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Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Årsregnskap og noter er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.

Salgsinntekter
Inntektsføring av tilskudd gjøres i perioden tildelingen er tiltenkt, for tilskudd som strekker over flere regnskapsår
inntektsføres tilskudd i takt med bruken av midlene. Inntektsføring av salgsinntekter foretas på salgstidspunkt. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter
transaksjonsdagen. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi.
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for
påregnelig ukurans. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:
Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, leieavtaler er ikke balanseført,
langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er
verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt. 

Skatt
Foreningen er ikke skattepliktig da foreningen ikke har erverv til formål, og dermed er å regne som skattefri etter
skatteloven § 2-32 1. ledd.

Foreningen har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



Note 1 - Inntekter
Foreningens drift er i stor grad finansiert av offentlig tilskudd. I 2021 har foreningen mottatt følgende midler:

Tilskuddsgiver 2021 2020
Sparebankstiftelsen DNB* 1 912 000 39 550
Kulturdepartementet - gaveforsterkning 450 000 0
Oslo Kommune 150 000 100 000
Norsk Kulturråd 80 000 100 000
Helsedirektoratet 70 000
Periodiserte midler - Helsedirektoratet -30 000
Periodiserte midler - Sparebankstiftelsen* -279 380 2 030 424

Sum 2 352 620 2 269 974

*Midlene som fremgår over fra Sparebankstiftelsen DNB gjelder blant annet prosjektet verdens kuleste dag med kr 112 000. I tillegg til dette
fikk foreningen i 2019 innvilget tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB på totalt kr 5 400 000 til diverse prosjekter og drift av Soul Sessions i
perioden 01.08.2019 til 31.12.2022. I løpet av 2021 ble det utbetalt kr 1 800 000 som var siste del av tildelingen. Av utbetalte midler i 2021 er kr
279 380 balanseført og videreføres til bruk i 2022. Foruten disse er det ytterligere 1 422 758 videreført i ubrukte tilskuddsmidler fra 2020.
Samlet ubenyttet tilskudd fra Sparebankstiftelsen i balansen til bruk i 2022 utgjør kr 1 702 138.

Salgsinntekter inneholder inntekter fra billettsalg, honorarer og lignende. Posten inneholder også salg av
merchandise som selges til innkjøpspris (uten fortjeneste), noe gis også bort.

Andre inntekter er i alle hovedsak momskompensasjon.

Note 2 - Antall årsverk
Selskapet har hatt 1,77 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 3 - Lønnskostnader etc

2021 2020

Lønn 829 961 871 839
Arbeidsgiveravgift 119 680 118 711
Pensjonskostnader 18 825 14 051
Andre ytelser / Refusjoner 1 837 2 460

Sum 970 303 1 007 061

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer
Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.
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