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Resultatregnskap
Odds Ballklubb Kvinner

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2021

Salgsinntekt 1 427 225
Sum driftsinntekter 1 427 225

Varekostnad 221 524
Lønnskostnad 2 670 103
Annen driftskostnad 2 592 942
Sum driftskostnader 1 484 568

Driftsresultat -57 343

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 4
Resultat av finansposter 4

Ordinært resultat før skattekostnad -57 339
Ordinært resultat -57 339

Årsresultat -57 339

Overføringer
Overført til udekket tap 6 57 339
Sum overføringer -57 339
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Balanse
Odds Ballklubb Kvinner

Eiendeler Note 2021

Anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 116 438
Andre kortsiktige fordringer 3 22 250
Sum fordringer 138 688

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 157 082

Sum omløpsmidler 295 770

Sum eiendeler 295 770
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Balanse
Odds Ballklubb Kvinner

Egenkapital og gjeld Note 2021

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Udekket tap 6 -57 339
Sum opptjent egenkapital -57 339

Sum egenkapital -57 339

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 5 401
Skyldig offentlige avgifter 55 211
Annen kortsiktig gjeld 5 292 497
Sum kortsiktig gjeld 353 110

Sum gjeld 353 110

Sum egenkapital og gjeld 295 770

                                        
                                        

25.03.2022
Styret i Odds Ballklubb Kvinner

Karianne Karlsen Resare
styreleder

Siri Lill Skau Hanes
nestleder

Knut Helge Hagen
styremedlem

Øystein Slemdal
styremedlem

Lars Borgar Waage
styremedlem

Elisabeth Eide
styremedlem
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Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
foretak. Avlagt regnskaper gjelder for perioden 15.09.20 - 31.12.21.

Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring av markedsrettigheter skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med 
utførelsen. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode 
som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. 
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å 
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt 
lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres 
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt
Foreningen har ikke erverv til formål og er ikke skattepliktig.
 



Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader 2021
Lønninger 542 208
Arbeidsgiveravgift 50 781
Pensjonskostnader 0
Andre ytelser 77 114
Sum 670 103

Gjennomsnittlig antall årsverk: 1

Ytelser til ledende personer
Det er ikke utbetalt honorarer til daglig leder eller styret i 2021. 

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er ikke pliktig til å etablere tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og 
har derfor ikke etablert dette.

Revisor
Det er ikke kostnadsført honorar til revisor i 2021.

 Note 3 Andre kortsiktige fordringer

2021
Forskuddsbetalte kostnader 22 250
Sum 22 250

 Note 4 Bundne midler

Bundne skattetrekksmidler er tilstrekkelig til å dekke selskapets forpliktelser til skattetrekk pr 31.12.

 Note 5 Annen kortsiktig gjeld

2021
Påløpne feriepenger 55 932
Påløpte kostnader 236 565
Sum 292 497



Note 6 Egenkapital

Annen egenkapital Sum egenkapital
Pr. 01.01.2021 0 0
Årets resultat -57 339 -57 339
Pr 31.12.2021 -57 339 -57 339

Selskapet har hatt sitt første driftsår i 2021. Styret ser positivt på videre utvikling med flere signerte 
sponsoravtaler, og budsjetterer med et overskudd i 2022. Basert på dette legger styret til grunn at 
forutsetningen for fortsatt drift er til stede.
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