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Resultatregnskap
Foreningen Ballade

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2020 2019

Salgsinntekt 853 910 1 015 625
Annen driftsinntekt 1 590 571 1 527 980
Sum driftsinntekter 1 2 444 481 2 543 605

Varekostnad 1 009 650 1 185 950
Lønnskostnad 2 1 199 110 1 088 469
Annen driftskostnad 2 247 797 229 084
Sum driftskostnader 2 456 556 2 503 503

Driftsresultat -12 075 40 102

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 218 843
Resultat av finansposter 218 843

Ordinært resultat -11 857 40 946

Årsresultat 6 -11 857 40 946

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital -11 857 40 946
Sum overføringer -11 857 40 946
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Balanse
Foreningen Ballade

Eiendeler Note 2020 2019

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 4 217 825 241 988
Andre kortsiktige fordringer 1 238 821 55 000
Sum fordringer 1 456 646 296 988

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 672 834 639 636

Sum omløpsmidler 2 129 480 936 624

Sum eiendeler 2 129 480 936 624
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Balanse
Foreningen Ballade

Egenkapital og gjeld Note 2020 2019

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 709 956 721 813
Sum opptjent egenkapital 709 956 721 813

Sum egenkapital 709 956 721 813

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 19 175 14 968
Skyldig offentlige avgifter 117 938 87 189
Annen kortsiktig gjeld 5 1 282 412 112 655
Sum kortsiktig gjeld 1 419 524 214 811

Sum gjeld 1 419 524 214 811

Sum egenkapital og gjeld 2 129 480 936 624

                                        
                                        

Oslo, 16.02.2021
Styret i Foreningen Ballade

Sindre Hovdenakk
Styreleder
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Styremedlem
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Styremedlem

Cathrine Nysæther
Styremedlem
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Styremedlem
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Daglig leder
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Regnskapsprinsipper
  

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. 
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de 
leveres.

Skatt
Foreningen er skattefri og det foretas dermed ingen skatteberegning.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til 
varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal 
tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige 
fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har 
antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler 
kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt 
med driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som 
forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

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 1 Salgsinntekter

2020 2019
Tilskudd Kulturrådet 1 173 000 1 122 000
Tilskudd periodisert 0 122 552
Tilskudd medlemsorganisasjoner 294 000 246 000
Tilskudd andre organisasjoner 123 571 37 429
Salgsinntekter 853 910 1 015 625

Sum 2 444 481 2 543 605
 
Foreningen Ballade har fått innvilget kr 1 173 000,- i prosjekt- og driftsstøtte fra Kulturrådet. 

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

Lønnskostnader 2020 2019
Lønninger 1 026 624 925 240
Arbeidsgiveravgift 139 362 134 523
Pensjonskostnader 25 154 20 826
Andre lønnsrelaterte ytelser 7 971 7 880
Sum 1 199 110 1 088 469

Sysselsatte årsverk  1,6 1,3

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn/styrehonorar 552 110 43 500
Pensjonsutgifter 0 0
Annen godtgjørelse 4 392 0
Sum 556 502 43 500

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. 

Foreningen benytter seg i stor grad av eksterne frilansere. Disse er som oftest registrerte næringsdrivende, 
men det kan forekomme at honorar skjer i form av lønnsutbetaling.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 18 000.

Note 3 Bundne midler

2020 2019
Herav bundne bankinnskudd 64 810 47 334

Sum bundne skattetrekksmidler er nok til å dekke foreningens forpliktelser ved årsskiftet. 



Note 4 Kundefordringer

2020 2019
Kundefordringer til pålydende 247 825 271 988
Avsetning til tap 30 000 30 000

Balanseført verdi av kundefordringer 31.12 217 825 241 988

Endring i avsetning til tap 0 16 700
Realiserte tap 0 7 656

Sum resultatførte tap på krav 0 24 356

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet. 

Note 5 Annen kortsiktig gjeld

2020 2019
Påløpt feriepenger inkl. arb giv avgift 102 412 84 084
Tilskudd Kulturrådet 0 28 571
Uopptjent inntekt 1 180 000 0
Totalt 1 282 412 112 655

I regnskapet for 2020 er det periodisert et innvilget tilskudd for regnskapsåret 2021 på kr 1 180 000. 
Tilskuddet er prosjekt- og driftsstøtte fra Kulturrådet. Dette er således en prinsippendring for 
regnskapsåret 2020.

Note 6 Egenkapital
Annen 

egenkapital
Sum

egenkapital
Egenkapital 01.01.2020 721 813 721 813
Årets resultat -11 857 -11 857
Egenkapital 31.12.2020 709 956 709 956

Note 7 Fortsatt drift

Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet 
for 2020.
 
I skrivende stund er Norge og store deler av verden rammet av pandemi i form av et virus, Covid-19, som 
antas å ha oppstått på et marked i Kina høsten 2019. Myndighetene har innført en rekke tiltak for å unngå 
en overbelastning av helsevesenet og disse har betydelig innvirkning på folks liv og bevegelsesfrihet. Det er 
restriksjoner mot reising i inn- og utland og begrensninger på hvor mange mennesker som kan møtes på 
samme sted. Skoler og universiteter er stengt, og alle som har mulighet til hjemmekontor oppfordres sterkt 



til å jobbe hjemmefra. Folk oppfordres til å være hjemme og ikke gå ut med mindre det er strengt 
nødvendig.

Konsekvensene for næringslivet er foreløpig svært usikre, men antas å bli store. For hver dag som går 
stenger nye bedrifter midlertidig og permitterer ansatte. Det er forhold som kan tyde på at den 
økonomiske nedgangen og konsekvensene kommer til å påvirke økonomien på lengre sikt.
 
Foreningen Ballade  følger utviklingen av Covid-19 og vurderer både nåværende og potensielle 
konsekvenser for ansatte og drift. Enkelte risikoreduserende tiltak er allerede implementert og ytterligere 
tiltak vurderes kontinuerlig.
 
Regjeringen og sentralbanken setter inn store tiltak for å avhjelpe situasjonen. Det er vedtatt pakker som 
skal sikre likviditet til næringslivet og ivareta permitterte ansatte økonomisk. 
 
Foreningen Ballade  gjør løpende vurderinger av endringer i inntektsstrømmen og har planer klare for 
midlertidige kostnadsreduksjoner.

Det er på det nåværende tidspunkt ikke mulig å foreta et estimat over de finansielle konsekvensene dette 
vil få.

Det har per avleggelse av regnskapet ikke oppstått andre omstendigheter etter regnskapsperiodens slutt
utover det som er beskrevet over. Styret er ikke kjent med hendelser etter balansedagen som kan få
konsekvenser for neste års årsregnskap.
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