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Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS (F) God Regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner.
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Sølvi Heitmann Korsvik
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
05.03.2021
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 klassifisert
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier
lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Hovedregel for vurdering av inntekter og kostnader
Medlemsinntekter, innsamlede midler og gaver regnskapsføres etter kontantprinsippet når de
er mottatt. Tilskudd inntektsføres når organisasjonene har juridisk rett til midlene. Tilskudd
som det knytter seg betingelser til, inntektsføres i takt med forbruk av midlene. Ikke
inntektsførte tilskudd balanseføres under posten annen kortsiktig gjeld.
Kostnader føres etter transaksjonsprinsippet, når de er påløpt.
Kostnadene føres gjennom året etter sin art og dette er spesifisert i Note 7. Ved årsslutt settes
regnskapet opp etter God Regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Dette gjør at kostnadene
spesifiseres etter aktivitet (prosjekt) som Brystkreftforeningen har avholdt i året som gikk.
Administrasjonskostnader fordelt på aktivitet etter et estimat på medgått tid for hver aktivitet
(prosjekt) og prosjektregnskapene som viser direktekostnader pr. prosjekt legges inn som
egne linjer.
I aktivitetsregnskapet er lønns- og administrasjonskostnader fordelt ut på de ulike
aktivitetspostene etter sekretariatets prosentvise tidsforbruk.
Fordringer
Kundefordringer vurderes som sikre. Vesentlige poster er innbetalt i januar. Avsetning til tap
gjøres på grunnlag av individuell vurdering, det er ikke funnet nødvendig i år.
Bankinnskudd, kontanter ol
Bankinnskudd, kontanter ol. Inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler
med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Pensjoner
Årets innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres. De ansatte i Brystkreftforeningen har en
ytelsespensjonsordning i forsikringsselskap.

Utdelinger
Driftstilskudd til lokalforeninger kostnadsføres i resultatregnskapet når midlene overføres til
lokalforeningene.
Note 2 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Antall årsverk i regnskapsåret: 5
Lønnskostnader til kommunikasjonsrådgiver i Rosa sløyfe-aksjonen refunderes 100% fra
Rosa sløyfe midlene.
Lønn og andre ytelser til daglig leder; 704.056 kr.
Ytelser til styret 0 kr.
Det er ikke ytet lån til eller stillet sikkerhet til fordel for ansatte eller medlemmer av styret.
Revisor
Det er i 2020 utbetalt; for revisjon og særattestasjoner; 52.700 kr, kr, annen bistand 8.500 kr
og regnskapsbistand; 18.700 kr. Alle priser er eksl mva.

Note 3 Lønnskostnad
2020
2.675.055
437.009
468.011
24.335
3.604.410

Lønn og feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2019
2.429.470
488.677
396.940
32.733
3.347.820

Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon og foreningen har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.
Posten Andre kortsiktige fordringer i balansen utgjør periodisert pensjonspremie.

Note 4 Driftsmidler
Anskaffelseskost 1/1
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31/12
Akkumulerte avskrivninger 1/1
Årets avskrivninger
Akkumulerte avskrivninger 31/12
Bokført verdi 31/12
Avskrivningstid

Datautstyr
34.988
0
0
34.988

Inventar
71.281
0
0
71.281

Sum
106.269
0
0
106.269

34.988
0
34.988
0
3 år

71.281
0
71.281
0
3 år

106.269
0
106.269
0

Note 5 Egenkapital
1/1 2020
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Metastatisk sentral samling og temamøter
430.000
Forskning og brystkreftrelaterte prosjekter 2.990.755
Arv øremerket til forskning
465.280
Sum
3.886.035
Annen Egenkapital
Sum egenkapital 31/12

Tilførsel

Bruk

31/12 2020

0
0
0
0

0
0
0
0

430.000
2.990.755
465.280
3.886.035

15.256.869 3.251.671
19.142.904 3.251.671

0
0

18.508.540
22.394.575

Note 6 Medlemskontingent
Brystkreftforeningen har sentral pengeinnkreving. Innbetalt medlemskontingent er midler som
i hovedsak overføres og utbetales lokalforeningene, i henhold til organisasjonens vedtatte
fordelingsnøkkel. Den delen av medlemskontingenten som ikke utbetales lokalforeningene er
inntektsført og øremerket Athene og brystkreftrelaterte prosjekter.
Årets kontingent iflg kriterier for beregning av medlemstall;
Innbetalt kontingent for 2020
3.618.939
Registrerte overbetalinger ført som gaver
-45.918
Kontingent overført lokallagene
-2.052.015
Inntektsført kontingent 2020
1.521.006
Note 7 Kostnader spesifisert etter art
Lønnskostnad
Innleide tjenester, regnskap og revisjon
Materiell og trykksaker
Kontorrekvisita og -utstyr, IKT og medlemssystem
Nettsideutvikling (innleid tjeneste)
Informasjons- og markedsføringsarbeid (innleid tjeneste)
Telefon- og portokostnader
Lokalkostnader (husleie og kostnader vedrørende lokaler)
Reise- og diettkostnader og hotell
Driftstilskudd lokalforeninger
Salg- og reklamekostnader
Kontingenter
Frakt og transportkostnader
Annen driftskostnad
Finanskostnader
Fakturert annonser Athene
Sum kostnader

2020
3.604.409
710.536
346.909
511.519
308.805
892.969
732.739
565.236
407.865
770.000
105.905
96.028
72.283
150.727
259
-229.000
9.047.189

2019
3.347.820
835.062
359.943
305.691
193.842
400.533
551.729
514.706
3.786.047
705.000
21.946
37.407
68.286
152.475
1.366
-165.000
11.117.453

Note 8 Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld består av avsatte feriepenger og periodiserte kostnader.
Note 9 Tilskudd
Offentlige tilskudd
MVA-kompensasjon
Driftstøtte fra Barne, Ungdoms og Familiedirektoratet (1)
Andre tilskudd
Tippemidler
Tilskudd fra Ekstrastiftelsen
Tilskudd fra Kreftforeningen
Sum tilskudd

2020

2019

582.014
4.284.232

570.544
4.017.958

1.164.337
240.000
3.267.400
9.298.118

1.336.423
146.000
3.450.000
9.520.925

Note 10 Bankinnskudd
Bankinnskudd, kontanter ol omfatter bundne skattetrekkmidler pr 31/12 2020 med 125.911
kr. Dette dekker skyldig skattetrekk.

