








Noter 2019
AKER TOPPHÅNDBALL

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak og NIFs
regelverk for idretten. Regnskapet bygger på forutsetning om fortsatt drift.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Gjeld som forfaller til betaling seinere enn ett år etter balansedagen er klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrig gjeld
er klassifisert som kortsiktig.

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Note 1 - Lønnskostnader etc
2019 2018

Lønn 1 063 128 782 453
Arbeidsgiveravgift 148 208 113 437
Andre relaterte ytelser / Refusjoner 17 587 4 182
Sum 1 228 923 900 071
Foretaket har sysselsatt 3 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Revisjon
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 21 390. Honorar for annen bistand utgjør kr 0 .

Note 3 - Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført
kundefordringer i løpet av 2019.

2019 2018

Kundefordringer til pålydende  418 059  90 804
Avsatt til dekning av usikre fordringer

Netto oppførte kundefordringer  418 059  90 804

Note 4 - Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 41 713. Skyldig skattetrekk er kr
43 155. 



Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler
Driftsløsøre,
inventar o.l

Anskaffelseskost 01.01.2019

Tilgang i året 32 360
Avgang i året 0

Anskaffelseskost 31.12.2019 32 360

Akkumulerte avskr. 31.12.2019 (1 618)

Balanseført verdi pr. 31.12.2019 30 742

Årets avskrivninger (1 618)
Økonomisk levetid 5 år

Avskrivningsplan: Lineær 20 %

Note 6 - Egenkapital
Udekket tap Sum

Egenkapital 01.01.2019 (52 510) (52 510)
Årets resultat (258 580) (258 580)
Egenkapital 31.12.2019 (311 090) (311 090)

Aker Topphåndball har et ansvarlig lån på 50.000 pr 31.12.19 som reduserer negativ egenkapital pr 31.12.19, så
reell egenkapital er på 261.090,- Dette lånet på 50.000 er ettergitt i april 2020. Se forøvrig styrets redegjørelse for
oppfølging av negativ egenkapital og koronapandemiens påvirkning på økonomien til idrettslaget. 

Note 7 - Fortsatt drift og koronainnvirkning
Årsresultatet for 2019 er et underskudd på 258 580,- Dette gjør at klubbens egenkapital er negativ med 311.090 pr
31.12.19. Det er ytt et ansvarlig lån på 50.000 som må sees i sammenheng med egenkapitalen, dette lånet gjør at
total negativ egenkapital pr 31.12.19 er på 261.090,- 

I løpet av første kvartal 2020 er det gitt gaver fra gode støttespillere til klubben på tilsammen 135.000 kr, samt at
investeringsselskapet Ferd har gitt en engangsstøtte på 500.000 kr. Dette har en betydelig positiv effekt på
klubbens egenkapital. 

Budsjettet for 2020 har et overskudd på 650.000 kr. Kostnader er kuttet der hvor det er mulig og lønninger er
redusert. Budsjettet legger opp til at klubben skal ha positiv egenkapital ved utgangen av 2020. 

Styret mener det er grunnlag for videre drift av klubben. 

Koronapandemi
Av konkrete tiltak som klubben så langt har iverksatt, er permittering av spillere og trenere det som har størst
økonomisk effekt. For øvrig er andre kostnader redusert så langt det lar seg gjøre i henhold til kontraktene med
leverandørene. 

Klubben taper penger/overskudd fra hjemmekampene som følge av at sluttspillet er avlyst. Det er usikkerhet knyttet
til sponsorinntekter, samtidig har klubben fått støtte fra Ferd som en god erstatning for eventuelt bortfall av
sponsorinntekter som følge av korona. 


