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4.0 Styrets årsberetning og årsregnskap 2022 

4.1 Styrets beregning 2022 

For FK Bodø/Glimt har 2022 vært et svært innholdsrikt og hvor klubben har fortsatt sin positive 
utvikling både sportslig, økonomisk og administrativt.   

Tillitsvalgte 2022 

Hovedstyre: 

Rolle Navn 

Styreleder Inge Henning Andersen 

Nestleder Berit Wilhelmsen 

Styremedlem Tom Cato Karlsen 

Styremedlem Stephan Andre Skjelvan 

Styremedlem Tor Arne Aga 

Styremedlem Stine Mariell Hanssen 

Varamedlem Ola Haldorsen 

 

Valgkomité: 

Rolle Navn 

Leder Tord Kolstad 

Medlem Ivar Forn 

Medlem Brita Bjørnbakk 

Vara Geir Bjarne Hansen 

 

Revisor: 

Rolle Navn 

Revisor EY, Bodø   
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Kontrollkomité: 

Rolle Navn 

Leder Paul Martin Strand 

Medlem Kristin Ingebrigtsen 

Medlem Tarjei Eck Hansen 

 

Andre tillitsverv: 

Rolle Navn 

Styremedlem Bodø Idrettsråd Anne Brandal 

Nestleder Norsk toppfotball Inge Henning Andersen 

Kretsleder NFF Nordland Mads Torrissen 

Medlem konkurranseutvalget NFF Ernst Pedersen 

Vara NFF Nordland Stephan Andre Skjelvan 

Nestleder NFT Stian Theting 

 

Økonomisk beretning 
For 2022 viser regnskapet til FK Bodø/Glimt inntekter på totalt kr 307.471.482, mot en budsjettert 
omsetning på kr 131.850.000. Kostnadene er på kr 240.771.608 mot et budsjett på kr 128.000.000. 
Driftsresultatet viser da kr 66.699.874 i overskudd, mot budsjettert overskudd på kr 3.850.000. 
Netto finans er kr 4.768.955 mot budsjettert kr 1.400.000. 

Årsresultatet er med det kr 71.468.829, mot budsjettert kr 5.250.000. 

Sølvet i Eliteserien øker våre inntekter fra markeds- og medieavtalen til kr 26.101.429, en økning på 
kr 10.191.672 i forhold til budsjett. Dette medfører også økte kostnader fra Norsk Toppfotball da en 
del kostnader fordeles solidarisk etter utbetalingene fra markeds- og medieavtalen, kostnaden for 
2022 ble kr 4.343.250.  

Videre gav sluttspill Conference League 2021/22, spill i kvalifisering til Champions League og senere 
gruppespill i Europa League inntekter fra UEFA på totalt kr 174.694.424. Totale kostnader knyttet til 
spill i Europa, og da også med oppgraderingen av stadion, arrangement og reiser utgjorde totalt kr 
100.602.369. 

Bonusutbetalinger til spillere, trenere og administrasjon er utbetalt etter avtaler inngått i 2022. 

Pr. 31.12.22 er egenkapitalen på kr 151.768.787 som er en forbedring på kr 71.468.829 som 
tilsvarer årsoverskuddet. Arbeidskapitalen er på kr 125.317.596 som er en forbedring på kr 
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46.692.953. Regnskapet gir etter styrets vurdering en rettvisende oversikt over utvikling og resultat 
av klubbens virksomhet. Klubbens økonomi er slik at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 
Det er ikke tegnet styreansvarsforsikring. 

Styret kan med bakgrunn i ovennevnte tilkjennegi at klubben rapporterer i grønn sone. Styret har 
en klar ambisjon om å sikre en bærekraftig klubbøkonomi i årene som kommer. Klubben fortsetter 
arbeidet med å sikre en stabil grunnleggende drift, som ikke baserer seg på spillersalg og sportslig 
suksess. I dette bildet vil det være viktig fremover å fortsatt styrke inntektsposter som 
partnerinntekter og kampinntekter. 

Styret vil takke det frivillige apparatet for den hjelp og entusiasme de har vist i 2022. Styret vil også 
takke alle som er engasjert, opptatt av klubben og støtter laget. 

Strategi og styringssignaler 
Det har i perioden fra 14. mars 2022 til 6. mars 2023 vært avholdt 10 protokollerte styremøter. 
Daglig leder Frode Thomassen har deltatt fast i styremøtene, mens øvrige ansatte har møtt etter 
behov.  

Virksomheten drives med utgangspunkt i Bodø kommune, og klubben har et regionalt oppdrag i 
Nordland. Gjennom å være den ledende fotballklubben i vår region har vi et særlig ansvar for å 
bistå og bidra til positiv utvikling av fotballen i landsdelen. I dette ligger et naturlig og sterkt behov 
for høy fotballfaglig kvalitet i alt vi gjør, men også at vi deler kunnskap og kompetanse med andre 
fotballklubber i regionen. Vi skal være en viktig leverandør av fotballrelaterte tjenester og være en 
inspirasjon til fotballivet lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Det har vært et fantastisk år for FK Bodø/Glimt med sølv i serien, kvartfinale i Conference League, 
Cupfinale, avansement til play off i Conference League i 2023 og klubben er fortsatt med i NM-
cupen 2022. Klubben har igjen levert en sesong som vil stå med store bokstaver i historiebøkene.  

Klubbens utvikling de siste 4-5 årene har også vært bakgrunnen for at styret har brukt tid på å 

arbeide med å revidere klubbens strategier for en ny strategiperiode (2022 – 2026). Styret vedtok 

denne i mai 2022. Klubbens strategidokument har som kjent navnet ‘Vårres måte’, og vil bli 

gjenstand for en egen presentasjon på Årsmøtet. 

Sport 
I byggingen av klubb har Styret sett det som viktig å styrke bemanningen og tilføre nødvendig 
kompetanse i sentrale deler av klubben. Dette blant annet, for å kunne arbeide mer målrettet og 
systematisk med spillerlogistikk, samt å optimalisere arbeidet med å ta ut det individuelle 
potensiale i spillergruppene (både i A-laget og i akademiet) og sikre nødvendig 
kvalitet i sportslige arbeidsprosesser.  

Klubbens styre og administrasjon har gjennom 2022 vært opptatt av å ha og bygge en 
underliggende forsvarlig og bærekraftig drift, men samtidig gi kraft og retning til en nødvendig 
videreutvikling av klubben. Dette for å gi klubben best mulig forutsetninger for ytterligere sportslig 
fremgang i årene fremover. 

For nærmere om sport viser styret til rapporter fra de respektive avdelinger. 
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Siden årsmøtet i 2022 har følgende A-lagsspillere skiftet klubb: Nikita Haikin, Ola Solbakken, Marius 
Høibråten, Elias Kristoffer Hagen, Japhet Sery Larsen, Victor Boniface, Joshua Smits, Alfons 
Sampsted, Anders Konradsen og Joel Mwuka (solgt, men tilbake på lån). Vi takker dem for deres 
innsats og tid i klubben, og ønsker dem lykke til videre. 

Styret vil videre takke Kjetil Knutsen, Morten Kalvenes, Aasmund Bjørkan, Jonas Kolstad, Ørjan 
Nygård, Robert Hauge, Michael Brown, spillere og øvrige støtteapparat for den svært gode 
innsatsen i 2022. 

Styret er også glad for å se at det gode arbeidet som har vært gjort over flere år også gir seg 
utslag i antall spillere som representerer Norge og andre land på ulike landslag: 

 A-landslag:  Patrick Berg, Marius Lode, Brede Moe, Ola Solbakken og Hugo 
   Vetlesen 

 Russland A:  Nikita Haikin 
 Island A:  Alfons Sampsted 
 U21:   Elias Hagen, Joel Mwuka og Hugo Vetlesen 
 Danmark U21: Albert Grønbæk og Japhet Sery Larsen 
 Slovenia U21:  Nino Zugelj 
 U20:   Lasse Nordås og Joel Mwuka 
 Tsjekkia U18 og U19: Lucas Kubr 

 

Følgende spillere fra Bodø/Glimt-akademiet representerte Norge eller andre nasjoner på 

aldersbestemte landslag: 

 G16 Norge:  Isak Hammadou (turnering i Romania 2-10. Mai 2022) 

 G16 Island:  Sturla Sagatun Kristjansson (to landslagssamlinger) 
 
Cassander Krane Dreyer (G16), Isak Hammadou (G16), Mathias Blix Olsen (G15), Kristian Birkelund 
(G15), Mathias Høgseth (G14), Jonas Dahlberg Strand (G14) og Hindrin Chooly (G14) deltok på 
Equinor talentleir 25. - 29. juni i Porsgrunn.  
 
I årsberetningen er det viktig for styret å få uttrykke tilfredshet med det arbeid som gjøres i Glimt-
akademiet.  

Styret ønsker også å få fremheve det gode arbeidet som gjøres i samfunnsavdelingen. Det har i 
løpet av 2022 blitt lagt ned mye godt arbeid for å sikre og bidra til at FK Bodø/Glimt er et 
godt sted å være for våre medlemmer, trenere og frivillige. 

Det er etter styrets vurdering et godt arbeidsmiljø i klubben. Styret vet at det legges ned en 
svært stor arbeidsinnsats blant klubbens ansatte. Styret har som tidligere år også i 2022 vært 
noe bekymret for arbeidsbelastningen. 

Klubben har startet arbeidet med aktsomhetsvurderingen og planlegger å legge ut en rapport i 
samsvar med loven innen fristen 30.06.2023. 

Klubben har i løpet av 2022 utviklet organisasjonen, gjort noen justeringer i administrasjonen og 
etablert en tydeligere ledelsesstruktur. 

Kjønnsbalansen i administrasjonen er fordelingen 5,5 damer og 10,5 årsverk menn. Det er like 
forutsetninger for å arbeide i klubben uansett kjønn eller funksjonsevne. Det er gjennom de siste 
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årene etablert en bedre kjønnsmessig balanse i administrasjonen. Klubben har som mål å ha på 
plass a-lag kvinner fra sesongen 2024 ved overtakelse av lisens fra IK Grand, man vil dermed være 
representert med seniorlag også på kvinnesiden (egen sak på årsmøte). 

Klubben har gjennom sitt medisinske apparat en kontinuerlig dialog for å redusere sykefravær, 
ulykker og skader. Det arbeides daglig med skadeforebyggende tiltak, men løpet av året har vi hatt 
noen langtidsskader. Det er styrets klare oppfatning at det jobbes meget godt i 
klubbens medisinske-/fysiske apparat. 

Utover problematikken knyttet skader og i forhold til yrket som fotballspiller oppleves det 
totale sykefraværet i klubben som normalt. I 2022 har vi hatt et sykefravær på 609 dager, hvorav 
488 dager for langtidsskader. Styret vil ellers opplyse at virksomheten ikke gir noen skader på det 
ytre miljø. 
E-sport 

I 2022 deltok FK Bodø/Glimt i eNM arrangert av NFF med to spillere: Isak Øvrevold og Max Garcia. 
SKADE, e-sportsorganisasjon på Helgeland, er samarbeidspartneren til klubben på e-sport. 

FK Bodø/Glimt røk i 2021 ut i ekstrasjansen for kvalifisering til runde 3 i eNM. I 2022 startet ikke 
eNM opp, da første kampdag var i januar i 2023.  

Klubben ønsker å takke spillere og Øvrevolds far for gode prestasjoner, seere på Twitch, partner 
Bodø Energi og samarbeidspartner SKADE for nok et år med e-sportsaktivitet i Glimt. 

NordlandsGlimt AS  
Nordlandsglimt AS (NG) har økonomisk interesse i alle overgangssaker som er knyttet til klubbens 
A-lag. Rettighetene knyttet til spillerne ligger imidlertid i FK Bodø/Glimt, og det er derfor klubben 
som har endelig beslutningsmyndighet i alle overgangssaker. Selskapet er å forstå som et verktøy i 
forbindelse med klubbens spillerlogistikk, og samarbeidet i 2022 har som tidligere år vært meget 
godt. Nordlandsglimt AS vurderes å være en viktig samarbeidspartner for klubben også de 
kommende årene.  

I formålet med avtalen mellom NG og BG heter det at «NG i samarbeid med BG skal bidra til 
videreutvikling av BG’s sportslige nivå med intensjon om å bevare BG som en toppklubb i norsk 
fotball.» 

Nåværende avtale (fra 2016) ble utarbeidet etter vedtak i FIFA i desember 2014, og gir en god 
plattform for samarbeidet. Avtalen er da også godkjent av NFF.  

I 2018 ble klubben enige med NordlandsGlimt AS om å justere fordelingsnøkkelen ved salg av 
spillere, slik at en større andel av denne tilfaller klubb. Denne fordelingsnøkkelen er per i dag 
60(NG)/40(BG), men vurderes nå ytterligere justert og styrket i forhold til klubb. Klubben har som 
en overordnet strategi at man over tid må selge spillere for mer enn man kjøper, og at det i 
logistikken handler om å styrke A-laget som produkt.    

I dialogen med revisor i 2022 er det kommet frem at fordeling av overskudd i NG skulle vært 

praktisert annerledes. Frem til 2022 har man lagt til grunn at inntektene ved spillersalg er fordelt 

60/40 mellom klubb og NG, og da uten å ta hensyn til tidligere kostnad ved kjøp. Det korrekte ville 

være at fordelingsmekanismen kommer til anvendelse på netto overskudd etter at kostnadene fra 
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tidligere kjøp er trukket fra. I samråd med revisor har derfor styrene i BG og NG lagt til grunn at ny 

praksis gjøres gjeldende fra 1. januar 2022.  

Styret i selskapet består av styreleder Arne Juell og styremedlemmene Ove Andreassen, Benn 
Eidissen og Tord Kolstad.  

For å holde en armlengdes avstand mellom klubb og selskapet er ikke klubben representert i styret. 
Daglig leder i FK Bodø/Glimt har møteplikt i styret. I tillegg har styreleder, sportslig administrativ 
leder og hovedtrener har deltatt i styremøtene på forespørsel og ved behov. 

Marked og salg  
Gjennom 2022 har avdelingen jobbet med å utvikle og ytterlige styrke klubbens posisjon og 

merkevare, legge kvalitet i arbeidet med våre nettverk og produktene som tilbys 

samarbeidspartnerne til klubben, samt å øke markedsinntektene.  

Det jobbes stadig med nye innovative produkter og konsepter som gir en merverdi for partnerne 

som ønsker å samle seg rundt FK Bodø/Glimt og arbeidet med Action Now.  

Markedsinntektene til Glimt var kr 27.060.805 i 2022, og ambisjonene for 2023 tilsier en ytterligere 

vekst. 

Arrangement  
Som følge av kravene til UEFA ble det i løpet av vinteren 2022 utvidet med 1.920 seter på SNN-

tribunen. Den nye tilskuerkapasiteten vår er 8.278.  

Tilskuersnittet i 2022 var 6.047, dette er en prosentvis økning på over 80 % fra 2019-sesongen, som 

er den forrige sesongen uten Covid-19-restriksjoner. I løpet av 2022 var det til sammen 163.270 

tilskuere på Aspmyra.  

Gjennom året ble det gjennomført 53 arrangement fordelt på hjemme- og bortekamper, kick-off, 

cupfinaleshow, skolebesøk med spillere og medaljefest.  

Kommunikasjon  
Gjennom året har kommunikasjonsavdelingen jobbet med å videreutvikle og bygge klubbens 
kommunikasjonsflater med mer variert, interessant og spennende innhold av høyere kvalitet. 
Avdelingen har også håndtert det pågående trykket fra media, bidratt med å spre informasjon og 
fungert som klubbens publikumskontakt på sosiale medier. 

Nedenfor følger nøkkeltall for 2022 (*Sidevisninger **Totalt antall lyttere): 

Flate Antall følgere 2021 Antall følgere 2022 Endring 

Facebook 59 100 73 066 + 13 966 

Twitter 19 028 25 042 + 6 014 

Instagram 35 000 49 200 + 14 200 

LinkedIn 1370 3 269 + 1 899 

TikTok 3 452 8 000 + 4 548 

Glimt.no* 1 716 178 3 440 893 + 1 724 715 

Podkast 4-3-3** 54 509 56 491 + 1982 

YouTube 2 761 4 980 + 2 219 
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Glimt-shop  
Glimt-shop har gjennom året hatt en utvikling sammen med resten av klubben, og butikken har i så 

måte gjort seg mange gode erfaringer rundt kampene i Eliteserien, UEFA Europa League og NM på 

Aspmyra, så vel som å være til stede for bortesupporterne i Zürich og Trondheim.  

Glimt-shop har base i hovedinngangen til FK Bodø/Glimt, men flyttet i november midlertidig til City 

Nord for å ta del i sesongavslutningen og juletiden.  

Glimt-shop omsatte i 2022 for kr 10.291.497. 

Statueprosjektet – Harald «Dutte» Berg – Førr Evig 
Arbeidet nærmer seg nå en avslutning og det er en glede å melde til Årsmøtet at det planlegges 
avduking høsten 2023. Statuen er laget av kunstneren Errol Fyrileiv. 

For å realisere prosjektet har flere aktører bidratt, både til skapelsen av statuen, men også til å 
sikre en stabil drift av Glimt-akademiet de siste årene.  

Styret ønsker i den forbindelse å takke: Eidissen Consult, Nordlandsglimt, Salten Aqua, Sparebank1 
Nord-Norge, LNS, Rana Gruber, Gunvald Johansen og Bodø Kommune.  

Styret ønsker videre å rette en spesiell takk til initiativtaker Benn Eidissen. 

Bodø Storstue 
Gjennom 2022 har FK Bodø/Glimt utforsket mulighetene for å etablere Bodø Storstue på 

Thalleveiåkeren, og fremmet forslag til detaljregulering på nevnte tomt høsten 2022. Ambisjonene 

for klubbens arenaplaner er som de ble fremlagt ved det ekstraordinære årsmøtet 22. februar 

2022: «å skape en samlende Storstue tilrettelagt for FK Bodø/Glimt i nasjonale og internasjonale 

turneringer, og med høye ambisjoner for sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.» 

Høringsfristen for innspill til forslaget til detaljregulering gikk ut i slutten av november 2022, og 

klubben arbeider nå med konkretisering av planene for Bodø Storstue i forbindelse med de 

innkomne merknadene, samt de to innsigelsene som kom fra Statens Vegvesen. 

Bodø Storstue er et skalerbart prosjekt. Klubben ønsker å bygge det samfunnet og næringslivet 

rundt oss ser muligheter for, og som imøtekommer det behovet klubben har for fremtiden.   

Action Now 
Action Now-programmet er et samlet, strategisk klubbprogram, og som omfavner klubbens 

samlede virksomhet. Gjennom programmet er klubben en møteplass og kommunikasjons-plattform 

for bærekraftige løsninger. I så måte omfatter programmet hele klubbens virksomhet: Alt fra 

hjemmekamper som felles møteplass for befolkningen, aktiviteten i stjernelaget, deling av 

fotballkompetanse i regionen vår, nettverkstreffene i markeds-avdelingen og kildesortering på 

Aspmyra er bare noen eksempler – dette er Action Now.  

Action Now-programmet har bidratt til høyere økonomiske resultater i markedsavdelingen – både 

direkte (bærekraftambassadører) og indirekte (støtte til måten vi jobber på). Vi har også sett at 

programmet har truffet enda flere klubber og arrangører i Norge og verden. Erfaringsutveksling 

lokalt, nasjonalt og internasjonalt har vært en viktig del av programmet.  
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Over tid har vi vært flinkere på handlinger enn å fortelle om dem. I 2023 er vår ambisjon å 

rapportere på bærekraft i større grad, og å være enda klarere på kommunikasjon og 

historiefortelling, for å vise den kraften og det ansvaret som ligger i fotballen. Denne kraften kan vi 

bruke til inspirasjon og for å skape oppmerksomhet rundt enda flere bærekraft-sinitiativ fra 

samfunns- og næringslivet rundt oss – i tillegg til våre egne.  

Miljøansvar 
Alle Glimts lag, det være seg A-laget, i akademiet eller i samfunnsavdelingen, må ofte ut og reise i 

sammenheng med kamper. På grunn av lange distanser er ofte fly det beste alternativet for det 

sportslige produktet. For administrasjonens del, gikk reise for møtevirksomhet ved bruk av fly 

betydelig ned under perioden med covid-19, og i 2022 vurderte klubben sterkt digitale løsninger før 

flyreiser for møter, foredrag og erfaringsutvekslinger. Oftest ble digitale løsninger som Teams valgt 

for å spare miljø, tid og penger. 

I slutten av 2022 inngikk klubben et samarbeid med Syklistenes Landsforening for å utrede 

muligheten for å gjøre det lettere for ansatte i FK Bodø/Glimt å sykle til og fra jobb, og i møter med 

lokale partnere. Dette arbeidet pågår enda.  

Angående bilbruk oppfordrer klubben alltid til samkjøring, og har kun en bil i sin bilflåte – det er en 

elektrisk varebil. 

Når det er mulig og hensiktsmessig for lagene, er tog selvsagt et supert alternativ. Dette erfarte 

gatelaget Glimtvis da de tok toget til Trondheim for å spille treningskamp mot Rosenborgs gatelag i 

november.  https://actionnow.no/nyheter/glimtvis-med-drommedag-i-bartebyen/

Avfallsreduksjon var i fokus for klubben i 2022, hvor vi fikk på plass bedre løsninger for både 

akkreditering sammen med Bodø Energi, og gjenbruksnett som materialforvalter kan bruke på 

bortekamper til å pakke spillernes tøy. Sistnevnte var i samarbeid med Retura Iris, og ideen kom fra 

materialforvalter i klubben selv. 

Kildesortering 
Kildesortering er fortsatt et fokusområde fra klubben, og en oversikt over våre fraksjoner og 

sorteringsgrad per hentested på Aspmyra vises under: 
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Sorteringsgrad på 73 % er opp fra 59 % i 2021 ved samme hentested. Den positive økningen kan ha 

sammenheng med god sortering i kiosker, nøyaktighet i kildesortering fra Insider Facility Solutions 

som leverer renholdstjenester til FK Bodø/Glimt og et forbedret fokus på kildesortering i 

administrasjonen.  

 

Sorteringsgraden ved SNN-tribunen er betydelig lavere enn i 2021, hvor tilsvarende tall var 56%. 

Rapporten i 2021 inneholdt kategorien trevirke, og hadde mindre emballert matavfall. Det er dog 

en betydelig økning i blandet avfall til sorteringshall i 2022, som er utslagsgivende. 

 

 

Også sorteringsgraden for levering på mottak har gått ned i 2022, fra 61% til 51%. Dette vitner igjen 

om at klubben har en stor jobb å gjøre for å forbedre egen sortering. Igjen er det mengde blandet 

avfall til sorteringshall som har gått opp betydelig, og selv om mer avfall i de ulike kategoriene er 

levert inn til mottak i år, blir ikke dette utslagsgivende på sorteringsgraden i positiv forstand. 

I tillegg til utdragene fra sorteringsrapporten ovenfor, igangsatt også klubben et 

ombyggingsprosjekt i bowlingen i 2022. Dette prosjektet har en egen avfallsrapport. 

Forbruk av utstyr 
Klubben har også i 2022 aktivt arbeidet med bevisstgjøring av bruk av tøy. Et utvalg av årets 

handlinger følger: 

 Videreføring av bruk av 100% resirkulert materiale i spillerdrakter til alle lag bestilt i 2021 

eller 2022. I 2022 var også A-lagsspillernes reisetøy produsert med resirkulerte materialer. 

 Deltakelse på Gjenbruksuka i september, hvor vi utvidet fjorårets gjenbruksmarked til å vare 

i hele den relevante uken i september. Utvalget på markedet ble også utvidet fra å kun være 

Glimt-tøy fra spillere, til å være alt sportstøy fra alle ansatte og spillere i FK Bodø/Glimt. 

 Videreføring av gjenbruk av spillerdrakter, treningstøy mv. i hele klubben der ikke nytt tøy er 

nødvendig. 
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 Ved slutten av året i 2022 satt klubben i gang med et nytt spennende arbeid, som fokuserer 

på å bruke gammelt Glimt-tøy på nytt. Mer informasjon om dette kommer i løpet av 2023.  
 

Reduksjon av miljøavtrykk 
Klubben videreførte arbeidet startet i 2021 med å ikke kjøpe inn engangsartikler i plast, legge 

overskuddsmat fra kampdager ut på appen TooGoodToGo, ikke dele ut «give-aways» uten en viss 

bruksverdi, og å følge innkjøpsrutiner etablert i HMS-håndboken. 

Samfunnsansvar 
Klubbens fotballaktivitetsrelaterte samfunnsansvar er i daglig drift operasjonalisert gjennom 

Samfunnsavdelingen. For utfyllende informasjon om dette, henvises det til beretningen fra 

Samfunnsavdelingen. I tillegg til dette, følger et knippe eksempler som viser klubbens utvidede 

samfunnsansvar i 2022: 

 Utvidet samarbeidet med HELT MED og gjennomførte nok en ansettelse gjennom stiftelsen 

som hjelper mennesker med restarbeidsevne ut i arbeidslivet. 

 Videreført deltakelse i forskningsprosjektet «Gode, samskapte byliv», som jobber for å 

skape en modell for samskaping i bærekraftsarbeid mellom det offentlige og næringslivet. 

 Arrangering av Glimts partnercup til inntekt for TV-aksjonen ble også i år gjennomført av 

akademiet, hvor de samlet inn over kr 100 000,-. 

 Klubben ønsker også å trekke frem alle initiativ arrangert av lag i barne- og 

ungdomsfotballen i Glimt under Action Now-paraplyen. I 2023 vil arbeidet med å få Action 

Now-programmet ut i disse lagene enda sterkere være i fokus. 

 Videreføring og utvikling av nettverksaktivitet med partnere som bidrar til en positiv 

utvikling i regionen vår. 
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4.2 Årsregnskap - resultatregnskap, balanse, kontantstrøm og noter 
 

   

 Årsregnskap 
 - Resultatregnskap 
 - Balanse 
 - Kontantstrømoppstilling 
 - Noter 
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Resultatregnskap          Note    2022   2021 

Driftsinntekter           
Reklame-/sponsorinntekter   27 060 805   23 513 619   
Kampbilletter 2 33 256 473   12 333 414   
Andre kampdagsinntekter   5 589 709   2 572 230   
Medie- og sponsor aktiviteter 2 203 021 659   103 784 242   
Medlems- og aktivitetsinntekter 2 4 397 435   2 888 501   
Andre salgsinntekter   16 377 182   5 057 531   
Leieinntekter   2 420 022   1 831 120   
Andre inntekter 2 9 403 338   15 164 900   
Netto salg/utleie spillere   5 944 859   17 200 097   

Sum driftsinntekter   307 471 482   184 345 654   

            

Driftskostnader           

Variable kamp og treningskostnader, inkl. arr.kost   58 180 783   32 494 264   
Personalkostnader 3 109 910 064   76 641 932   
Avskrivning for øvrige 4 11 568 898   8 794 249   
Administrasjonskostnader 3, 5 20 031 417   14 173 278   
Leie av faste trenings- og kampfasiliteter 6 7 836 033   6 337 415   
Bane og anleggskostnader egne anlegg   14 479 520   2 503 610   
Kostnader reklame/sponsor   2 484 089   2 140 169   
Salgskostnader   16 280 804   4 189 535   

Sum driftskostnader   240 771 608   147 274 450   

            
Driftsresultat   66 699 874   37 071 204   

            

Finansinntekter og finanskostnader           

Annen finansinntekt 7 5 267 990   2 887 796   
Annen finanskostnad 7 499 035   494 418   

Netto finansposter   4 768 955   2 393 378   

            
Ordinært resultat før skattekostnad   71 468 829   39 464 582   

            

            

Årsresultat   71 468 829   39 464 582   

            

            

Overføringer og disponeringer           

Overføringer annen egenkapital 8 71 468 829   39 464 582   
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Balanse pr 31. desember         Note    2022   2021 

Anleggsmidler         

            

Varige driftsmidler           

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 4 1 315 290   1 561 914   

Sum varige driftsmidler   1 315 290   1 561 914   

            

Finansielle anleggsmidler           

Investeringer i datterselskap 9 25 022 500   0   
Investeringer i aksjer og andeler 10, 11 113 401   113 401   

Sum finansielle anleggsmidler   25 135 901   113 401   

            
Sum anleggsmidler   26 451 191   1 675 315   

            

Omløpsmidler           

            
Varer   2 502 000   799 000   

            

Fordringer           

Kundefordringer 12 87 884 621   13 907 746   
Andre fordringer 12 14 281 520   24 784 313   

Sum fordringer   102 166 141   38 692 059   

            
Bankinnskudd, kontanter og lignende 13, 14 134 936 076   89 770 841   

            
Sum omløpsmidler   239 604 217   129 261 900   

            
            
Sum eiendeler   266 055 408   130 937 215   
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Balanse pr 31. desember         Note    2022   2021 

 

Egenkapital           

            

Opptjent egenkapital           

Annen egenkapital 8 151 768 787   80 299 958   

Sum opptjent egenkapital   151 768 787   80 299 958   

            
Sum egenkapital   151 768 787   80 299 958   

            

Gjeld           

            

Kortsiktig gjeld           

Leverandørgjeld   40 175 756   7 804 619   
Skyldige offentlige avgifter 14, 15 5 258 613   10 375 268   
Annen kortsiktig gjeld 16 68 852 252   32 457 370   

Sum kortsiktig gjeld   114 286 621   50 637 257   

            
Sum gjeld   114 286 621   50 637 257   

            
            
Sum egenkapital og gjeld   266 055 408   130 937 215   
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Kontantstrømoppstilling 

  Note 2022 
  

2021 

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter         
Resultat før skattekostnad   71 468 829   39 464 582 
Ordinære avskrivninger   11 568 898   8 794 249 
Endringer kundefordringer/andre fordringer   -63 724 082   -26 411 849 
Endring leverandørgjeld/varer   30 668 137   -1 282 647 
Endring tidsavgrensninger   31 528 227   25 398 467 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   81 510 009   45 962 802 

          

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter         
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler   -11 322 274   -8 547 625 
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre 
foretak   -25 022 500   0 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   -36 344 774   -8 547 625 

          

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter         

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   0   0 

          
Netto endring i likvider i året   45 165 235   37 415 177 
Kontanter og bankinnskudd per 01.01   89 770 841   52 355 664 

Kontanter og bankinnskudd per. 31.12   134 936 076   89 770 841 
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Noter til regnskapet for 2022 

 
Note 1 - Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.  
  

Salgsinntekter 

Inntektsføring av salg av varer fra nettbutikk skjer på leveringstidspunktet. Sesongkort, markeds- og 
mediaavtalen, sponsorinntekter og tilskudd inntektføres løpende gjennom året og periodiseres ihht 
opptjeningsprinsippet. 
  
Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige ytelser/kontrakter balanseføres som 
uopptjent inntekt og inntektføres deretter i takt med levering av ytelsene/kontrakter 
  
Inntekter av spillersalg gjennomføres i tråd med samarbeidsavtalen med Nordlandsglimt AS av 
26.04.2016. Inntektene beregnes med utgangspunkt i årlig akkumulert salgssum for solgte spillere og 
akkumulert kostpris for kjøp av spillere i regnskapsåret. FK Bodø/Glimt mottar uavkortet avtalte 
inntekter for egenutviklede spillere som tegner kontrakt med klubben, og solidaritetsmidler for 
solgte spillere i regnskapsåret. Årlig gevinst fratrukket akkumulerte tap fra tidligere år tilfaller FK 
Bodø/Glimt med minimum 40 % av beregnet gevinst. 
   

Klassifisering og vurdering av balanseposter  

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, 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 nominelt beløp på etableringstidspunktet.  
  
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke 
forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.   
  

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.  
  

Varebeholdninger 

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost 
vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full 
tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.  
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Noter til regnskapet for 2022 

Valuta 

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. 
  

Varige driftsmidler  

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige 
driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik 
avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres 
løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris 
og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn 
balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av 
netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som 
eiendelen forventes å generere. 
  

Kontantstrømoppstilling 

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og 
kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. 
 

Note 2 - Salgsinntekter 

  2022 2021 
Kampbilletter       
Sesongkort 8 803 282   4 736 856 
Billetter eliteserien 4 943 266   2 300 648 
Billetter treningskamper 0   114 906 
Billetter europa 18 614 405   5 181 005 
Billetter NM cup 895 520   0 

  33 256 473   12 333 415 

        
Medieavtaler NTF/UEFA og NM cup       
Markeds- og mediaavtale NTF 26 101 429   30 818 542 
UEFA - deltakelse og premier 174 694 424   69 646 380 
UEFA - solidaritetsmidler 434 750   1 965 320 
Medieavtaler nasjonalt 933 826   1 010 000 
Cup oppgjør 857 229   344 000 

  203 021 658   103 784 242 

        
Medlems- og aktivitetsinntekter       
Medlemskontingent 162 400   146 750 
Treningsavgift 659 419   354 125 
FFO 351 940   195 705 
Cup'er 942 717   227 650 
Egenandeler aktivitet 789 542   662 240 
Samarbeidsavtaler 1 265 004   1 064 167 
 
Øvrige 226 413   237 864 

  4 397 435   2 888 501 
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 Noter til regnskapet for 2022 

       
Andre inntekter       
Kompensasjon inntektsbortfall, krisepakke 0   5 951 693 
Tilskudd offentlige 213 316   205 781 
Nordlandsglimt 1 000 000   1 000 000 
Grasrotandelen 2 037 393   1 967 641 
Støtte Glimtvis 900 000   579 300 
Øvrige 5 252 628   5 460 485 

  9 403 337   15 164 900 

        
  

Note 3 – Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor 

  

Lønnskostnader 2022   2021 
        
Lønninger 96 956 516   67 380 812 
Arbeidsgiveravgift 8 243 886   4 747 989 
Pensjonskostnader 893 641   647 516 
Andre ytelser 2 077 440   2 279 587 

Honorar innleid personale 1 738 582 
  

1 586 028 

Sum 109 910 065   76 641 932 

        
Gjennomsnittlig antall årsverk  76   66 
        

Ytelser til ledende personer 

  

  Bonus   Lønn   
Andre 

godtgjørelser 
Daglig leder 298 210   1 249 135   4 392 
            

Klubben har innskuddsordning for sine ansatte som oppfyller kravene i lov om obligatorisk 
tjenestepensjon 
  
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2022   2021 
        
Lovpålagt revisjon 209 210   145 250 
        
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.       
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Noter til regnskapet for 2022 

 

Note 4 - Varige driftsmidler 

  
  Driftsløsøre, inventar Klubbhus Investering stationanlegg Sum 
  o.a. utstyr   anlegg   
Anskaffelseskost 
01.01. 

2 466 196 130 000 8 547 625 11 143 821 

Tilgang kjøpte 
driftsmidler 

0 0 11 322 274 11 322 274 

Anskaffelseskost 
31.12. 

2 466 196 130 000 19 869 899 22 466 095 

          
Akk.avskrivning 31.12. -1 150 907 -130 000 -19 869 899 -21 150 806 

Balanseført pr. 31.12. 1 315 289 0 0 1 315 289 

          
Årets avskrivninger 246 624 0 11 322 274 11 568 898 
          
Økonomisk levetid 10   0   
Avskrivningsplan Lineær       
          

Anleggsmidlene består av inventar og påkostning av leide lokaler som avskrives over 10 år 
 
Spillerettigheter og økonomiske rettigheter i FK Bodø/Glimts spillerstall som er under kontrakt 
aktiveres i Nordlandsglimt AS 
  
  

Note 5 - Administrasjonskostnader 

  

  2022 2021 
        
Leie av lokaler -3 532 684   -2 837 934 
Felleskostnader NTF -4 343 250   -4 725 105 
Reiser -2 247 854   -1 231 613 
Honorar revisjon og annet -3 967 984   -1 612 448 
Øvrige -5 939 642   -3 766 176 

  -20 031 414   -14 173 276 

        
  

Note 6 - Leie av faste trening- og kampfasiliteter 

  

  2022 2021 
        
Driftskostnader Bodø Spektrum AS 4 599 996   3 767 547 
Leie av bane 1 196 297   687 000 
Leie av tribuner 1 525 073   1 366 868 
Øvrige leier 514 667   516 000 

  7 836 033   6 337 415 
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Noter til regnskapet for 2022 

Note 7 - Valuta 

  

  2022 2021 
        
Valutagevinst (agio) 3 590 132   2 759 985 
Valutatap (disagio) -407 901   -460 967 

  3 182 231   2 299 018 

        
  
 
 

Note 8 - Egenkapital 

   Egenkapital Sum 
Egenkapital 01.01. 80 299 958 80 299 958 
Årsresultat 71 468 829 71 468 829 

Egenkapital 31.12. 151 768 787 151 768 787 
      

  

Note 9 – Datterselskap, tilknyttet selskap m v 

 
  

Navn på morselskap 
  

Forretningskontor 

FK Bodø-Glimt 
  

Aspmyra Stadion Bodø 
      

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen 
  

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen 
Datterselskapene er nyetablert i 2022. Glimtech AS er ett underkonsern som har to datterselskap, 
Bodø Storstue AS og Glimtech AS. Underkonsernet er etablert med formål om å bygge station for FK 
Bodø Glimt. I Glimtech har det påløpt prosjekteringskostnader som er aktivert som anlegg under 
utførelse til MNOK 24,4.  Det har vært ubetydelig drift i Action Now AS. FK Bodø Glimt unnlater 
derfor å konsolidere for 2022 etter regnskapsloven § 3-2 da datterselskapene anses som av 
uvesentlig betydning 
  

  Anskaffelses-   Eier- Stemme- Resultat Egenkapital Bokført verdi 
Selskap år Kontor andel andel 2022 pr. 31.12 pr. 31.12 
Glimtech AS 2022 Bodø 100 % 0 % 0 25 000 000 25 000 000 
Action Now AS 2022 Bodø 75 % 0 % 0 22 500 22 500 

Sum         0 25 022 500 25 022 500 
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Noter til regnskapet for 2022 

Note 10 - Aksjer og andeler i andre selskaper 

  
Klubben har totalt investert kr. 3.000.000 i Nordlandsglimt AS. På balansedagen er aksjeposten 
nedskrevet til kr. 1. Verdsettelsen er i samsvar med retningslinjene fra NFFs lisensnemnd. 
 
Klubben eier en andel i Norsk Toppfotball. Innskuddet er på kr 100.000. 
I tillegg eier klubben to andeler i en barnehage. Andelen er balanseført til kostpris med til sammen kr 
13.400. 

  
  

Note 11 - Nærstående parter 

  
FK Bodø/Glimt eier 13,3 % av aksjer i Nordlandsglimt AS. FK Bodø/Glimt har mottatt NOK 1.000.000 i 
spillerutviklingsstøtte i 2022. Gevinst spillersalg fordeles i henhold til kontrakt mellom FK Bodø/Glimt 
og Nordlandsglimt AS. 
  
  

Note 12 – Utestående fordringer 

   2022   2021 
Kundefordringer vurdert til pålydende 88 169 621   13 942 746 
- avsatt til dekning av usikre fordringer -285 000   -35 000 

Sum 87 884 621   13 907 746 

        

Bokførte tap på fordringer framkommer slik 2022   2021 
Tap på fordringer 250 000   -503 000 
        

Andre fordringer 2022   2021 
Grasrotandelen 3. tertial 683 176   644 975 
Cupoppgjør 172 000   344 000 
Stadionløft Bodø Kommune 3 670 000   2 110 000 
Fordringer ansatte 88 396   30 613 
Forskuddsbetalte kostnader 3 615 448   769 475 
UEFA - deltakelse og premier 0   13 401 674 
UEFA - solidaritetsmidler 0   1 965 320 
Andre fordringer 6 052 500   5 518 256 

Sum 14 281 520   24 784 313 

        
Av kundefordringer gjelder NOK 31.826.770 fordring til nærstående Nordlandsglimt AS. 
   

Note 13 - Langsiktg gjeld/ansvarlig lån/pantstillelser/garantier 

  
Klubben har ved utgangen av 2022 ingen langsiktig gjeld eller pantstillelser. Det er stilt garanti på kr. 
400 000 i Sparebanken Nord-Norge i forbindelse med kredittkort reisekonto. 
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Noter til regnskapet for 2022 

Note 14 -  Bundne midler 

  
  2022 
Bundne skattetrekksmidler utgjør 4 706 756 
    
  

Note 15 - Spesifikasjon av skyldig offentlige avgifter 

  

  2022 2021 
        
Forskuddstrekk 4 714 427   5 644 014 
Arbeidsgiveravgift 1 174 312   1 307 262 
Påløpt arbeidsgiveravgift 473 724   359 900 
Merverdiavgift -1 115 955   3 064 842 
Fagforeningstrekk 12 105   -750 

  5 258 613   10 375 268 

        
  

Note 16 - Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld 

  

  2022 2021 
        
Forpliktelse statueprosjekt 1 761 724   2 154 524 
Forpliktelse spillekjøp 14 748 364   71 028 
Forpliktelse arrangement 0   530 000 
Forpliktelse utbedring stadion/anlegg 1 218 896   1 892 362 
Forpliktelse lønn og feriepenger 40 302 007   23 593 176 
Periodisert sesongkort 5 008 125   2 533 661 
Forpliktelser øvrig 5 813 136   1 682 618 

  68 852 252   32 457 369 
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4.3 Revisors beretning 
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4.4 Kontrollkomiteens beretning   
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