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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 mediebygg og klubbhus. Fra september 2021 ble klubben 
stolt medeier og bruker av Åsane Arena, der et gigantisk anlegg for toppfotballen er 
etablert, samt egen administrasjon og alt man ellers kan ønske seg som idrettslag. 
Anlegget disponeres også av øvrige lag i Åsane ved ledig kapasitet. Klubben 
disponerer også leide lokaler i Vestlandshallen. 

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 var 7% prosent i 2022 
 
Det ble avholdt 12 styremøter i 2022. Styreleder og daglig leder representerte 
klubben på Norges Fotballforbund sitt ting i mars. 
 
Samarbeidet internt i styret har vært særdeles godt. Samarbeidet med den forrige og 
nye daglige leder fungerer godt. 
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Organisasjon 
I året 2022 ble det flere endringer i organisasjonen. Daglig leder samt salgs- og 
markedssjef sluttet høsten 2022. Dermed måtte styret hente inn ny daglig leder.  
 
Rune Eriksen var på plass medio november og fikk en kort introduksjon av Gorm 
Natlandsmyr. Styret vil takke Gorm for god innsats for klubben – og vi ønsker Rune 
Eriksen velkommen til oss. Vår nye daglige leder var også med i prosessen for å 
finne en ny salgs- og markedssjef. Det ble Trine Spord Thomassen. Hun startet i 
jobben den andre uken i 2023. Breddefotballansvarlig var Mathias Låstad. Han måtte 
også erstattes og inn kom Jarle Andersen i januar 2023.  
 
Det er styrets opplevelse at vi har fått på plass nye personer som vil videreføre 
fundamentet som er bygget de siste årene, men også med tydelighet, entusiasme og 
engasjement. Organisasjonen kan fortsette å være konkurransedyktige i OBOS-
ligaen, og vi kan legge til rette for et fremragende utviklingstilbud og leve opp til målet 
om å ha et kvalitetstilbud til alle. 
 
Kravene og forventningene øker i takt med økonomisk vekst og sportslige resultater. 
Selv om vi har suksess på noen områder, vil det være forventninger på andre 
områder som er krevende å leve opp til. Det er likevel styrets oppfatning av vår 
misjon om å være en klubb der topp og bredde går hånd i hånd er den beste 
modellen for alle. 
 
Organisasjonskart: 
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Organisasjonskartet er ikke endret eller justert - og gir et bilde av hvordan Åsane 
Fotball er organisert per i dag.   
 
Administrasjon 
Administrasjonen hadde i store deler av 2022 følgende personer: 
 

 Daglig leder Gorm Natlandsmyr. 
 Salgs- og markedssjef Atle Berntsen. 
 Sportssjef Kåre Ingebrigtsen. 
 Klubbsekretær/regnskap Per Christian Larsen (50 prosent stilling). 
 Breddefotballansvarlig Mathias Låstad (50 prosent stilling). 

 
I tillegg til disse hadde mediesjef/lagleder Odd Krister Føllesdal og anleggskontakt på 
Myrdal Stadion, Svein B. Skei, en begrenset kostnadsgodtgjørelse for det arbeidet de 
utførte.   
 
Vi har allerede nevnt at Natlandsmyr, Berntsen og Låstad takket for seg høsten 2022. 
De ble erstattet av Eriksen, Thomassen og Andersen. 
 
Det er styrets oppfatning at administrasjonen har fokus på de rette tingene innenfor 
områdene sport, økonomi, anlegg og omdømme. Det rapporteres regelmessig til 
styret på alle områdene og i henhold til vedtatte planer. 
 
Økonomi 
Regnskapet for 2022 viser et underskudd på kr 1.708.677 og klubben har en 
egenkapital pr 31.12 2022 på 1.544.964. Resultatet er kr 199.025 svakere enn 
budsjettert resultat. 
 
Dette var et bevisst valg for å forsterke A-lag og sikre at klubben fikk fornyet kontrakt 
i OBOS-ligaen – også med tanke på den nye medieavtalen med TV 2 som gjelder fra 
2023. 
 
Åsane Fotball vil også sende en varm takk til Tertnes Holding og deres eier Jan Olav 
Jørgensen. Tertnes Holding og Jørgensen viser at de bryr seg om klubben. Tertnes 
Holding er vår generalpartner ut 2026, og forhåpentligvis enda lenger. Jørgensen er 
også en viktig og engasjert samtalepartner for administrasjonen. 
 
Åsane har også andre private velgjørere i kulissene som ikke ønsker oppmerksomhet 
rundt sitt navn. Vi er svært takknemlige for at de bryr seg om oss! 
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Klubben har ingen ekstern rentebærende gjeld og likviditeten har vært tilfredsstillende 
gjennom hele 2022. 
 
Bedriftsmarkedet 
Tertnes Holding er nevnt. Vi lyktes ikke å selge ut alle tilgjengelige plasser på A- og 
U-lagsdrakten. Det er totalt åtte kommersielle posisjoner, men i 2022 manglet vi en 
sponsor på rygg – etter at Horisont ønsket videre satsning rundt breddefotballen.  
 
Det ble planlagt åtte samlinger for bedriftene i vårt B2B-nettverk. Vi maktet å 
gjennomføres syv av disse, og har fått tilbakemeldinger på at det meste ble gjort med 
god kvalitet og stort engasjement.   
 
Medlemmer 
Åsane Fotball har 500 aktive medlemmer, 47 er støttemedlemmer. 
Kommunikasjonen til disse har pågått via nyhetsbrev, nettsiden vår, sosiale medier 
og Spond. 
 
Frivillighet 
2022 var frivillighetens år, og 5 desember var det frivillighetens dag, men for Åsane 
Fotball er det en slik dag hele året – alle år. Uten en driftig gjeng med  

frivillige med på laget så er det umulig å arrangere noe på vår flotte arena – eller i og 
rundt klubben. 
  
Det er utopi å tro at klubben hadde klart å dette alene. Vi er ekstremt avhengig av 
alle dere som legger ned kostbar tid og energi for Åsane Fotball. Klubben bryr seg 
om den jobben dere gjør. Vi er privilegerte som har dere med på vårt lag. 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! Tusen takk! 
 
 
Det sportslige 
Hovedtrenere/ledere: 

 Sportssjef: Kåre Ingebrigtsen. 
 Hovedtrener A-lag: Morten Røssland. 
 Assistenttrener A-lag: Remi Natvik. 
 Keepertrener A-lag og medisinsk ansvarlig: Eirik Østgaard. 
 Utviklingsansvarlig: Hiep Tran. 
 U23-trener: Håvard Lilletvedt. 
 U17: Ole Morten Kristiansen 
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 U14-trener: Christian Andersen 
 U13: Steffen Rød Låstad 
 Keepertrener utviklingsavdelingen: Martin Dalsgård. 
 Toppspillerutvikler: Bjarte Haugsdal. 

 
Øvrige trenere/støtteapparat på A-lag og i utviklingsavdelingen var tilknyttet klubben i 
deltidsroller ved siden av sivile jobber/studier. Rundt A-laget var Åge Skjeldestad 
(ressurstrener) og André Wik (fysisk trener) svært delaktige. 
 
A-laget 
Etter 7. plass og nær eliteseriekvalifisering i 2021 visste vi at det kunne bli vanskelig å følge 
opp den sportslige suksessen. Det endte med 13. plass. NM ble en skuffelse der vi tapte 6-5 
i en høydramatisk kamp mot Os i 1 runde. Det var totalt sett en skuffende sesong.  

Med ny TV-avtale i OBOS-ligaen var det mange lag som kjente på viktigheten av å stå i 
avdelingen. Vi valgte å hente inn rutine for å komme gjennom det vi forventet å bli en svært 
krevende sesong. 

Håkon Lorentzen ble i sommer solgt til den Nederlandske klubben Helmond Sport. 

Remi Natvik som har vært assistenttrener i klubben i 2 år, avslutter samarbeidet av 
personlige årsaker. 

Utviklingsavdelingen  
Utviklingsavdelingen 2022 bestod av følgende trenere: 
U23: Håvard Lilletvedt og John Jonasdal 
U17: Ole Morten Kristiansen og Christian Klanderud 
U15: Henrik Tiger Sandtorv og Rathan Selva 
U14: Christian Andersen og Andrés Oyarce 
U13: Steffen Rød Låstad 
Keepertrener: Martin Dalsgård 
Toppspillerutvikler: Kim-Anders Eikrem 
 
 
Akademiklassifiseringen 
Utviklingsavdelingen har vært gjennom en krevende akademiklassifiseringsprosess, 
der klubben i november ble klassifisert som et én-stjerners akademi.  
 
Utgangspunktet tatt i betraktning, og at listen nå ligger svært høyt for å bli klassifisert, 
må vi kunne si at dette er en bekreftelse på at utviklingsavdelingen har tatt store steg, 
med gode utviklingsstrukturer som på sikt vil resultere i flere lokale spillere på A-
laget. For de to neste årene er det helt naturlig å sikte oss inn mot to stjerner, og da 
vil vi kunne si at vi lever opp til visjonen om et fremragende utviklingstilbud for de 
mest ambisiøse spillerne. 
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Resultater 2022 
Resultatmessig har det vært store svingninger for våre lag, men felles for alle er at 
balansen mellom mestring og utfordring har vært god. For oss er dette viktigere enn 
resultatene. 
 
U14, som var det eneste lag som deltok i nasjonal serie, har fått kjenne på det å 
prøve seg på et nivå som ligger over oss. Med to seiere på 9 kamper har guttene fått 
gode referanser på hvor nivået ligger i denne aldersgruppen nasjonalt. Seierne mot 
Haugesund og Strømsgodset var likevel oppløftende og ga samtidig verdifull 
mestringsfølelse på dette nivået. Parallelt med de tøffe kampene i nasjonal serie har 
spillerne i denne treningsgruppen fått balansert kamphverdagen sin ved å få 
matching i lokal serie for både G14-1 og G15-1, der de har opplevd høyere grad av 
mestring enn utfordring. 
 
U15 toppet sin avdeling i vårsesongen, mens høstsesongen endte med en godkjent 
delt andreplass og delt andreplass. Det store høydepunktet for denne gjengen, både 
sportslig og sosialt, var nok da laget reiste til Oslo og tok hjem pokalen i Norway Cup. 
Her fikk de virkelig dyrket kameratskapet som forhåpentligvis vil vare lenger enn 
fotballkarrieren i Åsane Fotball.  
 
U17 fikk en veldig tøff sesong i både G19 1. divisjon og 5. divisjon senior. 5. divisjon 
var ikke en planlagt kamparena for denne gruppen, men guttene tok utfordringen på 
strak arm og tilegnet seg verdifull erfaring mot eldre og fysisk overlegne motstandere 
som de garantert har vokst mye på. 
 
Åsane 2 startet sesongen forrykende med fem seiere av fem mulige. Dessverre var 
ikke prestasjonene stabile nok, noe som ofte kjennetegner unge lag. Når det gjaldt 
som mest, klarte vi ikke å bikke de viktige kampene mot topplagene Voss og Gneist i 
vår favør.  
 
Resultatmessig ble det en høyst respektabel 3. plass, men et godt stykke bak Gneist 
som tok et fortjent opprykk. Positivt for de fremste i denne gruppen var at flere fikk sin 
A-lagsdebut i forbindelse med cup-kampen mot Os. Foran denne sesongen har to av 
spillerne, Joni Berisha og Emmanuel Bangoura, blitt belønnet med A-lagskontrakt. Vi 
gleder oss til å følge utviklingen deres. 
 
 
Breddefotballen 
Oppstart nye 1. klassinger 
27. og 31. august arrangerte vi i samarbeid med Åsane Fotball Damer 
oppstartstreninger for de nye 1. klassingene i nedslagsfeltet vårt. Det endte med 53 
nye gutter med oransje blod fordelt på 3 lag fra henholdsvis Kyrkjekrinsen, Storåsen, 
Kollåsen og Haukedalen skole.  
 
Spillerne har fått med seg 17 trenere og lagledere som vi sammen med spillerne 
ønsker velkommen til klubben!  
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Tine Fotballskole 
08.-12. august arrangerte vi Tine Fotballskole for barn 6-12 år i bydelen. Vi hadde 51 
deltagere fordelt på 4 grupper ledet av 10 av våre egne ungdomsspillere. Det ble fire 
fine dager med mye fart, moro og fotballglede.  
 
Trond Mohn-sommerakademi 
Vi fikk igjen gleden av å være en av 15 klubber som sammen arrangerte Trond 
Mohn-sommerakademi i perioden 21.-24. Juni. Vi hadde totalt 175 deltagere fordelt 
på Myrdal og Rolland i 4 dager. Med god hjelp fra ungdomsspillere og trenere fra 
utviklings avdelingen fikk barna 4 fine dager med mye fotball.  
 
OBOS-åpen dag 
330 barn med foreldre, besteforeldre og andre relasjoner storkoste seg på 2022-
utgaven av OBOS Åpen Dag. Totalt var det over 400 personer innom arrangementet 
i finværet på Åsane Arena. Søtt + Salt stilte med gratis boller, Bergen Fiber med 
fotballdart, rebus med ulike stasjoner, besøk av fotballtrikser Adrian Krog, i tillegg til å 
møte og ha det gøy med A-lagsspillerne til Åsane. Åsane ønsker å takke OBOS fra 
fantastisk initiativ, og ikke minst de frivillige som bidro til at det ble en enda større 
suksess enn i fjor.  
 
Fanzone+ 
I forkant av oppgjøret mot FFK, var det fylt opp hele vrimleområdet mellom 
Vestlandshallen og Åsane Arena med masse gøy for store og små. Det var satt opp 
ulike aktiviteter, konkurranser og stands fra flere av Åsanes samarbeidspartnere, og 
masse give-aways. OBOS delte også ut 10.000 kr til klubben med flest personer på 
Fanzone+ og Åsane kampen, i tillegg til 5000 kr til klubben med nest flest deltagende 
personer. 
 
Familietribunen 
Var kun med på årsberetningen i 2022 fordi det var et nytt konsept i 2021. Hvis noe 
skal nevnes så er det vel at det var jevnt og trutt med barn som stilte med god 
stemning og mye liv gjennom hele sesongen.  
 
Ekstradager 
27. mai gjennomførte vi i samarbeid med Coop ekstradag for barn i bydelen. Det var 
en en-dags fotballskole med 27 deltagere. Med hjelp fra Håvard fra U23 og noen 
ungdomsspillere ble det en fin dag med mye fotball, lek og glede.   
 
BA Cup 
Ble ikke arrangert i 2022 pga Covid-19, men ble gjennomført i 2023. 
 
Serieturneringer 
Arrangerte det ikke i 2022. 
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Barnefotballen 
Vi går inn i 2023 med i overkant av 200 aktive åsanespillere i barnefotballen som har 
over 80 trenere og lagledere som ukentlig legger ned en strålenes innsats for barna 
skal få kjenne på mestring, utfordringer og fotballglede. Tusen takk for innsatsen! 
 
Ungdomsfotballen 
Vi går inn i 2023 med en «normal» sesong. Ikke noen stor nedgang i medlemstallet 
etter pandemien. Sammen med de har vi overkant av 20 trenere og lagledere som 
gjør en fantastisk jobb for ungdommene i klubben, tusen takk for innsatsen! 
  
Ungdomsutvalget har i 2022 bestått av Helge Føllesdal (leder), Ann Marie Fenstad, 
Tom Østenstad, Øystein Pettersen, Knut Petter Eliassen, Stig Klausen, Magne 
Hausberg (styret) og Mathias Låstad (adm). Utvalget har hatt ett møte i måneden i 
snitt. 
  
2022 ble et «normalt» år igjen. G15-1 vant årets Norway cup. Slo Førde 4-2 i finalen, 
Åsane ble ikke kretsmester i år. En av grunnene er at Åsane deltar i nasjonal liga i 
mange årsklasser. 
  
Åsane stilte med 9 lag i årets Norway cup. 5 lag gikk til A-slutt spillet og 4 til B-slutt 
spillet.  
  
Øvrige lag: 
  
Åsane G 13-1: 1 divisjon. 3 plass 
Åsane G 13-2: 1. divisjon. 5 plass 
Åsane G 13-3: 2. divisjon. 6 plass 
Åsane G 13-4: 3. divisjon. 8 plass 
Åsane G 14-1: 1. divisjon. 4 plass 
Åsane G 14-2: 1. divisjon. 7 plass 
Åsane G 14-3: 2. divisjon. 2 plass 
Åsane G 15-1: 1. divisjon. 3 plass 
Åsane G 15-2: 2. divisjon. 5 plass 
Åsane G 16:   Telenor cup 
Åsane G 19-2: 2. divisjon. 5 plass 
Åsane G 19-3: 3. divisjon. 8 plass 
   
Seniorfotball bredde
 Vi hadde i 2022 to seniorlag innen bredde, Åsane 3 og Åsane 4. 
 
Åsane 3 ble ledet av Utviklingsavdelingen, men rykket ned til 6. divisjon i 2022. 
 
Åsane 4, ledet av Victor Arne Høiland, endte til slutt på en respektabel 3. plass i 7 
divisjon, men vil overta Åsane 3 sin plass i 6. divisjon for 2023.
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Trenerforum og trenerkurs 
Trenerforum ble gjennomført 02. mai. Hiep fremla skoleringsplanen og trenerguiden 
til Åsane Fotball samt at Rune Mo fra CoachYou gav opplæring i CoachYou-appen 
som vi har tatt i bruk i 2022.  
 
Det ble lagt opp til trenerkurs del 1 og 2 både vår og høst. Ble dessverre aldri nok 
påmeldte til at vi kunne arrangere dette hos oss.  
 
Åsane-akademiet 
Det er gjennomført akademitreninger 3 dager i uken gjennom hele året bortsett fra i 
sommerferien. Det har vært varierende med antall påmeldinger der man ser en klar 
økning i vinterhalvåret inne i Vestlandshallen.   
 
 
 
 
 
 

 
                                        Åsane 27. februar 2023 

 
 
 
 
 
 
 

Jostein Hatlebrekke   Jeanette Heggland   Eirik Skjælaaen 
Styreleder    Styremedlem    Styremedlem  
 
 
 
 
Øyvind Vatne   Magne Hausberg   Rune Eriksen 
Styremedlem    Styremedlem    Daglig leder 
 
 
 
 
 
 

ENV01753577-6712-DFDC-8518-FFBB
28.02.2023 08:38 AM UTC



Regnskap Regnskap Budsjett
Note 2022 2021 2023

DRIFTSINNTEKTER
Reklame-/sponsorinntekter 6 274 591 3 975 721 7 000 000
Kampbillettinntekter 837 634 460 650 500 000
Andre kampdagsinntekter 298 854 224 306 240 000
Medie- og ligasponsoratinntekter 2 523 031 2 864 769 5 293 477
Medlems- og aktivitetsinntekter 2 965 496 1 332 033 2 645 000
Gevinst ved salg av spillerrettigheter 1 392 357 3 263 270 13 000 000
Andre salgsinntekter 11 035 34 573 0
Andre inntekter 5 938 160 6 560 251 6 306 000

  
Sum driftsinntekter 1 20 241 158 18 715 574 34 984 477

DRIFTSKOSTNADER
Variable kamp og treningskostnader 5 437 192 4 443 116 4 729 800
Personalkostnader 2 14 442 450 11 352 760 16 000 000
Avskrivning spillerkontrakter 0 29 842 0
Nedskrivning spillerkontrakter 0 40 158 0
Avskrivninger for øvrig 0 4 318 0
Nedskrivninger for øvrig 0 8 637 0
Administrasjonskostnader 442 035 433 635 404 090
Leie av faste trenings- og kampfasiliteter 26 040 172 420 0
Kostnader reklame/sponsor 207 751 127 358 50 000
Direkte kostnader ved kjøp av spillerrettigheter 485 104 0 300 000
Andre driftskostnader 920 527 1 265 833 968 050

  
Sum driftskostnader 21 961 099 17 878 078 22 451 940

Driftsresultat -1 719 942 837 496 12 532 537

FINANSINNTEKTER  OG  -KOSTNADER:
Renteinntekter og andre finansinntekter 16 264 6 242 25 000
Rentekostnader og andre finanskostnader 5 000 5 013 5 000

  
Netto finansposter 11 264 1 229 20 000

Resultat før skatt -1 708 677 838 724 12 552 537

SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat 1 0 0 0

Årsresultat -1 708 677 838 724 12 552 537

OVERFØRINGER:
Overført til/fra annen egenkapital 3 1 708 677 -838 724

   
Sum overføringer 1 708 677 -838 724

ÅSANE FOTBALL

RESULTATREGNSKAP
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BALANSE

Note 31.12.22 31.12.21
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Bygninger (Åsastuen) 5 0 0
Inventar og utstyr 5 0 0

Sum anleggsmidler 0  0

OMLØPSMIDLER
Varelager 0 0
Kundefordringer 197 126  307 364
Kundefordringer - spilleroverganger 0 500 000
Påløpte, ikke mottatt inntekter 288 323  248 625
Andre kortsiktige fordringer 99 438  153 153

 
Sum omløpsmidler 584 887  1 209 143

Betalingsmidler 1 4 180 586  4 537 153
 

Sum omløpsmidler 4 765 474 5 746 295

Sum eiendeler 4 765 474 5 746 295

 

ÅSANE FOTBALL
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BALANSE

Note 31.12.22 31.12.21

ÅSANE FOTBALL

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen opptjent egenkapital 3 1 544 964 3 253 641

 
Sum egenkapital 1 544 964  3 253 641

GJELD
Kortsiktig gjeld  
Leverandørgjeld 167 223  165 456
Skyldig offentlige avgifter 1 089 456  712 036
Påløpte feriepenger og annen påløpt lønn 1 076 411 870 702
Periodisert inntekt (mottatt forskudd) 247 500 88 000
Annen kortsiktig gjeld 639 919  656 460

 
Sum kortsiktig gjeld 3 220 510  2 492 654

 
Sum gjeld 3 220 510 2 492 654

Sum gjeld og egenkapital 4 765 474  5 746 295

Jostein Hatlebrekke - Styreleder Magne Eivind Hausberg - styremedlem

Øyvind Martin Vatne - styremedlem Eirik Skjælaaen - styremedlem

Jeanette Heggland Søvik - Styremedlem Rune Eriksen - Daglig leder

Ulset, 27.02.2023
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ÅSANE FOTBALL 
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Noter til regnskapet for 2022 
 
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.  
Klubben kostnadsfører som hovedregel alle kjøpskostnader i forbindelse med spillerinvesteringer, 
herunder agenthonorarer og sign-on-fees redusert med andel som finansieres av eksterne parter. I den 
grad slike kjøpskostnader aktiveres blir disse 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 287.519 bundne skattetrekksmidler. 
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Note 2 – Lønnskostnader, antall ansatte, revisjonshonorar m.v. 
 
Lønnskostnader 2022  2021 

Lønninger 11.865.011  9.270.646 
Folketrygdavgift 1.731.166  1.358.376 
Kollektiv pensjonsforsikring – OTP 266.662  95.693 
Trenerhonorar i næring 36.000  36.000 
Leie av spillere 75.000  60.233 
Andre personalkostnader 468.611  531.812 

Sum 14.442.450  11.352.760 
    
Gjennomsnittlig antall ansatte 42,5  39,5 

 
Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor   
 2022  2021 

Daglig leder 937.399  855.413 
Daglig leders andel av pensjonspremie 18.781  14.067 
Styrehonorar 0  0 
Revisor, lovbestemt revisjon (eks. mva) 50.004  98.495 
Revisor, annen bistand (eks. mva) 5.000  0 

 
 

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 3.253.641 
Årets overføringer - 1.708.677 
Egenkapital 31.12 1.544.964 

 
 
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 – 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. 01.01 598.798 145.365 
Akk. avskrivn. 31.12 598.798 145.365 

Bokført verdi 31.12 0 0 
    
Årets avskrivninger 0 0 
Årets nedskrivninger 0 0 
Avskrivningsplan Linær Lineær 

 
 
Note 6 – Fortsatt drift 
 
I samsvar med regnskapsloven §3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 
Denne forutsetning er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.  
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