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Regnskapsprinsipper 
 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for 
små foretak.  Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:   
 

Hovedregel for vurdering av inntekter og kostnader 

Medlemsinntekter inntektsføres i det året kontingenten gjelder for.   
 
Tilskudd inntektsføres når organisasjonen har juridisk rett til midlene.  Inntekter ved salg av tjenester 
inntektsføres ved levering.   
 
Tilskudd som det knytter seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av kostnader tilhørende 
den aktiviteten tilskuddet vedrører.  Ikke inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen under 
posten mottatte midler på ikke rapporterte prosjekter.  Dette er prosjekter som skal videreføres i 
etterfølgende år. 
 
Overføring av midler fra Norge til samarbeidsorganisasjoner i andre land blir oppført i balansen som 
forskuddsbetaling til prosjekter og som en forpliktelse under posten påløpne kostnader på ikke 
rapporterte prosjekter frem til bruken av midlene er rapportert til den norske organisasjonen.   
 
Gaver inntektsføres når de er mottatt 
 
Kostnader regnskapsføres når de er påløpt etter transaksjonsprinsippet.   
 

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 tilsvarende kriterier lagt til 
grunn.   

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke 
forventes å være forbigående.   
 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.  Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.   
 
 
Valuta 
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. 
 
 
Pensjonsforpliktelser 
Organisasjonen er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
Organisasjonens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.   
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Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte m.m. 
 
Gjennomsnittlig antall ansatte  
 

Lønnskostnader 2018 2019

Lønninger 8 318 245 9 528 610

Pensjonsforsikring 680 726 693 872

Arbeidsgiveravgift 1 193 600 1 366 911

Refusjon av sykepenger -599 204 -628 091

Andre personalkostnader 86 334 124 163

Sum 9 679 701 11 085 465

Ytelser til ledende personer Dagl. leder Styreleder

Lønninger 628 321      665 224      

Annen godtgjørelse 15 447        12 040        

 
Revisor 
Kostnadsført revisjonshonorar for generell revisjon og revisjon av prosjekter utgjør kr. 229.912 eks. 
mva.  Herav utgjør kostnader til teknisk regnskapsassistanse kr. 26.000 eks. mva.   
 

Note 2 Forskuddsbetaling til prosjekter 
 
Overføring av midler fra Norge til samarbeidsorganisasjoner i andre land blir oppført i balansen som 
forskuddsbetaling til prosjekter og som en forpliktelse under posten påløpte kostnader på ikke 
rapporterte prosjekter frem til bruken av midlene er rapportert til den norske organisasjonen.   
 

2018 2019

Norad prosjekter 1 326 896 1 015 203

U D prosjekter 5 549 552 5 233 211

Øvrige prosjekter -               -               

Sum 6 876 448 6 248 414

 

Note 3 Bundne midler 
 
Av innestående i bank er kr. 445.448 bundne skattetrekksmidler.  I tillegg krever U D og Norad at 
tildelte prosjektmidler som ikke er brukt eller forskuddsbetalt til samarbeidspartnere skal 
oppbevares på egne bankkonti.  Innestående på disse konti ved årsskiftet overstiger ubrukte midler.     
 

Note 4 Mottatte midler på ikke avsluttede prosjekter 
 

2018 2019

Norad prosjekter 426 340        1 485 701   

U D prosjekter 4 604 786    2 442 490   

Øvrige prosjekter 591 599        1 107 424   

Sum 5 622 725 5 220 022

 
 
 
 
 
 
 



Noter 
FRI – Foreningen For Kjønns- Og Seksualitetsmangfold 

 

 
Note 5 Prosjektmidler inntektsført i 2019 
 

Giver 2018 2019

Norad 1 086 594   1 404 108    

U D 6 766 581   10 562 269  

Utdanningsdirektoratet 1 667 337   2 055 448    

Øvrige 5 253 190   5 486 253    

Sum 14 773 702 19 508 078

 

 
 
Note 6 Egenkapital 
 

Kapital med Annen Sum 

restriksjoner egenkapital egenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 884 212               4 022 157           4 906 369           

Årsresultat 32 457                 -305 253             -272 796             

Sum 916 669 3 716 904 4 633 573

 
 
 
 

Note 7 Hendelser etter balansedagen / Fortsatt drift 
Regnskapet avlegges under en verdensomspennende koronapandemi.  På tidspunktet for 
regnskapsavleggelsen kan foreningen ikke være sikker på hvordan følgene av koronapandemien vil 
influere på regnskapet for 2020.  Det er imidlertid ikke kommet signaler om bortfall av tilskudd for 
2020.  Foreningen vil dessuten ta alle forholdsregler for å sikre sine midler basert på den kunnskapen 
man har.  Styret anser fortsatt drift forsvarlig og regnskapet er avlagt under denne forutsetningen.   
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