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Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet for FIAN Norge er utarbeidet  i samsvar med NRS(F) God Regnskapsskikk for 

ideelle organisasjoner og regnskapsloven. Årsregnskapet består av årsberetning, 

aktivitetsregnskap, balanse og noter.      

      

Klassifisering av inntekter 

Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet. Tilskudd som det knytter 

seg betingelser til inntektsføres i takt med forbruk av kostnader tilknyttet den støttede 

aktivitet. Ikke inntektsførte tilskudd regnskapsføres i balansen som en forpliktelse. Verdien 

av tingsgaver måles til virkelig verdi på mottakstidspunktet.  

 

Klassifisering av kostnader 

I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i tre hovedgrupper: kostnader til anskaffelse av 

midler, kostnader til formålet og administrasjonskostnader. Administrasjon av prosjektene 

dekkes av prosjektmidlene etter avtalt sats. 

 

Klassifisering av eiendeler og gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år etter 

balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler eller langsiktig gjeld. 

Omløpsmidler vurderes til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 

balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til 

anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være 

forbigående.  

 

Vurdering av fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen etter fradrag for avsetning til 

dekning av påregnelig tap.  

 

Vurdering av driftsmidler 

Varige driftsmidler er i balansen oppført til anskaffelseskost fratrukket ordinære 

bedriftsøkonomiske avskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over 

driftsmidlets økonomiske levetid.  

 

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta 

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

 

Formålskapitalbevegelser 

Midler som organisasjonen har øremerket fra egne midler er oppført under Formålskapital 

med selvpålagte restriksjoner. 

 

  



Note 1 – Inntekter: 

Totale inntekter i 2017 tilsvarte kr. 1 963 000 hvorav 81% var tilskudd fra Norad, 6% var 

prosjekt midler fra ExtraStiftelsen via Norske Kvinners Sanitetsforening, 6% var fra egen 

fundraising og medlemskontingenter og 7% fra andre aktiviteter. Dette er en reduksjon på 

kr. 540 000 sammenlignet med året før. Nedgangen i inntekt sammenlignet med året før 

skyldes i hovedsak at prosjektstøtten for India/Nepal prosjektet og Informasjons støtten ble 

redusert og utfaset.  

 

Note 2 – Kostnader: 

Totale kostnader i 2017 tilsvarte kr. 1 855 000 som er en reduksjon på kr. 500 000 

sammenlignet med året før. Kostnad reduksjon følger reduksjonen i prosjektstøtten for 

India/Nepal prosjektet og Informasjons.  

 

Note 3 – Administrasjons-, innsamlings- og formålsprosent 

  2017 2016 2015 2014 2013 

Sum administrasjonskostnader* 55 709 42 239 68 849 28 953 41 809 

Sum forbrukte midler 1 963 156 2 207 015  2 620 186  2 626 420  2 626 420  

Administrasjonsprosent 3,2 % 1,9 % 2,6 % 1,1 % 1,6 % 

* I posten administrasjonskostnader i 2016 inngår revisjons- og regnskapskostnader og kostnader til 

styremøter/årsmøter. Administrasjon av prosjektene dekkes av prosjektmidlene inntil avtalt sats. 

Administrasjonskostnader i India og Nepal inngår ikke i denne posten. 

 

Note 4 – Medlemsinntekter og gaver    

Medlemskontingent er 350 kr per person, og kr. 100 for personer med lav inntekt. Det var 

146 betalende medlemmer i 2017. 

  Regnskap 2017 Regnskap 2016 Regnskap 2015  

Medlemsinntekt 44 250 52 600 45 150 

Gaver, prosjektstøtte og fundraising 64 887 70 775 122 576 

Totalt 109 137 123 375 167 726 
 

 

Note 5 – Formålskapital 

 Formålskapital 

Pr 1.1.2017 170 449 

(+) Fra årets resultat 105 831 

(-) Til årets resultat  
(+/-) Andre transaksjoner*:  

Tilbakeføring renter NORAD  

Retting av tidligere feil  

Pr 31.12.2017* 276 280 
 

* FIANs India/Nepal prosjekt ble utfaset i 2017 endelige regnskapstall for prosjektet er ikke 

klart. FIAN India har rapportert noe ubrukte midler ved utgangen av 2017. Foreløpige tall gir 

en indikasjon på rundt kr 45 000 til 50 000 som skal tilbakebetales Norad. 
 

FIAN Norge har ikke vedtektsbestemt grunnkapital eller restriksjoner på formålskapitalen. 



 

 

Note 6 – Avsetning av gjeld til FIAN International 

FIAN Norge har avsatt medlemskontingent til FIAN International fra 2012-2015. Denne 

fremkommer i balansen under "Langsiktig gjeld" tilsvarende kr. 75 194. Det er uklarheter om 

hvor mye av denne gjelden som skal betales. FIAN Norge har vært i dialog med FIAN 

International rundt dette i 2017 uten å ha fått en avklaring. Frem til saken er avklart blir 

dette betraktet som langsiktig gjeld.  

 

Medlemskontingent til FIAN International for 2016 er avsatt på egen konto i regnskapet, 

men inngår under "kortsiktig gjeld" gjeld i balansen.  

 

Note 7 – Samarbeidspartnere 

FIAN Norge er en avdeling av FIAN International 

FIAN Norge har hatt et økonomisk sammarbeid med FIAN International, FIAN India og FIAN 

Nepal i 2017. 

FIAN Norge er også medlem av Forum for utvikling og miljø, NGO-forum for 

menneskerettigheter, RORG, Norges sosiale forum og Det norske dalitsolidaritetsnettverket 

 


