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Forklaring fra regnskapskontoret.
Hei Roy Arild,
Vi sendte spørsmål til Sticos i går, for å forsikre oss om at det vi sa var riktig. Jeg
fikk først svar fra de i stad. Se svaret under her:
Regner med de følger (eller de bør) NRS for ideelle organisasjoner som sier at
eiendeler aktiveres og avskrives. Det er riktig regnskapsprinsipp etter
regnskapsregelverket.
Se nærmere omtalt her;
7.2
Anleggsmidler
Anleggsmidler er eiendeler som er ment til varig eie eller bruk i virksomheten. Ideelle
organisasjoner, som normalt ikke er skattepliktige, vil kunne fastsette grenser for
balanseføring av anskaffelser på et friere grunnlag og ut fra egne fastsatte
vesentlighetsgrenser. Imidlertid vil skattereglene normalt gi et godt og praktisk
utgangspunkt for fastsettelsen av grensen for
balanseføring. Dersom regnskapsavlegger velger å fastsette egne grenser for
balanseføring av anskaffelser, må de valgte grensene begrunnes. Grensene bør
fastsettes slik at de tar hensyn til både egenkapitaleffekter og
kostnadsfordelingseffekter.
7.2.1
Avskrivninger
I ideelle organisasjoner vil avskrivningsprofilen for driftsmidler være avhengig av
hvordan driftsmidlet bidrar til oppfyllelsen av det ikke-økonomiske formålet. Dersom det
er vanskelig å anslå hvordan driftsmidler
drar til oppfyllelsen av formålet, antas det at en lineær fordeling av
avskrivningsbeløpet vil være en tilstrekkelig nøyaktig fordeling.
Avskrivninger føres i aktivitetsregnskapet under forbruk av midler.
I de tilfeller avskrivninger kan knyttes til en aktivitet eller fordeles på flere aktiviteter,
klassifiseres avskrivninger i aktivitetsregnskapet i samsvar med dette. Dersom
avskrivninger ikke kan knyttes til en aktivitet
eller fordeles på en tilstrekkelig pålitelig måte på flere aktiviteter, vil klassifisering som
administrasjonskostnad gi best regnskapsinformasjon.
Når det gjelder momskompensasjon så kan ikke disse kostnadene tas med i grunnlaget.
Merk at det også finnes mva. komp for bygging av idrettsanlegg. Det er ikke det samme
som jeg viser til over.
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Er det aktuelt må dere se i emnet Mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
(som bare gjelder hvis man er spillemiddelberettiget)
Derfor har vi nå vurdert og mener at byggene kan avskrives 8% i stedet for 4%
pga av verdien i det som er aktivert. De andre driftsmidlene er allerede avskrevet
med 20% og der vil vi fortsette med det.
Men vi har valgt og avskrive Air Tracken i sin helhet i år, da vi skjønte dette var en
turn matte?
Jeg sender her med nye rapporter da avskrivningene ble ca 80 000 høyere til
sammen.
Uansett vil banken skjønne at dere har gjort investeringer som gjør at regnskapet
har et større overskudd en likviditeten deres vil vise
God helg til deg og!
Med vennlig hilsen
Lisa Moljord
Aut. Regnskapsfører
+47 92 22 42 23
lisa.moljord@akonto.no
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