Åpent møte om regnskapsstandarden god regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner 2.12.2014 - Oppsummering
Det var rekordstor oppslutning om møtet sammenlignet med tilsvarende møter om regnskapsregler
for økonomiske virksomheter og IFRS, total 56 deltok.
Hensikten med møtet var å utveksle erfaringer med standarden, og å få synspunkter fra brukerne i
og etter møtet i forbindelse med at standarden skal oppdateres og gjøres om til en endelig standard.
Organisasjonene oppfordres til fortløpende å sende innspill etter hvert som de kommer opp, og å
diskutere innholdet i regnskapsstandarden i ulike fora.

Program
-

Innledning
o Elisabet Ekberg fra Fagutvalget

-

Korte presentasjoner fra utvalgte organisasjoner
o Anne Cecilie Bjelke, Kreftforeningen

-

Forbruk av midler
o Innleder: Tord Haugstvedt, Kirkens Bymisjon
o Ordstyrer: Erik Lie, Fagutvalget

-

Anskaffelse av midler
o Innleder: Oddbjørn Nesje, Redningsselskapet
o Ordstyrer: Kjetil Andersen, Fagutvalget

-

Formålskapital
o Innleder og ordstyrer: Hans Petter Nissen, Fagutvalget

-

Hva bør være med i den nye standarden? Er det noe som bør ut? Er det noe som må legge til?
Struktur på standarden. Andre innspill og kommentarer? Oppsummering og veien videre.
o Innledere og ordstyrere: Elisabet Ekberg og Elsie Tjeransen, Fagutvalget

Presentasjoner fra møtet følger vedlagt.
Nedenfor gjengis noen av synspunktene og diskusjonene i møtet. Oppsummeringen inneholder både
innspill til endringer i standarden, og utfordringer i forbindelse med regnskapsavleggelsen og bruk av
regnskapene som ikke nødvendigvis kan løses i standarden.
Det var entydig støtte til at det (fortsatt) er behov for egne regnskapsregler for ideelle
organisasjoner.

Standarden fungerer bra, men kan bli enda bedre.
Erfaringene med bruk av aktivitetsregnskap er gode. Regnskapene oppfattes å gi bedre og mer
relevant informasjon til interne og eksterne regnskapsbrukere enn resultatregnskap etter art.
Oppdelingen av egenkapitalen/formålskapitalen, som synliggjør allerede disponerte/bundne midler,
oppfattes også å gi økt informasjonsverdi av regnskapet. Men det er ønske om mer intuitive
begreper om mulig.
Noen organisasjoner har omfattende virksomhet i AS (datterselskaper) som ikke kan avlegge
regnskap etter standarden. Medfører merarbeid, særlig første året, å omarbeide tallene fra art til
aktivitet for å innarbeide dem i organisasjonens konsernregnskap. Men når strukturen først er på
plass, gir det økt forståelse, og fordelene kan overstige byrdene ved omarbeiding.
Nøkkeltall (innsamlingsprosent, formålsprosent, administrasjonsprosent): Organisasjonene blir målt
på nøkkeltallene, stor fokus både internt og eksternt, bl.a. fra journalister.
Hvem skal bestemme hvilke nøkkeltall som gis (innsamlingskontrollen?)? Hvor skal det stå? Det var
stemning for at regnskapsstandarden ikke bør angi krav til nøkkeltall. Hvordan nøkkeltallene skal
defineres, bør være en diskusjon mellom dem som bruker nøkkeltallene, men Regnskapsstiftelsen
kan bidra som fasilitator i diskusjonen. Representant for Innsamlingsrådet nevnte at det begynner å
komme ønsker om effektstudier, dvs. effekten av de midlene som brukes.
Som en følge av effekten på nøkkeltallene, var det ønske fra noen av deltakerne om å periodisere
innsamlingskostnader mv. (kostnader til anskaffelse av midler). Kostnader til innsamling kommer året
kampanjen skjer, men inntektene kan komme over flere år. Periodisering vil imidlertid gi økt
kompleksitet. Fagutvalgets medlemmer ga uttrykk for at en bør ikke velge regnskapsmessige
løsninger som fraviker hovedprinsippene i standarden.
Det var ønske om tydeligere definisjoner i standarden på enkelte punkter, bl.a. ønske om klarere
skille mellom innsamlede midler og tilskudd.
Det ble støttet å endre til en strammere standard som angir hovedreglene, med veiledning og
eksempler utenfor standarden.
Utfordring for forbrukte midler ved den praktiske regnskapsavleggelsen: hvilke aktiviteter skal
fordeles? Hva er administrasjonskostnader? Fordelingen kan også gå for langt. Det er ikke troverdig
at en organisasjon kan greie seg uten administrasjon.
Det var ønske om at regnskapet kommuniserer bedre, oppleves at regnskapet må «oversettes» for
markedsavdeling/kommunikasjonsavdeling.
Bankene har blitt bedre til å lese regnskapene. Representant for DnB ga uttrykk for at de har utviklet
egne modeller/tilpasninger som gjøre at det nå fungerer greit å analysere regnskapene til
organisasjoner som bruker standarden.
Finanskostnader: Det ble diskutert hvordan standarden tilsier at honorarer til aktiv forvaltning av
likviditetsbeholdningen skal klassifiseres i aktivitetsregnskapet. Fagutvalget oppfattet at dette er
kostnader til anskaffelse av midler.
Innspill fra representant fra Kulturdepartementet om at regnskapsoppsettet i Frivillighetsregisteret
(organisasjoner under grensen for regnskapsplikt) er for komplisert. Fagutvalget vil undersøke dette
med Brønnøysundregistrene.

Formålskapital: Se vedlagte presentasjon. Det ble diskutert hvordan endringer i formålskapitalen
presenteres i formålskapitalnoten. Det fremkom at en organisasjon viser alle årets inntekter under
anskaffelse, alle årets kostnader under anvendelse, og netto endring fremkommer på hver linje som
økning/reduksjon.
I forkant var det kommet spørsmål om regnskapsføring av MVA-kompensasjon, det er observert
uensartet praksis. Fagutvalget gjennomgikk hvordan en mener MVA-kompensasjonen
regnskapsføres. Det vises til presentasjonen.
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Innledning


Regnskap for ideelle organisasjoner





Behov for tilpasninger – egne regler
Vurdert i NOU 2003:23 Evaluering av regnskapsloven


Oppstillingsplaner



Grunnleggende regnskapsprinsipper



Regnskapsloven endret fra og med 1.1.2005

Foreløpig regnskapsstandard



Startet som diskusjonsnotat i 2005
Gjeldende foreløpig regnskapsstandard sist endret 2008

Regnskapskonferansen 2008
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Hva skjer med norsk regnskapsregulering?


Høringsforslag ny norsk regnskapsstandard






Utgangspunkt IFRS for SMEs, med nødvendige og ønskede
tilpasninger
Stor interesse og mange høringskommentarer

Evaluering av regnskapsloven



Utvalg skal avgi del 1 av sin innstilling juni 2015
Omfattende mandat – hoveddelen skal være utredet i del 1

Regnskapskonferansen 2008
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Veien videre?


Fortsatt egne regler for ideelle organisasjoner



Endring av standarden




Innhold?
Form og stil?
Endelig standard?



Utgangspunkt – SORP?



Identifiserte ønskede endringspunkter og/eller
problemområder»?

Regnskapskonferansen 2008
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Program

Regnskapskonferansen 2008
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KREFTFORENINGEN
ANNE CECILIE GRAVER BJELKE
NRS – MØTE OM REGNSKAPSSTANDARDEN
FOR IDEELLE ORGANISASJONER
2. DESEMBER 2014

Anne Cecilie Graver Bjelke

• Regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner implementert i 2006 / 2007
• Formål for privat sektor vs ideelle organisasjoner
• Privat: mål: penger, middel: aktiviteter
• Ideell org: mål: aktiviteter, middel: penger

• Aktivitetsregnskapet viser på en god måte til alle våre brukere, givere,
medlemmer, ansatte, samarbeidspartnere, etc:
• Hvor får vi penger fra
• Hva bruker vi pengene til (å anskaffe inntekter, formål, administrasjon)

• Vi fokuserer på formålsprosent og administrasjonsprosent
• Forskningsprosent (strategi: om lag halvparten av det som benyttes til formål skal gå til forskning)

Anne Cecilie Graver Bjelke
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Regnskap for 2013
(beløp i hele tusen)

Inntekter ekskl. finansinntekter
Forbruk av midler til å anskaffe inntekter
Forbruk av midler til formål
Forbruk av midler til administrasjon
Aktivitetsresultat ekskl finans
Finansinntekter
Aktivitetsresultat
Formålsprosent
Administrasjonsprosent
Forskningsprosent
Innsamlingsprosent
Avkastning ‐ midler til ekstern forvaltning

Regnskap Budsjett
2013
2013
435 978 423 424
‐67 069 ‐68 351
‐448 922 ‐446 812
‐7 349
‐7 608
‐87 620 ‐99 088
90 198
40 000
2 578 ‐59 088
86 %
1%
51 %
79 %
11 %

Avvik
12 554
1 282
‐2 110
‐259
11 468
50 198
61 666

Regnskap
Endring
2012 siden 2012
416 484
19 494
‐64 434
‐2 635
‐407 331
‐41 591
‐7 661
53
‐62 942
‐24 678
73 723
16 475
10 781
‐8 203

86 %
1%
50 %
80 %
5%

85 %
2%
47 %
81 %
10 %

Anne Cecilie Graver Bjelke

Forbruk av midler

Anskaffede midler
1%

1%

1%
Hva bruker vi
pengene til:

13 %
7%

Hvor får vi
pengene fra:
•
•
•
•
•
•
•

Medlemmer
Offentlig
Tippemidler
Testamentarisk
Privatpersoner
Næringsliv
Etc…

6%

•

15 %

•
5%

32 %

•

4%

5%

86 %

Til formål
(formålsprosent)
Til å anskaffe
inntekter
Til administrasjon
(adm.prosent)

24 %

Forbruk av midler til formål
1%

1%

4%

33 %
51 %

Forbruk av midler til
formål:
• Forskning
(forskningsprosent)
• Informasjon/
helseopplysning
• Kreftomsorg
• Samfunnskontakt
• Internasjonalt
• Forebyggende

10 %
Anne Cecilie Graver Bjelke
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Balanse pr 31.12.2013

Driftsmidler / Fordringer

28

Diverse gjeld

42

Bankinnskudd

189

Bevilgede midler som ikke er utbetalt (gjeld)

430

Verdipapirer (aksjer / renter)

863

Grunnfond
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Formålskapital med internt pålagte restriksjoner
Annen formålskapital

100
13
325
171

Sum eiendeler

1 080

Sum gjeld og formålskapital

1 080

Anne Cecilie Graver Bjelke
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08.12.2014

NRS Ideelle organisasjoner
Forbruk av midler/forbrukte midler

Standarden en god nyhet til organisasjoner
utem økonomisk som formål?
•
•
•

Organisasjonen mål og økonomisk rapportering er tydelig?
Gir bedre og mer relevant informasjon til brukerne av
regnskapet
Øker kvaliteten på regnskapsrapporteringen

Oslo, 2. des 2014

TbwH
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Implementering SKBO
•
•

Lang vei første året.
Når strukturen er på plass gir det en forståelse.

Oslo, 2. des 2014

Oslo, 2. des 2014

TbwH

TbwH
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Oslo, 2. des 2014

TbwH

Utfordringer
•
•
•

Hvordan sette opp aktivitetsregnskap og samtidig notekrav
om andre driftskostnader
Felleskostnader fordeling.
Hva er administrasjonskostnader.

Oslo, 2. des 2014

TbwH
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Kommunikasjon
•
•

Regnskapet kommuniserer ikke.
Organisasjonene feilkommuniserer og villeder

Oslo, 2. des 2014

TbwH

Kommunikasjon
•

Nesten nitti kroner av hver hundrelapp som xx får i gave
brukes til å bedre levekårene til de som trenger det …

Oslo, 2. des 2014

TbwH
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Kommunikasjon

Oslo, 2. des 2014

TbwH

Eksempel
•

Kostnader til formålet /forbrukte midler
Org 1

Org 2

Inntekter
Eiendom
Innsamling
Sum

10 000 000
10 000 000
20 000 000

11 333 000
11 333 000

Forbrukte midler
Kostnader til anskaffelse av midler
Eiendom
9 000 000
Innsamling
2 500 000

Lav avkastning/høye kostnader
2 833 250 Høy avkastning/lave kostnader

Sum brukt på formålet

8 500 000

8 500 000

Sum forbrukte midler

20 000 000

11 333 250

43 %

75 %

Formålsprosent

Oslo, 2. des 2014

TbwH
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Tromsøysundet
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Iht. til regnskapsstandarden skal inntekter føres det året de kommer inn, mens det er anledning til å periodisere
utgiftene.
Konsekvensen er at det kan oppstå et misforhold mellom inntekter og utgifter i regnskapene over flere år.
Men det kan komme misforhold andre veien også.
Mange innsamlingsorganisasjoner ønsker å vokse i givermarkedet. For få det til må det investeres i
”inntektsbringende aktiviteter.”
Vi må gå til anskaffelse av midler.
Men det kan være dyrt å skaffe seg givere. I alle fall på kort sikt. Investeringene (utgiftene) kan derfor være
store det ene året mens inntektene kommer de fremtidige årene.
Dette får konsekvenser for innsamlingsprosenten. Spesielt hvis investeringen (for eksempel en giverkampanje)
din ikke får den effekten du hadde håpet på.
Og konsekvensen kan bli en innsamlingsprosent under minsteandelen. Spesielt det året du gjorde
investeringen. I alle fall om den kom på slutten av året.
Det er da media blir interessert. Dess større svinginger, dess mer interessert blir de.
Det hele kan illustreres i figuren over ‐>
Innsamlingsprosenten går opp og ned i takt med toppene og bunnene på utgiftssiden og inntektssiden.
En innsamlingsprosent som varierer i stor grad er ikke ønskelig, og sier nødvendigvis ikke noe om bærekraften i
markedsarbeidet til organisasjonen.
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Vi ønsker løsninger som kan gi oss en mer stabil innsamlingsprosent, og som bedre viser forholdet mellom
inntekter og utgifter på markedssiden over flere år.
For å få det til trenger vi en regnskapsstandard som tar høyde for de utfordringene vi som
innsamlingsorganisasjoner står overfor.
Fenomenet innsamlingsprosenten kom med lov om registrering av innsamlinger som trådte i kraft i 2009, altså
etter forrige revidering av regnskapsstandarden.
Loven sier at: ”Alle registrerte innsamlinger skal ha et budsjett hvor minst 65 % av de innsamlede midler skal gå
uavkortet til det oppgitte formålet med innsamlingen. Beregningen av minsteandelen kan skje i forhold til en
tidsperiode på maksimalt 3 år.”
Og selv om loven nå trolig oppheves kommer innsamlingsregisteret til å fortsette å være der, og
innsamlingskontrollen kommer til å fortsette sitt virke.
Innsamlingsprosenten, eller kravet om en minsteandel, kommer til å fortsette å være der. Dette har blitt et
sentralt nøkkeltall, sammen med formålsprosent og administrasjonsprosent.
Det er behov for at regnskapsstandarden omtaler utregningen av alle tre nøkkeltallene, siden de henger så tett
sammen.
Den kommende regnskapsstandarden må derfor ta høyde for kravet om en minsteandel (til innsamling) og
beregningen av denne.
Det er derfor svært viktig at regnskapsstandarden gjør det mulig for innsamlingsorganisasjonene å periodisere
utgifter og inntekter på en bedre måte, slik at vi bedre kan vise innsamlingsprosentens utvikling over tid.
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Tilbake til Tromsøysundet.
Det ser vakkert ut, men det er like stor fare for å havne på sjøen her – som andre
steder langs kysten.
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Som vedkommende her har fått erfare.
Det er dette arbeidet til Redningsselskapet handler om.
Vi redder liv. Det er det viktigste formålet vårt.
Og vi går til anskaffelse av midler til alle aktivitetene våre som alle sammen er rettet
inn mot formålene til Redningsselskapet.
Hver dag gjør vi alt vi kan for å hindre at mennesker omkommer på sjøen.
Men sjøredning er utfordrende.
Vi trenger gode verktøy…
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…og det viktigste verktøyet er redningsskøytene våre.
For å kunne redde vedkommende som har havnet i sjøen er vi avhengige av redningsskøytene våre.
I dag tolker vi regnskapsstandarden slik at donasjoner skal føres som tilskudd, ikke som innsamlede
midler. Dette har vi diskutert med revisor og andre som også mener vi bør gjøre det.
Derfor trykte vi to innsamlingsprosenter i årsregnskapet vårt – en med, og en uten donasjoner til
redningsskøyter.
Når du har et verktøy som er så viktig for formålet som det en redningsskøyte er, så mener vi
innsamlinger til denne bør telle som innsamlede midler, ikke som tilskudd.
I dag er det et uklart skille mellom tilskudd og innsamlede midler i regnskapsstandarden. Det skaper
unødvendig forvirring.
Vi mener derfor regnskapsstandarden må bli tydeligere i definisjonene av hva som skal føres som
tilskudd og hva som skal føres som innsamlede midler.
Og med enda bedre retningslinjer på periodisering av både utgifter og inntekter, så mener vi
regnskapsstandarden kommer til å bli et mer praktisk og nyttig verktøy for fremtiden.
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Referansegruppe for ideelle organisasjoner
Formålskapital

Hans Petter Nissen

Formålskapital


Forskjellen mellom eiendeler og gjeld




Klassifiseringen av formålskapitalen sier noe om
organisasjonens anskaffende midler er benyttet iht
forutsetningene





Viser akkumulert kapital «disponibel» for formålsaktivitet

Er øremerkede midler benyttet iht forutsetningene?
Har organisasjonen tilstrekkelige midler/annen formålskapital til
aktiviteter som ikke har øremerkede midler samt administrasjon?

Disponering av aktivitetsresultatet krever kunnskap om
hvordan de forskjellige aktivitetene er finansiert
NRS komite for ideelle organisasjoner
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Standardens begreper

Formålskapital
Grunnkapital
Formålskapital med lovpålagte restriksjoner
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Annen formålskapital

Valg av begrep?
For mange / for få linjer?
Vise hele i balansen eller note?

NRS komite for ideelle organisasjoner

Disponering

Aktivitetsresultat
Grunnkapital
Formålskapital med lovpålagte restriksjoner
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner

Formålskapital

Annen formålskapital

Grunnkapital

Brutto

Formålskapital med lovpålagte restriksjoner
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Annen formålskapital

NRS komite for ideelle organisasjoner
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Disponering
Nåværende løsning


I revidert standard?

Disponering under
aktivitetsresultat



Kun i


eller




I egen
formålskapitaloppstilling



Vise





Tilførsel og bruk skal vises
brutto



Formålskapitaloppstilling
eller
Obligatorisk note

Både brutto og netto?
Bare brutto?

Andre forslag?

NRS komite for ideelle organisasjoner

Formålskapitaloppstilling?
Formålskapitaloppstilling
Årets aktivitetsresultat

45 000
Endring i formålskapital

Som er disponert slik (til/fra netto)

IB

Grunnkapital

100 000

Tilført Benyttet

UB
100 000

Formålskapital med lovpålagte restriksjoner
Formålskapital med eksterne restriksjoner

170 000

1 000 000 400 000 -230 000 1 170 000

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Annen formålskapital

-125 000

Sum disponert /formålskapital

45 000

500 000

30 000 -155 000 375 000

1 600 000 430 000 -385 000 1 645 000

Tilleggsinformasjon:
Mer om betingelser? Planer for anvendelse? ???

NRS komite for ideelle organisasjoner
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Referansegruppe for ideelle organisasjoner

Inntektsføring av merverdiavgiftskompensasjon

Elsie Tjeransen

Inntektsføring av merverdiavgiftskompensasjon


Inntekt eller kostnadsrefusjon


Inntektsføring – som offentlig tilskudd


Uavhengig om det søkes dokumentert eller etter sjablong



Begrunnelse: Forskriften sier i § 1 – at det er en tilskuddsordning

NRS komite for ideelle organisasjoner
NRS komite for ideelle organisasjoner
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Tidspunkt for inntektsføring av
merverdiavgiftskompensasjon (1)


I grunnlagsåret eller i søknadsåret


Kriteriene for inntektsføring


Organisasjonen må har juridisk rett til inntekten



Det må være rimelig sikkert at inntekten vil bli mottatt



Inntekten må kunne måles med tilstrekkelig pålitelighet

NRS komite for ideelle organisasjoner
NRS komite for ideelle organisasjoner
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Tidspunkt for inntektsføring av
merverdiavgiftskompensasjon (2)


Når vedtaket fra tilsynet foreligger (juridisk rett)

NRS komite for ideelle organisasjoner
NRS komite for ideelle organisasjoner
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regnskapsstandarden for ideelle
organisasjoner

NSR Fagutvalg ideelle organisasjoner


Elisabet Ekberg (leder), KPMG, elisabet.ekberg@kpmg.no



Elsie Tjeransen (nestleder), Deloitte, etjeransen@deloitte.no



Kjetil Andersen, EY, kjetil.andersen@no.ey.com



Hans-Christian Berger, PwC, hans-christian.berger@no.pwc.com



Øivind Karlsen, KPMG, oivind.karlsen@kpmg.no



Erik Lie, BDO, erik.lie@bdo.no



Svein-Arne Martinsen, Revisjonsfirmaet Flattum & Co, sam@flattum.no



Hans Petter Nissen, Sparebank1 Regnskapshuset Øst,
hans.petter.nissen@sb1r.no



Signe Haakanes (sekretær), DnR, signe.haakanes@revisorforeningen.no

Regnskapskonferansen 2008
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