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RESULTATREGNSKAP
VOLDA HANDBALLKLUBB

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2022 2021

Salgsinntekt 6 591 886 5 921 256
Annen driftsinntekt 539 902 444 225
Sum driftsinntekter 7 131 788 6 365 481

Varekostnad 563 359 751 564
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer -28 120 15 856
Lønnskostnad 2 3 988 402 2 858 679
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 158 400 100 485
Annen driftskostnad 2 606 684 2 580 456
Sum driftskostnader 7 288 725 6 307 039

Driftsresultat -156 937 58 442

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 32 60
Annen finansinntekt 0 5 884
Annen rentekostnad 49 106 26 390
Resultat av finansposter -49 074 -20 446

Resultat før skattekostnad -206 011 37 996
Resultat -206 011 37 996

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Årsresultat -206 011 37 996

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital 0 37 996
Overført fra annen egenkapital 206 011 0
Sum overføringer -206 011 37 996
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BALANSE
VOLDA HANDBALLKLUBB

EIENDELER Note 2022 2021

ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER

VARIGE DRIFTSMIDLER
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 3 734 600 893 000
Sum varige driftsmidler 3 734 600 893 000

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Investeringer i tilknyttet selskap 20 000 20 000
Sum finansielle anleggsmidler 20 000 20 000

Sum anleggsmidler 754 600 913 000

OMLØPSMIDLER

Lager av varer og annen beholdning 35 600 7 480

FORDRINGER
Kundefordringer 4 250 000 488 236
Andre kortsiktige fordringer 4 379 135 95 678
Sum fordringer 629 135 583 914

INVESTERINGER

Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 248 348 1 017 351

Sum omløpsmidler 1 913 083 1 608 745

Sum eiendeler 2 667 683 2 521 745
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BALANSE
VOLDA HANDBALLKLUBB

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2022 2021

EGENKAPITAL
INNSKUTT EGENKAPITAL

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 916 321 1 122 332
Sum opptjent egenkapital 916 321 1 122 332

Sum egenkapital 916 321 1 122 332

GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner 5 687 419 758 243
Sum annen langsiktig gjeld 687 419 758 243

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 131 347 152 025
Skyldig offentlige avgifter 419 867 237 759
Annen kortsiktig gjeld 512 729 251 387
Sum kortsiktig gjeld 1 063 943 641 171

Sum gjeld 1 751 362 1 399 414

Sum egenkapital og gjeld 2 667 683 2 521 745

                                        
                                        

Volda, 07.02.2023
Styret i Volda Handballklubb

Norodd Dyrhovden
styreleder

Janicke Westlie Driveklepp
nestleder

Linda Elin Engjaberg
styremedlem

Line Lauvsnes Oddekalv
styremedlem

Tore Kjetil Sørheim
styremedlem

Arild Bakke
styremedlem

Cecilie Åmås
styremedlem

Hilde Karin Hjorthaug Berg
daglig leder
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Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske 
regnskapsstandarder. 

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og 
tjenester. 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. 

Varer
Varer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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.
 

Note 2 Lønnskostnader og antall årsverk

Lønnskostnader 2022 2021
Lønninger 3 340 930 2 414 074
Arbeidsgiveravgift 484 553 350 690
Pensjonskostnader 78 960 40 501
Andre ytelser 83 960 53 414
Sum 3 988 402 2 858 679

Selskapet har i 2022 sysselsatt 7 årsverk. 



Note 3 Anleggsmidler

 Driftsløsøre, 
inventar ol.

Sum

Anskaffelseskost pr. 01.01.22 1 071 730 1 071 730
Anskaffelseskost 31.12.22 1 071 730 1 071 730
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22 337 130 337 130
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.22 337 130 337 130
Bokført verdi 31.12.22 734 600 734 600
Årets ordinære avskrivninger 158 400 158 400
   
Økonomisk levetid 5-10 år
   
   

Note 4 Fordringer

Fordringer 2022 2021
Kundefordring og opptjent inntekt 250 000 488 236
Forskuddsbetalte kostnader 140 233   13 553
Andre kortsiktige fordringer 238 902 82 125
Sum 629 135   583 914

Note 5 Annen langsiktig gjeld

2022 2021
Gjeld til kredittinstitusjoner 687 419 758 243
Sum annen langsiktig gjeld 687 419 758 243

Av annen langsiktig gjeld forfaller kr. 229 897 senere enn 5 år etter regnskapsårets slutt.

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet:
2022 2021

Transportmiddel             717 000               865 300



FULLSTENDIGHETSERKLÆRING TIL REGNSKAPSHJELP AS FOR 
ÅRSOPPGJØRET FOR 2022

Fullstendighetserklæring avgis i forbindelse med utarbeidelsen av årsoppgjøret for 2022 for Volda 
Handballklubb og formålet er vurdering om hvorvidt årsoppgjøret i det alt vesentlige gir et rettvisende 
bilde i samsvar med det rammeverket for finansiell rapportering som er benyttet. Vi bekrefter etter beste 
evne og overbevisning at: 

ÅRSREGNSKAPET
Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for 
betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen 
av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi 
mener at regnskapet gir et rettvisende bilde. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen 
av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. Vi har tatt 
tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i 
overensstemmelse med kravene det rammeverket for finansiell rapportering som er benyttet. Alle 
hendelser etter 31.12.2022, og forhold som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt. Vi 
mener virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig (både enkeltvis og samlet).

LIGNINGSSKJEMA
Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i ligningsskjema med vedlegg er 
korrekte og fullstendige. 

OPPLYSNINGER SOM ER GITT
Vi har gitt regnskapsfører tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for 
utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker. Vi har gitt  
tilleggsopplysninger som regnskapsfører har bedt om fra oss ved utarbeidelsen av årsoppgjøret for 2022 og 
vi har gitt regnskapsfører ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter regnskapsførers 
vurdering er nødvendig å innhente informasjon fra. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og 
reflektert i regnskapet. Vi har gitt regnskapsfører opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen 
for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. 

Vi har gitt regnskapsfører alle opplysninger om evt. misligheter eller mistanker om misligheter som vi er 
kjent med og som kan ha påvirket selskapet og som involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull 
rolle i intern kontroll eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.Vi har 
også gitt opplysninger om evt. påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket 
selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, myndigheter mv. Vi har gitt 
regnskapsfører opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om 
manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. Vi 
har gitt opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter 
og transaksjoner med disse som vi er kjent med. 

Vi har på tilbørlig måte opplyst om alle forpliktelser, herunder rettstvister, både aktuelle og latente, og det 
er i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter. Selskapet har 
tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler og det er ingen pantsettelser av eller heftelser på selskapets 
eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet. Vi har gitt  opplysninger om planer 
for fremtidige handlinger i forbindelse med vurderingen av evnen til fortsatt drift og hvorvidt disse planene 
er gjennomførbare. 

VOLDA,  07.02.2023

                                                          .
Hilde Karin Hjorthaug Berg
Daglig leder
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