
 

Regnskap 2011 – Noter 

Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Foreningen har videre fulgt 

idrettens kontoplan som grunnlag for oppstillingen. Kontoplanen er satt opp slik at både inntekter og kostnader gir 

et godt grunnlag for å danne set et detaljert og realistisk bilde av aktiviten i klubben. Enkelte poster er ytterligere 

kommentert i notene under. 

Note 1 Personalkostnader  
Lønn daglig leder 338 720 
Andre lønnsrelaterte ytelser daglig leder 0 
Lønn trener elite 150 000 
Lønn spillere elite 151 958 
Lønn trenere bredde 157 126 
Totalt lønn 797 804 
Arbeidsgiveravgift daglig leder 47 760 
Arbeidsgiveravgift trener elite 21 150 
Arbeidsgiveravgift spillere elite 21 426 
Arbeidsgiveravgift trenere bredde 22 578 
Totalt arbeidsgiveravgift 112 914 
Bilgodtgjørelse alle, oppgavepliktig 201 853 
Totalt 1 112 571 

Det var i 2011 ingen andre fast ansatte i bedriften utover daglig leder. Antall årsverk fra fast ansatte utgjorde 0,8. 

Styret har ikke blitt tildelt eller mottatt styrehonorar i 2011. 

Note 2 Idrettsfaglig bistand 
Utover fast ansatte i administrasjon og midlertidig ansatte i det sportslige apparat, leies det inn personale med 

særskilt sportslig kompetanse. I 2011 gjaldt dette først og fremst ansvarlig for klubbens sportslige utvikling, David 

Brocken, samt keepertrening for elite senior. 

Idrettsfaglig bistand David Brocken 522 706 

Idrettsfaglig bistand forøvrig 78 000 

 

Note 3 Antall medlemmer 31/12-2011 
Antall registrerte medlemmer i 2011: 983  

Note 4 Frigg cup 2011 
Frigg Rema 1000 cup satte ny deltagerrekord og overskuddsrekord I 2011. I høstcupen deltok 258 lag, hvorav 201 

kom fra andre klubber og 57 lag fra Frigg. De to klart største stevneutgiftene er varer til kiosksalg og ikke minst 

premier til deltagere. 

Frigg cup – deltageravgift 327 915 

Frigg cup – salgsinntekter 323 049 

Frigg cup – sponsorinntekter 80 000 

Frigg cup – samlede inntekter 730 964 

Frigg cup – stevneutgifter -360 132 

Frigg cup - resultat 370 832 

 

  



 

Note 5 Utstyr og vinterdrift 
De største kostnaden utover personalkostnader er utstyr og vinterdrift.  

Ustyr elite 130 599  

Utstyr bredde og bandy 304 102 

I kategorien utstyr er det utelukkende utstyr til utøvelse av fotballaktiviteten, i 2011 var det påfyll av drakter, 

treningstøy og baller somutgjør litt større poster, til både bredde og elite.  

Når det gjelder vinterdrift så ble det i 2011 fyllt på med kuler på Marienlyst, en post som alene utgjorde 48% av 

vinterdriftskostnadene dette året.   

Note 6 Egenkapital og gjeld 
Frigg Oslo FK besitter ingen bygningsmasser eller andre kapitalvarer. Våre eiendeler er rene omløpsmidler. 

Driftsresultatet var i 2011 i praksis. Klubben var i praksis gjeldsfri ved årsslutt 2011.  


