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KOMMENTARER  -  REGNSKAPSGJENNOMGANG 2020 

 

Generelt 

 

2020 har som kjent vært preget av Covid-19 og nedstenging. For Innsamlingskontrollen har dette i 

størst grad påvirket oss ved at kursing, møter og face-to-face rådgivning har falt bort. Vi har 

istedet fokusert på nettsider, facebook og rådgivning via online ressurser. Vi har fortsatt planer om 

å etablere en årlig event med forum for kurs, seminarer og liknende, men dette utsettes til tidligst 

2021. Innsamlingskontrollen har i tillegg flyttet kontorer. Vår nye adresse er Rådhusgata 25, 0158 

Oslo.  

 

Innsamlingksontrollen har i år også foretatt all analyse og godkjenninger internt. Vårt inntrykk av 

regnskapene for 2019 er at kvaliteten på disse stadig blir bedre. Vi har som tidligere kontaktet 

organisasjoner fortløpende under godkjenning med spørsmål, samt kurs for de som ønsker det.  

Vi minner om at vi er tilgjengelig for alle som har spørsmål rundt utfylling og innsending av 

dokumenter og regnskap, og vi tar gjerne en prat med dere om dette.   

 

Prinsippnote for fordeling av kostnader er et tilbakevennende tema. I prinsippnoten skal 

organisasjonen vise til hvilke spesifikke prinsipp man har lagt til grunn når man fordeler sine 

kostnader. Det er ikke tilstrekkelig å vise til tekst i Norsk Regnskapsstandard for Ideelle 

Organisasjoner. Vi ber alle organiasjoner om årlig å ta en gjennomgang av hvilke beregninger som 

ligger til grunn for sine fordelinger, og vurdere om disse bør endres.  

 

Vi minner alle våre organisasjoner om å sørge for at opplysningene som fremkommer i 

Brønnøysund stemmer. Dette gjelder særlig informasjon om styresammensetning og styreleder.  

 

Til sist ber dere om hjelp til å holde dere oppdaterte. Endringer i e-postadresser og personell er et 

tilbakevendende tema når det kommer til ikke å ha mottatt beskjeder fra oss. Send oss oppdaterte 

e-poster og kontaktpersoner i organisasjonen, så skal vi sørge for at disse blir lagt til i relevante 

mailinglister.  
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I gjennomgang av regnskapsåret 2020 har vi hatt fokus på følgende forhold: 

 

▪ Krav til aktivitetsbasert regnskap 

▪ Prinsippnoter for deling av kostnader 

▪ Beregning prosenter 

▪ Revisorberetning 

▪ Styrets årsberetning. 

o Krav om rapport fra styret 

o Informasjon om organisasjonens faktiske arbeid i løpet av året 

▪ Hvordan innsamling har blitt gjennomført 

o Hvorvidt det er eksterne/tredjeparter til innsamlingsarbeid 

o Hvorvidt disse har rutiner for å opprettholde Etiske rettningslinjer for innsamling i 

Norge.  

▪ At Konstnad til Innsamling er skilt ut i egen linje 

 
Vi har følgende kommentarer til det regnskap som er avlagt:  

 

Styrets årsberetning 

 

Styrets årsberetning for 2020 beskriver i liten grad hvordan organisasjonen konkret har arbeidet 

mot beskrevne mål gjennom året. Man har godt beskrevet arbeidet i Norge, men det forteller lite 

om organisasjonens formål. Her kunne man med fordel i større grad ha beskrevet prosjektene og 

utdypet hvordan organisasjonen har jobbet og hva som er oppnådd i forhold til tidligere år. 

 

Aktivitetsregnskap med noter og revisjonsberetning.    

Avlagte regnskap og rapporter holder høy kvalitet.  

 

Øvrige bemerkninger 

I forhold til det fokus vi har hatt ved regnskapsgjennomgang har vi ellers ingen kommentarer.  

 

Basert på de tall som fremkommer i regnskapet har vi kommet frem til følgende nøkkeltall for 

2020:  

 

Innsamlingsprosent:  100% 

Formålsprosent:   94,2% 

Administrasjonsprosent:  5,8%   

 

Skulle dere være uenig i dette ber vi om at dere tar kontakt for å oppklare eventuelle misforståelser 

før tallene blir publisert. 

  

 

Faktura og fakturagrunnlag for årsavgift følger vedlagt.   
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Gjenpart av dette brev er sendt Deloitte AS, v/statsautorisert revisor Kjartan Kvamme, og 

styreleder i organisasjonen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge  

 
Per Kristian Haugen 

Daglig leder 


