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Kassererens rolle i korpset

• Føre regnskapet opp mot vedtatt budsjett eller 
kontere bilagene for ekstern regnskapsføring

• Gi jevnlig økonomiske rapporter til styret
• Ansvar for årsoppgjør og kontakt med revisor
• Budsjettforslag i forhold til korpsets målsettinger 

og planer
• Eventuell finansieringsplan



Kassererens rolle i korpset

• Kontingentbehandling
• Oversikt over korpsets forsikringer for 

medlemmer, ansatte og evt. lager
• Ansvarlig for kontrakter ved bruk av eksterne 

krefter
• Ansvarlig for lønnsutbetalinger dersom 

korpset har egne ansatte
• Betaling, fakturering

http://www.spilleglede.no/no/skjult/startpakke/hvordan_skal_vi_jobbe_i_styret_+/styreverv_og_oppgaver/#kasserer
http://www.spilleglede.no/no/skjult/startpakke/hvordan_skal_vi_jobbe_i_styret_+/styreverv_og_oppgaver/#kasserer


Historietime

-utviklingen og tankene bak



Historietime

• NMF sin medlemsdatabase i elektronisk 
format i 1994/1995

• Deretter løsning for elektronisk 
medlemsregistrering ca 2002

• Korpsdrift.no i drift 26.01.2012



Historietime

• Fokus på behov for nasjonalt, regionalt og 
lokalt nivå

• Samle alt i ett system – forenkle driften

• Bedre datakvalitet



Grunnleggende oppbygging

-nyttig å vite om systemet bak og 
forskjellen på korpsdrift.no og min 

side samt menystrukturen



Grunnleggende oppbygging

• EN database i bunn, men ulike grensesnitt

• PERSON er hovedbegrepet

• Korpsdrift.no er korpssentrisk, min side er 
personsentrisk



Grunnleggende oppbygging
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Grunnleggende oppbygging

• Korpsdrift.no

– Alle styremedlemmer har tilgang

– Du velger rolle – avhengig av verv

– Jobber med ett korps

• Min side

– Alle har tilgang

– Jobber med en person og alt tilhørende

– Foresatt kan logge på som sitt barn



Info/login-siden



Grunnleggende oppbygging



• Innholdet er avhengig av din rolle

• Grunnopplysninger legges inn en 
sjelden gang

• Eiendeler av alle slag

• Økonomi/regnskap med mange 
bilder og muligheter

• Søknadsregistrering etter hva 
korpset er berettiget



Medlemsregisteret

gjennomgang av medlemsregisteret 
med fokus på økonomi



Medlemsregisteret

• Viktigste delen av korpsdrift.no for korps, 
region og organisasjon

• All historikk tas vare på

• Kan lage egne kategorier

• Kan lage egne komiteer

• Verv styrer roller/tilgang



Når skal aspiranter meldes inn ?

• Aspiranter bør meldes inn snarest mulig etter 
at de har fått utlevert instrument.

• Dette sikrer at utlevert instrument er forsikret

• Aspiranten er med i grunnlaget for utsending 
av aspirantsekk

• Korpsets medlemslister er konsistente

• Tilsvarende bør en aspirant som slutter 
meldes ut snarest mulig (merk rapportfrist 
31.12.)



BRUKERE

• Har opprettet 20 demobrukere i prøvekorpset 
slik at vi kan eksperimentere fritt

• Brukernavnet er eks: ”demo1”

• Passordet er eks: ”db1”





Eiendeler

-hva kan registreres, og hvordan?



Eiendeler

• Er laget register for instrumenter, uniformer, 
rekvisita og notesett

• Var tidlig ferdig og så litt ”glemt” så er stort 
forbedringspotensiale

• Instrument/uniform/rekvisita er stort sett like 
register



Nye instrumenter

• Utgiftsføre eller aktivere ?
Avskriving, konsekvenser for momskompensasjon ?

• Instrumentenes verdi ?

• Forsikret – eller glemt ?
Forsikring av instrument og utlevert utstyr gjelder heltid i hele verden. 
Forsikringen gjelder også for forsikrede medlemmer som deltar i andre musikalske aktiviteter enn korpsets 
vanlige aktivitet, etter avtale med NMF.
Har korpset lagerforsikring ?



Økonomiløsning

-tanken bak og mulighetene



PRISER

• Korpset har fri tilgang til systemet via 
medlemskap i NMF

• Ingen faste kostnader

• Fakturagebyr

• SMSgebyr



Økonomiløsning

• Laget for å fungerer for de fleste korps

• Bevisst tatt vekk funksjoner, spesielt de som 
bare gagner de aller største korpsene

• Forenklet en del begrep samtidig som det er 
fullverdig regnskapsføring

• Kasserer har full tilgang, styremedlemmer 
‘ser’ rapporter



Økonomiløsning

• Basert primært på fakturering med KID, 
innlesing via sentral avtale og automatisk 
føring av innbetalinger

• Korpset fakturerer, pengene kommer på 
korpsets konto, innbetalingene føres 
automatisk, listen med ubetalt blir mindre av 
seg selv

• Kostnader tilknyttet fakturering og OCR



Økonomiløsning

• Fakturering av kontingent, varesalg og 
kurs/aktivitet

• Rapporter som både kasserer og 
styremedlemmer har tilgang til

• Enkel påminnelse og purring



Økonomiløsning

• Ved kontingentfakturering styrer korpset selv 
termin, hyppighet og kontingentsatser/linjer

• Termin oppdateres basert på hyppighet

• Alle fakturaer primært som epostfaktura



Praktisk gjennomgang

• Forberedelse til oppstart

• Se på korpsinnstillinger, 
kontoplan/prosjekt/produkt

• Definere kontingentsatser/-linjer

• Sette opp termin/kontingent/hyppighet for 
medlemmer

• Fakturere kontingent

• Se på ubetalte fakturaer

• Se på løsningen for manuell kryssing/betaling

• Bilagsregistrering



Kontoplan

• Baserer seg på Norsk Standard (NS4102)

• Kontogruppene finnes i TOPPmenyen, Økonomi

• Kontoplanen ligger i sidemenyen, under 
REGNSKAP

• Nye konti kan opprettes fritt, men MÅ ligge 
innenfor standard kontogrupper, eks. en ny 
bankkonto MÅ ha kontonr = 19xx for å bli 
rapportert rett







Praktisk gjennomgang

• Registrere IB

• Overføring til regnskap

• Diverse rapporter

• Påminnelse

• Purring



Resultatregnskap 2013

Prøvekorpset

Inntekter Utgifter

Kontingent 60 000,00     Husleie 12 000,00     

Gaver 10 000,00     Dirigent 70 000,00     

Tilskudd 25 000,00     Noter 20 000,00     

Dugnad 40 000,00     Forsikring 7 800,00       

Arrangement 3 000,00       Kontingent 12 500,00     

Årsresultat 15 700,00     

138 000,00   138 000,00   

Balanse 2013

Prøvekorpset

Aktiva Passiva

Kasse 200,00           Egenkapital 58 014,25     

Bank 73 514,25     Udisponert overskudd 15 700,00     

73 714,25     73 714,25     

revidert:

Sted/dato sted/dato

sign kasserer sign revisor(er)



Eksempelregnskapet som grunnlag for 
IB

• IB registreres som eneste bilag i året FØR du 
starter å føre regnskap i Korpsdrift.

• Ønskes historikk på resultat må ALLE postene 
føres inn i regnskapet.

• De fleste velger kun å føre inn 
balansepostene. 
(Hva med kundefordringer/lev.gjeld?)

• Bilaget føres manuelt via Bilagsregistrering



Eksempel på ”IB”-bilag
(basert på eksempelregnskapet pr. 31.12.2013)

Dato=31.12 året FØR oppstart

Kasse/Bank føres til DEBET (kredit hvis overtrukket)
Egenkapital føres til KREDIT hvis positiv

Bilaget må ha Netto bilagssum = 0,00 før det er mulig å lagre.
Dvs. like stor sum på debet- og kreditsiden



Overføring regnskap korps
• Etter reskontroføringer (fakturering, 

innbetaling via bank m.m.) må det kjøres 
Overføring regnskap korps fra sidemenyen, 
Lokaløkonomi. Skriv ut posteringsjournal og 
sett i bilagsperm!

• Gjør gjerne dette HVER gang det gjøres 
endringer i regnskap, og minimum før hver 
regnskapsrapportering. Er det ikke noe å 
overføre gir systemet melding om det.

• ’Vanlig’ bilagsregistrering oppdateres i 
regnskapet umiddelbart



Posteringsjournalen (prøve)



Budsjett

• Budsjett legges inn pr. konto for hvert 
regnskapsår

• Kan legges inn som sum/år, med fordeling

• Kan også registreres for hver måned

• Flere rapportalternativer, bruk EXCEL for 
videre bearbeiding



Prosjekt



Produkt



Kontingentsatser



Fakturere medlemskontingent

• Sjekk at hvert medlem har rett kontingentsats, 
termin og hyppighet.

• PRØVEKJØR fakturering og sjekk at alt ser greit 
ut.

• Hvis alt ok: Skriv ut /send



Årsavslutning i Korpsdrift



• Regnskapsdelen i Korpsdrift er datostyrt, dvs. et 
bilag med bilagsdato i 2013 blir rapportert 
regnskapsmessig i regnskapsåret 2013.

• Dette gjør årsavslutning i Korpsdrift forholdsvis 
enkelt.

• Ved regnskapsårets slutt føres vanligvis, som 
SISTE BILAG, årsresultatet mellom konto 8800 –
ÅRSRESULTAT og konto 2000 - EGENKAPITAL.

• Avvik fra dette er som regel grunnet at 
årsresultatet disponeres mot for eksempel 
avsetning fonds, reiseformål, instrumentkjøp 
osv.



• Når resultatet er ført BØR regnskapsåret 
stenges for bokføring. Dette gjøres under 
Lokaløkonomi,Korpsinnstillinger. 

• Skulle det bli nødvendig med korreksjoner etter 
f.eks. revisorgjennomgang ÅPNES 
regnskapsåret igjen, bilagene føres og evt. ny 
føring av årsresultat mot egenkapital gjøres.

• Saldo pr. 31.12 (utgående balanse) vil bli 
rapportert som inngående balanse 1.1 neste 
regnskapsår



Eksempel:

Eksempelet over viser et underskudd på kr. 19.863,95. 
Ved årsavslutning må dette føres inn i balansen, dette korpset har kun en konto for 
egenkapital, konto nr 2000. 



Føringen blir da: 



Revisjon: 
Hvem, hva, hvorfor og hvordan?



• Revisjon er kontroll av regnskapet. 

• Alle regnskaper bør gjennomgås og 
kontrolleres av minst en annen person enn 
den som har ført det, slik at både den som 
godkjenner regnskapet og den som har ført 
det, kan skrive under på at det er i orden.



Revisjon

Merk at det bare er årsregnskapet til 
organisasjoner som er ”regnskapspliktige” som 
må revideres av revisor som er godkjent av 
staten. 
Ikke-profittsøkende organisasjoner er 
regnskapspliktige bare hvis de har eiendeler til 
en verdi over 20 millioner eller gjennomsnittlig 
antall i året overskrider 20 årsverk.



Revisjon
• Avhengig av størrelsen på budsjettet deres må 

dere selv vurdere om dere likevel ønsker å knytte 
dere til en revisor. 

• Mange korps velger internrevisor. Det kan være 
vanlige medlemmer, eller eksterne, som får  
ansvar for å kontrollere regnskapet. 

• Oppgavene til internrevisor er ikke primært å 
skygge de økonomiansvarlige for å finne feil eller 
mangler, men å være med å passe på at 
regnskapet følger vedtak i organisasjonen og 
gjeldende lover og regler. 



Revisors tilgang til regnskapet

For at revisor skal få utført sin oppgave på best mulig 
måte bør følgende være på plass:

• Eventuell regnskapsinstruks
• Relevante styre- og årsmøtevedtak
• Alle bilag, sortert og satt inn i perm
• Alle faktureringsgrunnlag
• Relevante rapporter fra Korpsdrift

- Og GJERNE tilgang til Korpsdrift via en tilgangsgruppe



MVA?

• Korpsdrift har ingen mva-beregning p.t.

• Frivillige organisasjoner kan være pliktige til å 
beregne merverdiavgift for en del av 
virksomheten sin. 

• Organisasjonen må føre regnskap for den 
avgiftspliktige delen av virksomheten. 

• Organisasjonen må også følge de forskrifter 
som gjelder for regnskapsføring og 
salgsdokumenter. 



Når er korps MVA-pliktige ?

• Det er vedtatt spesielle lettelser som gjelder 

for organisasjoner. 

F.eks. er grensen for registreringsplikt satt til 

140 000 kr i mva-pliktig omsetning og uttak 

mot 50 000 kr for vanlige næringsdrivende. 

• Avgiftsplikten inntrer ved passering av 

grensen for registrering. 

• Omsetning før dette tidspunkt vil derfor ikke 

være avgiftspliktig hvis organisasjonen ikke 

er forhåndsregistrert. 



Mva for bedrifter ift korps

Det er gitt spesielle regler for næringsdrivende 

som yter tjenester vederlagsfritt til veldedige 

og allmennyttige organisasjoner. 

Slike ytelser for inntil 100 timer i året er fritatt 

for avgift. Arbeid en næringsdrivende utfører 

innen eget fagområde som tillitsvalgt internt i 

organisasjonen, regnes ikke med.



Korps skal ikke beregne mva
av bl.a.:

• billettinntekter

• vanlige medlems- og startkontingenteroffentlige 

tilskudd

• lotteriinntekter

• bingoinntekter

• gaver

• inntekter ved salg av programmer og kataloger som 

selges i forbindelse med arrangementer.



Lønnsoppgaveplikt og 
arbeidsgiveravgift

• Lønnsoppgaveplikten foreslått hevet fra 6.000 
kroner til 8.000 kroner for frivillige 
organisasjoner. 

• Grensen for når frivillige organisasjoner må 
betale arbeidsgiveravgift foreslått hevet  fra 
45.000 kroner til 50.000 kroner per ansatt og 
fra totalt 450.000 kroner til 500.000 kroner per 
organisasjon.



Litt basis regnskapsteori

I Norge opererer man med 3 hovedtyper konti, og NMFs Korpsdrift baserer seg på disse, og på Norsk Standard kontoplan (NS4102): 

1. Eiendelskonti (NS4102: 1xxx - 1999) 

2. Egenkapitalkonti (NS4102: 20xx)

3. Gjeldskonti (21xx - 2999)

I tillegg så har vi resultatkonti (NS4102: 3xxx - 8xxx), men disse blir betraktet som en spesifisering av egenkapitalkonti. Disse tre kontotypene heter balansekonti. Og som navnet tilsier, skal de gå i balanse: 

Summen av eiendeler(1) skal være det samme som gjeld(3) og egenkapital (2). Gjeld og EK beskriver hvordan eiendelene er finansiert. Dette er viktig å ha i hodet når man skal føre riktig beløp (riktig fortegn!) på de 

forskjellige konti...

Følgende gjelder ved:

1x-konti (eiendeler)

- Debiteres (+) ved økning: Mer eiendeler, positivt tall.

- Krediteres (-) ved reduksjon: Mindre, negativt.

21-29-konti (gjeld)

- Krediteres (-) ved økning: Føre mere gjeld, negativt tall.

- Debiteres (+) ved reduksjon: Mindre gjeld, positivt.

20-konti (egenkapital)

- Krediteres ved økning. Mer egenkapital, negativt tall.

- Debeteres ved reduksjon: Mindre EK, før inn positivt tall. Rart?!

Resultatkonti: Merk at disse er av samme type som egenkapitalkonti (spesifisering av EK) og behandles likt

3x-8x-konti (resultatkonti)

- Positiv resultateffekt til kredit (-)

- Negativ resultateffekt til debet (+)

Et eksempel med resultatkonti: 

Vi skal betale et instrument med pris kr 10.000,-.  Til dette trenger vi en bankkonto (f.eks. 1920-Bank) og enten en balansekonto for kjøp av instrument eller en utgiftskonto for kjøp av instrumenter avhengig av hvilket 

prinsipp korpset følger. Mange velger å utgiftsføre instrumentene etter hvert som de kjøpes for å slippe å forholde seg til avskrivninger m.m.

Vi tar da 10.000,- fra banken ved å registrere -10.000. Det betyr at vi reduserer eiendelene våre med 10.000,-. Så enten utgiftsføres 10.000 på for eksempel konto «6540-Kjøp Instrumenter», eller balanseføres på for 

eksempel konto «1200-instrumenter». 

Siden 6540 en resultatkonto, og betaling av et instrument har en negativ resultateffekt (regnskapsmessig), så fører vi +10.000,- på kontoen. 

Velger vi å balanseføre instrumentet har vi fortsatt verdien 10.000,- i balansen vår, vi har bare flyttet den fra kontanter til instrumenter, og følgelig fører vi +10.000,- også her.

Huskeregel:

Eiendel- og gjeldskonti føres «logisk». EK og resultatkonti føres «motsatt».

Dobbel bokføring

Dobbel bokføring er en sikkerhetsmekanisme som er bygget inn i måten vi registrerer. Eksempelet over viser dobbelbokføring i praksis. For hver transaksjon som blir gjort, så skal det finnes en mot-konto. Dette er 

nyttig i tilfeller der transaksjonene består av flere mindre transaksjoner.



Annet kjekt



Min side

• Alle personer i databasen har tilgang

• Personen selv kan vedlikeholde sine 
opplysninger

• Finner alle data som korpsene har lagt inn

• Oversikt over medlemskap, verv, eiendeler, 
regninger, epost/sms,  kurs og aktiviteter



Min side

• Kurspåmelding via min side

• Foresatt kan logge seg på som sitt barn

• Kontaktinfo andre i sitt korps



Logge på Min side som foresatt

Xforesatt1



Spørsmål?

• Ta det nå 

eller

• korpsdrift@musikkorps.no







• Rapporteksempler fra PRØVEKORPSET


























