020 søkt om totalt kr 767.768 fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet. 
 
Kommende sesong vil også være preget i stor grad av pandemien, og man vil sannsynligvis 
oppleve et inntektstap i 2021 som følge av den pågående situasjonen. Klubbens finansielle stilling 
i 2021 vil kunne bli påvirket av den pågående situasjonen, men det foreligger ingen indikasjon på 
at forutsetningene for fortsatt drift ikke er til stede. I samsvar med regnskapsloven §3-3a bekreftes 
det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Klubben har ingen ekstern rentebærende gjeld. 
 

ENV30354591-3839-AEAC-1192-DFBD
03/03/2021 15:48 PM UTC



 

 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Statsautoriserte revisorer 
Ernst & Young AS 
 
Thormøhlens gate 53 D, NO-5006 Bergen 
Postboks 6163, NO-5892 Bergen 

 Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA 
Tlf:   +47 24 00 24 00 
 
www.ey.no 
Medlemmer av Den norske revisorforening 

 

 

 

 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  

 

 

Grunnlag for konklusjonen  

 

Øvrig informasjon  

 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
FZ

U
N

Q
-T

KE
1F

-6
E3

AM
-E

LS
O

E-
8E

Q
PU

-1
33

IE



  2 

Uavhengig revisors beretning - Åsane Fotball 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
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Øyvind Nore
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5994-4-485745
IP: 85.165.xxx.xxx
2021-03-03 19:10:07Z
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Kontrollutvalgets beretning 2020 
 

I henhold til NIFs lov § 2‐12 avgir herved Kontrollutvalget i Åsane Fotball sin beretning. 

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget  skal  påse  at  organisasjonsleddets  virksomhet  drives  i  samsvar  med 

organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus 

på at organisasjonsleddet har  forsvarlig  forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes  i 

samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget  gjennomførte  et møte med  daglig  leder  i  september  2020  og  ble  enig  om  en 

adekvat arbeidsform.   Styreprotokoller og den  løpende regnskapsrapportering skulle fortløpende 

oversendes kontrollutvalget.  Dette har ikke fungert som ønsket, men dette er nå rettet opp. 

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet 

det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets administrasjon. 

Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2020.   

Vi har ikke gjennomført møte med engasjert revisor, men fått opplyst fra administrasjonen at det ikke skal 

være særlige forhold og at revisjonsberetningen vil være ren. 

Regnskapet viser et årsresultat på kr 1.156.506, og ved årsavslutning 2020 økte den frie egenkapitalen til kr 

2.414.917. 

Med tanke på økonomiske avtaler Åsane Fotball gjør med 3. parter er det viktig at styret påser at klubbens 

uavhengighet ivaretas og at Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbunds lover og regler følges. 

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over det 

som fremgår av denne beretningen. 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2020 godkjennes av årsmøtet. 

 

Åsane, 3. mars 2021 

 

 

Nils‐Petter Lampe            Magne Haugland       
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ÅSANE FOTBALL BUDSJETT

Alle tall i hele tusen kroner Resultat 2019 Budsjett 2020 Resultat 2020 Budsjett 2021

INNTEKTER

REKLAME / SPONSORINNTEKTER 2 413 2 700 1 831 3 200

KAMPBILLETTINNTEKTER 154 400 214 750

ANDRE KAMPDAGSINNTEKTER 0 0 0 203

MEDIE‐ OG LIGASPONSORATINNTEKTER 309 1 880 2 729 2 480

MEDLEMS‐ OG AKTIVITETSINNTEKTER 1 748 2 041 1 397 1 861

INNTEKT VED SALG AV SPILLERE 186 0 580 926

ANDRE SALGSINNTEKTER 0 0 61 40

ANDRE INNTEKTER 6 951 4 867 7 112 7 468

SUM INNTEKTER 11 761 11 888 13 925 16 928

KOSTNADER 

KAMP‐ OG TRENINGSKOSTNADER M.V. 3 124 3 016 3 078 4 328

TOTALE PERSONALKOSTNADER 6 732 7 322 7 555 11 050

AVSKRIVNING SPILLERKONTRAKTER 33 35 52 0

NEDSKRIVNING SPILLERKONTRAKTER 0 0 71 0

AVSKRIVNING FOR ØVRIG 64 52 55 0

NEDSKRIVNING FOR ØVRIG 0 0 240 0

ADMINISTRASJONSKOSTNADER 328 296 271 338

LEIE AV TRENINGSFASILITETER 406 310 270 200

KOSTNADER REKLAME/SPONSOR 192 110 237 50

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 673 690 944 740

FINANSNETTO ‐2 ‐3 3 1

SUM KOSTNADER  11 554 11 834 12 769 16 705

RESULTAT 206 54 1 157 222

EGENKAPITAL 01.01 1 052 1 258 1 258 2 415

EGENKAPITAL 31.12 1 258 1 313 2 415 2 637
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