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Generelt om regnskap i Korpsdrift 
Regnskapsdelen er en enkel regnskapsløsning, og er primært ment å erstatte alle excel-, papir-, og 

andre enklere regnskapsløsninger. Regnskapet er basert på profesjonelle regnskapssystemer, men 

funksjoner som korps generelt ikke benytter er tatt bort, og de fleste rutiner er forenklet for å gjøre 

systemet tilgjengelig for flest mulig. 

Kasserer har full tilgang til alle funksjoner i regnskapet, alle aktive styremedlemmer ‘ser’ rapporter.  

Systemet er basert på fakturering med KID, og innlesing av returdata fra Nets via sentral avtale og 

med automatisk føring av innbetalinger i korpsets regnskap. 

Dette innebærer at korpset fakturerer, pengene kommer på korpsets konto, innbetalingene føres 

automatisk, listen med ubetalte fakturaer reduseres uten at kasserer trenger å føre et eneste bilag. 

Systemet KAN brukes uten OCR-avtale, da må hver innbetaling registreres som betaling på den 

enkelte faktura. 

Regnskap i Korpsdrift har ikke full mva-beregning p.t., men systemet er tilrettelagt for at det kan 

åpnes for bruk av vanlige mva-koder når korpsene blir 100% mva-pliktige. Korps som trenger mva-

regnskap må inntil da fortsatt benytte eksisterende løsninger. 

Regnskapet er basert på Norsk standard kontoplan for idretten, tilpasset bruk for korps. 

Dette innebærer at det er noen kontogrupper som ikke er lagt inn, og noen grupper har andre navn 

enn det idretten benytter. Selve kontogruppeplanen finnes i Korpsdrift, i toppmenyen under punktet 

Økonomi, Kontogrupper.  

Utfra denne kontoplanen er det lagt inn en enkel basis kontoplan som gjør at systemet kan benyttes 

umiddelbart, men de fleste korps vil ha bruk for konti utover dette. Det er derfor lagt til rette for at 

hvert korps kan opprette de konti som ønskes, men de MÅ ligge innenfor standard kontoplan. 

Kontoplanen finnes i Korpsdrift, i sidemenyen under punktet Regnskap, Kontoplan 

Regnskap i Korpsdrift har en kundereskontro, hvor alle fakturaer sendt medlemmer og andre kunder 

registreres. Derimot er det ingen leverandørreskontro i systemet, dette etter tilbakemeldinger fra 

korpsene som i stor grad ikke bruker leverandørreskontro, men heller fører innkomne fakturaer i 

nettbank etter hvert som de mottas. Oversikt over hvem fakturaen er utstedt av kan registreres i 

bilagsregistreringen, i et eget tekstfelt. Slik kan det likevel holde styr på hva som betales til hver 

enkelt leverandør. 

P.t. er det mulig å fakturere kontingent og varesalg. En utvidet faktureringsrutine for f.eks. kurs, turer 

og andre aktiviteter er under arbeid. 

Det er utarbeidet et utvalg rapporter som både kasserer og styremedlemmer har tilgang til.  Disse er i 

utgangspunktet nok for daglig bruk av systemet, men dersom det er behov for utvidete rapporter kan 

dette produseres på oppfordring. 

Det er laget enkle rutiner for påminnelse (i forkant, via SMS) og purring (etter forfall, via 

epost/papir). 

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

Termin oppdateres automatisk etter hver fakturering, basert på hyppighet. 
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Alle fakturaer primært som epostfaktura, men kan også skrives ut på papir om det er ønskelig. 

De fleste rapportene i Korpsdrift kan eksporteres til pdf, html, tekst eller Excel. Merk at det kan være 

varierende innhold i rapportene avhengig av hvilket format som velges, der pdf-formatet vanligvis gir 

minst info grunnet tilpasning til utskrift, mens Excel gir mest info. Dette fordi info til Excel kan 

tilpasses og presenteres via rutearket, mens en pdf-fil er avhengig av utskriftsformat. 

Eksempelvis kan en reskontroliste (p.t. 5 varianter) skrives ut til Excel (komma-separert fil) ved å 

trykke på ikonene til høyre for rapportnavnet i ‘rullegardinen’. 

 

 

Priser 
Alle korpset har fri tilgang til systemet via medlemsskap i NMF. Det er ingen faste kostnader med 

bruk/kjøp av systemet, men NMF beregner et fakturagebyr pr. generert faktura via Korpsdrift på kr. 

10,-.   

I tillegg beregnes det et SMSgebyr (p.t.) på kr. 0,40 pr. sendt SMS via Korpsdrift. 

Dette vil bli fakturert korpsene jevnlig. 

 

Forkunnskaper 
I utgangspunktet kreves det ingen regnskapsutdanning for å kunne føre et regnskap i Korpsdrift, men 

det forutsettes at brukeren har kjennskap til begreper som resultat/balanse, utgifter/inntekter, 

aktiva/passiva, debet/kredit og reskontro. Mangler dette anbefales det å følge et av NMFs 

kassererkurs, kontakt ditt nærmeste regionkontor for å finne kursdato/sted, evt. melde inn behov. 

 

Før du går i gang 
Før du starter bilagsregistrering og fakturering er det noen viktige punkter som må sjekkes, og evt. 

fylles ut. 

Dette er primært: 

 Kontoplan (basert på kontogruppene) 

 Korpsinnstillinger 

 Kontingentsatser 

Hver av disse er behandlet i egne avsnitt under. 
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Kontogrupper 
Basert på Norsk standard kontogruppeplan for idretten har vi lagt inn denne modifiserte utgaven av 

plan: 

Kontogruppe Navn Balanse/Resultat Kontogruppetype 
12 Instrumenter og andre eiendeler Balanse Aktiva 
15 Kortsiktige fordringer Balanse Aktiva 
19 Kontanter, bankinnskudd o.l. Balanse Aktiva 
20 Egenkapital Balanse Passiva 
21 Avsetning for forpliktelser Balanse Passiva 
22 Annen langsiktig gjeld Balanse Passiva 
24 Leverandørgjeld Balanse Passiva 
26 Skattetrekk Balanse Aktiva 
27 Skyldige offentlige avgifter Balanse Passiva 
29 Annen kortsiktig gjeld Balanse Passiva 
30 Salgsinntekt, avg.pliktig Resultat Inntekter 
31 Salgsinntekt, avg.fri Resultat Inntekter 
32 Salgsinntekt, utenfor avg.område Resultat Inntekter 
33 Omsetningsavgift Resultat Inntekter 
34 Offentlige tilskudd Resultat Inntekter 
35 Uopptjent inntekt (ikke i bruk) Resultat Inntekter 
36 Leieinntekter Resultat Inntekter 
37 Provisjonsinntekter Resultat Inntekter 
38 Gevinst ved salg av anleggsmidler Resultat Inntekter 
39 Annen driftsrelatert inntekt Resultat Inntekter 
42 Varekostnad Resultat Utgifter 
50 Lønn til ansatte Resultat Utgifter 
53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse Resultat Utgifter 
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Resultat Utgifter 
55 Annen kostnadsgodtgjørelse Resultat Utgifter 
59 Annen personalkostnad Resultat Utgifter 
60 Avskrivninger Resultat Utgifter 
61 Frakt og transport Resultat Utgifter 
62 Energi vedr. produksjon (ikke i bruk) Resultat Utgifter 
63 Kostnad lokaler Resultat Utgifter 

64 
 

Leie maskiner/inventar Resultat Utgifter 

65 Kjøp rekvisita og utstyr Resultat Utgifter 
66 Reparasjon og vedlikehold Resultat Utgifter 
67 Kjøp av tjenester Resultat Utgifter 
68 Kontorkostnader Resultat Utgifter 
69 Telefon, internett, porto Resultat Utgifter 
70 Kostnad transportmidler Resultat Utgifter 
71 Reise- og diettkostnader Resultat Utgifter 
72 Støtteordninger Resultat Utgifter 
73 Markedsføring Resultat Utgifter 
74 Kontingent, gaver Resultat Utgifter 
75 Forsikring Resultat Utgifter 
76 Lisens- og patentkostnad Resultat Utgifter 
77 Andre kostnader Resultat Utgifter 
78 Tap Resultat Utgifter 
79 Periodiseringer Resultat Utgifter 
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80 Finansinntekter Resultat Inntekter 
81 Finanskostnader Resultat Utgifter 
84 Ekstraordinær inntekt Resultat Inntekter 
85 Ekstraordinær kostnad Resultat Utgifter 
88 Årsresultat Resultat Inntekter 

 

Enhver ny konto må plasseres i innenfor denne planen, slik at en ny konto for føring av kostnader 

med telefon MÅ legges i kontogruppe 69 (dvs. to første siffer i kontonr MÅ være 69), og kan for 

eksempel bli 6900 TELEFON. Tilsvarende vil en konto for UTGIFTSFØRING av instrumenter kunne bli 

lagt i kontogruppe 65, og for eksempel hete 6540 KJØP INSTRUMENTER.  

Velger korpset å AKTIVERE (og så avskrive verdien år for år) må instrumentene føres i kontogruppe 

12, og kan gjerne plasseres på for eksempel konto 1200 Instrumenter. Merk at det i så fall også må 

opprettes en avskrivingsplan over et bestemt antall år. Korpset bestemmer selv hvor lang tid 

avskrivingen skal ta, basert på forventet levetid på instrumentene. 

 

Kontoplan 
En kontoplan er en systematisk oppstilling av de kontoer som inngår i regnskapet ditt.  

Kontoplanen er en meget sentral del av regnskapet, da den danner selve grunnmuren for å føre 

regnskap. 

Kontoplanen deler opp regnskapet og organiserer inntektene og kostnadene på en slik måte at de gir 

overblikk over korpsets økonomiske situasjon.  

Vi deler vanligvis regnskapet inn i to deler - balanse og resultat: 

 Resultatregnskapet (som viser forskjellen mellom inntekter og kostnader) og balansen, (som 

viser oversikten over eiendeler samt gjeld og egenkapital). 

 Resultatet viser korpsets inntjening og «lønnsomhet». I korthet føres alle utgifter og 

inntekter på en resultatkonto. 

 Balansen viser hva korpset eier (debet) og hvordan det er finansiert (kredit). For de fleste 

korps betyr dette at kasse- og bankbeholdninger er eiendelene og følgelig ført til debet, men 

korps KAN også velge å aktivere for eksempel instrumenter (se ‘Kontogrupper’).  

 Finansieringen i korps er i all hovedsak egenkapital (noen få har også lån). Egenkapital (og 

evt. lån) utgjør summen av eiendelene, og føres til kredit. 

Hver konto tildeles et navn og et unikt kontonummer. Kontonumrene er delt inn i kontoklasse og 

kontogruppe. 

I et kontonummer vil alltid det første sifferet angi kontoklasse, det andre sifferet angi kontogruppe, 

og tredje og fjerde siffer angi selve kontoen. 

 

Det finnes flere standard oppsett for kontoplaner som oppfyller regnskapslovens spesifikasjonskrav, 

og som kan tilpasses det enkelte regnskap. NMF har brukt Norsk Standard kontoplan for idretten, 

tilpasset denne til korps-bruk og lagt inn kontogruppene i Korpsdrift. 

 

I toppmenyen i Korpsdrift, under punktet Økonomi kan du se hvilke kontogrupper balansen og 

resultatregnskapet består av. 

http://www.e-conomic.no/regnskapsprogram/ordliste/kontoplan-ns-4102
http://www.bedin.no/php/d_emneside/cf/hApp_101/hPKey_1936/hParent_0/hDKey_1
http://www.bedin.no/php/d_emneside/cf/hApp_101/hPKey_1936/hParent_0/hDKey_1
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GRUNNOPPLYSNINGER 
Det er flere steder i systemet som må sjekkes for å sikre at ALL grunninformasjon er på plass før 

oppstart. 

I tillegg til kontoplan – som er selve ‘hjertet’ i et hvert regnskap – trenger systemet at alle individuelle 

korpsinnstillinger er på plass: 

 Korpsinnstillinger 

 Kontonr/epost 

 

Lokaløkonomi - Korpsinnstillinger 
Dette valget styrer en del rundt hvordan økonomiløsningen fungerer. Valget ja/nei på 

regnskapsmodul styrer pr nå en del rundt hva som skjer når fakturaer genereres. Bør stå på ja.  

Stenging regnskapsår styrer hvilke datoer som er gyldige for bilagsregistrering. Når et år er avsluttet 

bør altså også året stenges her. Kan endres tilbake dersom noe må rettes.  

Kidtype og hovedbokskontoer skal normalt ikke endres.  

Purresatsene og konto for føring av purregebyr ligger til høyre i bildet. 

 

 

Kontonr og epost 
 

I bildet «KORPS» er det særlig TRE felt som MÅ være på plass: 

E-post: Som brukes til all kommunikasjon mellom NMF og korps 

E-post faktura: Som brukes som mottaker av alle fakturaer fra NMF, samt som AVSENDER for alle 

fakturaer fra korpset 

Bankkonto: Som er kontonummeret som vil bli brukt til utbetaling av tilskudd fra NMF i tillegg til 

å være det kontonummeret som oppgis på alle fakturaer sendt fra korpset. 

Vi anbefaler også at feltet Organisasjonsnummer fylles ut med det nummeret korpset er registrert 

med i Frivillighetsregisteret (en forutsetning for å få mva-kompensasjon) 
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Enkel bokføringsteori 
 

Korpsdrift i seg selv har ikke som ambisjon å utdanne regnskapsførere, men med et minimum av 

kunnskap om faguttrykkene kan «hvem som helst» i prinsippet føre regnskap i Korpsdrift. Er du 

usikker på hvordan du skal starte opp og bruke regnskapsdelen i Korpsdrift anbefaler vi NMFs (gratis) 

kurs i Korpsdrift. Kontakt ditt nærmeste regionkontor for informasjon om tid/sted for kurs, evt. meld 

inn behov for kurs samme sted. 

Nøkkelbegrep som kan være nyttig å vite noe om FØR du starter med regnskap i Korpsdrift er bl.a. 

disse: 

 

Balansen består av AKTIVA (eiendeler normal ført til debet), PASSIVA (egenkapital og gjeld normalt 

ført til kredit), hvor summen av eiendeler svarer til summen av egenkapital og gjeld.  

Alle regnskapspliktige virksomheter må utarbeide en balanse som viser selskapets økonomiske 

stilling per periodeavslutning. Dette er i henhold til Regnskapsloven § 3-2. Alle korps har som regel 

vedtektsfestet at det skal avlegges et regnskap på Årsmøtet, og det er også et krav for å få f.eks. mva-

kompensasjon at det føres (og revideres !) et regnskap. 

Aktiva er et uttrykk for den delen av balansen hvor korpset har sine eiendeler. Dette omfatter 

kassebeholdning, bank, fordringer, samt gjenstander og rettigheter som har formuesverdi i korpset.  

Passiva er et uttrykk for den delen av balansen hvor korpset har sin samlede egenkapital og gjeld. 

 

Korpsdrift benytter ‘dobbel bokføring’.  

Dobbel bokføring betyr at hver transaksjon skal bokføres en gang i debet og en gang i kredit, eller 

rettere sagt med like store beløp i debet som kredit. 

Bokføringsloven sier ingenting om at dobbel bokføring må benyttes, men metoden har likevel blitt en 

slags internasjonal standard. 

Mange transaksjoner handler om kjøp eller salg, eller innkreving av kontingent som i tilfelle 

Korpsdrift. 

Eksempel: 

Kjøp av marsjhefter i butikken (betalt med vanlig bankkort). 
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Denne kostnaden føres til debet på (f.eks.) konto 6540 Rekvisita. Samtidig skal den føres som kredit 

på konto 1920 (bank). Dette reduserer beløpet som står i banken, samtidig som det viser hva 

pengene er brukt til. Dersom noen har forskuttert (lagt ut) beløpet er det mest praktisk å refundere 

dette via bank, og føringen blir den samme – med tillegg av utbetaling via nettbank. 

Korpsdrift er tilrettelagt for full mva-føring, men inntil korpsene er 100% mva-pliktige er mva-kodene 

skjult, og eventuell registrering av mva gjøre for egen oversikts skyld, ikke for for videre rapportering 

til Skatteetaten. Korps som MÅ avlegge mva-regnskap kan ikke bruke regnskapsdelen i Korpsdrift. 

 

Reskontro er underkonti som spesifiserer virksomhetens mellomværende med hver enkelt kunde og 

leverandør. Det gir en systematisk oversikt over transaksjonene med kunder og leverandører.  Alt 

som vedrører kunder økonomisk (i korps normalt lik medlemmene) føres på en egen ‘konto’ i 

Korpsdrift, med kontonr lik medlemsnr. Summen av alle disse kontiene føres i balansen på en 

samlekonto, i Korpsdrift definert som konto 1500. 

Debet/Kredit:  

Når man debiterer en konto, innebærer det at man fører inn et positivt beløp på kontoen.  

Når man krediterer kontoen, innebærer det at man fører inn et negativt beløp på kontoen. 

Etter som resultatet reduseres med positive beløp, blir det lett forvirrende inntil man får et stødig 

grep om den såkalte "doble bokføringen". 

Et sammendrag over begrepene er: 

 

•Å debitere en gjeldskonto innebærer at gjelden reduseres. 

•Å debitere en eiendelskonto innebærer å øke verdi på eiendelen.  

•Å debitere en inntektskonto/omsetningskonto innebærer å redusere inntekten/omsetningen..  

•Å debitere en kostnadskonto innebærer at kostnadene øker. 

Eksempler: 

Eksempel A 

Korpsets materialforvalter kjøper to noteklyper kontant i butikken for kr. 240,- og vil ha pengene 

refundert fra korpset. Kassereren velger å utbetale beløpet via nettbanken for å slippe 

kontanthåndtering. 

Bokføringen KAN da bli: 

Debet konto 6540 Instrumentrekvisita kr. 240,- (viser hva pengene er brukt til) 

Kredit konto 1920 Bank (driftskonto) kr. 240,- (viser hvor pengene er hentet fra) 

Bilagsdato = dato på kvitteringen materialforvalteren fikk i butikken, og bilagsteksten kan gjerne 

være for eksempel «Noteklyper» Ønskes også vist HVOR noteklypene er kjøpt kan dette skrives inn i 

tekstfeltet «Referanse» i bilagsregistreringen. Kvitteringen kan scannes inn, og legges ved regnskapet 

å trykke «velg fil», finne det scannede bilaget og trykke OK. 

Vil korpset OGSÅ vise hvor mye av kjøpet som er mva kan (valgfritt !! ) dette beløpet legges inn i 

feltet «Beløp mva» 

Eksempel B 

http://www.e-conomic.no/regnskapsprogram/ordliste/kostnad
http://www.e-conomic.no/regnskapsprogram/ordliste/debet
http://www.e-conomic.no/regnskapsprogram/ordliste/kredit
http://www.e-conomic.no/regnskapsprogram/ordliste/dobbel-bokfoering
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Et medlem betaler kontingenten  kr. 1.000,-   kontant på en øving. Korpset har ingen kasse, alle inn- 

og utbetalinger går via korpset driftskonto i banken. Kassereren tar imot pengene, skriver en 

kvittering til betaleren og setter så selv inn pengene på korpsets driftskonto. 

Bokføringen KAN da bli: 

Debet konto 1920 Bank kr. 1000,- (viser hvor pengene er satt inn) 

Kredit konto 3200 Medlemskontingent kr. 1.000,- (viser hva beløpet gjelder) 

Bilagsdato bør fortrinnsvis være lik datoen pengene ble satt i banken, men bilagsteksten kan godt 

være for eksempel «Innbetalt kontingent 1.halvår Ole Olsen 2/3-14», eller den datoen pengene 

faktisk ble betalt. 

I eksempel A BETALER korpset kr. 240,- og bankkontoen krediteres (reduseres), mens i eksempel B 

mottar korpset penger, og bankkontene debiteres (øker). 

For å unngå forvirring nå man ser en resultatrapport, kan det være greit å tenke at salg vises som en 

positiv verdi og kostnadene som negativ verdi. Dette kan virke noe merkelig, ettersom man fører 

inntekter som kredit og kostnader som debet.  

Forklaringen er enkel: 

Når man tar ut en resultatrapport, så byttes fortegnene slik at alle negative tall blir positive og alle 

positive blir negative. Dette gjøres kun for at resultatrapporten skal være enklere å forklare for noen 

som ikke er regnskapskyndige eller har inngående kjennskap til debet og kredit. 

 

Legg inn åpningsbalanse 
For å starte regnskapsføring i Korpsdrift må det legges inn en åpningsbalanse, dvs. det korpset hadde 

av kasse- og bankbeholdning og egenkapital i det sist godkjente regnskapet. Under er det tatt med et 

EKSEMPELregnskap for et tenkt korps, og også vist hvordan åpningsbalansen skal registreres i 

Korpsdrift 
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Åpningsbalansen 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, men de fleste velger kun å 

føre inn balansepostene. Disse MÅ registreres !! 

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)
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Bilaget føres manuelt via Bilagsregistrering, og vil ihht eksempelet over se slik ut: 

 

Eksempelet viser et enkelt årsregnskap med tilhørende enkelt bilag.  Dersom korpset f.eks. har FLERE 

bankkonti må disse først opprettes i kontoplanen, og føres inn hver for seg i bilaget for 

åpningsbalanse. 

 

Registrere bilag 
Manuelle bilag kan føres via denne funksjonen. Legg også merke til at en her kan søke frem bilag som 

allerede er registrert for å se detaljene. Bilaget føres ‘linje for linje’, slik at et bilag minimum består av 

to linjer, en debet og en kredit. 

Selve føringen er relativt enkel: 

Angi bilagsdato ihht dato på kvittering eller bankbilag 

Velg Debet/kredit, angi beløp og en beskrivende bilagstekst. 

Referanse er et felt som p.t. ikke har noen annen funksjon enn å være et fritekstfelt der f.eks. navn 

på leverandør kan registreres. Dette vil fremkomme i bilagsrapportene, og kan evt. sorteres på. 

Dokument: En kan også legge ved innscannet bilag her for å redusere behovet for å ta vare på alle 

bilag.  Ihht bokføringsloven skal alle bilag p.t. oppbevares i papirform i 10 år. Disse reglene er under 

revidering, men er i skrivende stund ikke vedtatt.  

Det er også mulig å føre bilag på prosjekt.  

Beløp mva er også et fritekst-felt. Inntil korpsene blir mva-pliktige skjules all mva-koding, og en 

eventuell registrering av mva-beløp KAN gjøres her for korpsets egen oversikt.  

Når et bilag skal føres vil det ikke kunne lagres før begge sider er ført og bilaget går i null.  
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Inntil et bilag er LAGRET er det mulig å hente opp igjen bilagslinjene for korreksjon ved å trykke på 

‘blyanten’ til venstre i feltet.  

Dersom bilaget er lagret og det må endres søkes bilaget med feil i opp ved å trykke FINN BILAG, angi 

bilagsnr og så velge TILBAKEFØR 

Kontingentsatser 
For korps som ønsker å sende kontingentfaktura til sine medlemmer via korpsdrift, må de først sette 

opp en eller flere kontingentsatser. Hver sats kan ha en eller flere kontingentlinjer. 

 

Kontingentsatsen er det begrepet som velges for å angi hva et medlem skal faktureres, satsen består 

av en eller flere kontingentlinjer som vil vises på fakturaen. 

Klikk på ‘forstørrelsesglasset’ foran satsen for å vise de underliggende kontingentlinjene 
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Koble kontingentsats til medlem 
Ved registrering av medlemskap må det bl.a. angis hvilken kontingentsats som skal brukes, hyppighet 

og termin.  

Hyppighet er begrenset til 1 eller to gang pr. år (Helår / Halvår), mens termin angir i hvilken periode 

medlemmet skal faktureres. Systemet benytter termin JANUAR som første halvår, og termin JULI som 

andre halvår, uavhengig av faktureringsdato og forfall. 

 

I eksempelet over vil f.eks. Trude Lutt bli fakturert for kontingentsats «Medlemskontingent korps 

1200» hvert halvår, men første gang juli 2019 (2.halvår 2019). 

Dersom et medlem har fått registrert feil kontingentsats rettes det i bildet over, som kan finnes ved å 

trykke på blyanten foran navnet i medlemslisten. 

 

Fakturere kontingent 
Når en har laget en eller flere kontingentsatser, koblet satsene til medlemmene og bestemt 

hyppighet/termin, kan en fakturere.  

Her setter en da inn hvilken termin som skal faktureres og prøvekjører for å se listen. Skal det gjøres 

endringer på sats/hyppighet gjøres det via blyanten.  

I Korpsdrift er det definert to betalingsperioder (hyppighet): Årlig og halvårlig. 

Systemet benytter termin JANUAR som første halvår, og termin JULI som andre halvår. 

Faktureringstidspunkt er uavhengig av dette, om korpset vil fakturere første halvår for eksempel i 

mars vil fakturaene dateres i mars, og forfall blir 15 dager etter fakturadato.  

Forfallsdato kan overstyres under faktureringen, slik at om korpset f.eks. bruker 15.april som fast 

forfallsdato for første halvår kan dette legges inn uavhengig av når faktureringen gjennomføres. 

Eventuelt velger en skriv ut/send for å gjennomføre faktureringen. Faktura sendes primært ut som 

pdf vedlegg til epost, men om epostadresse mangler lastes fakturen ned på maskinen det faktureres 

fra i pdf-format. Denne kan så skrives ut og faktura leveres/sendes via post. 

Selve faktureringen blir slik: 
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Det er ikke mulig å kjøre fakturering uten først å trykke PRØVEKJØR. Er det feil i listen som da vises 

trykkes TILBAKE, feil rettes, og ny prøvekjøring gjøres. 

Når listen er ‘feilfri’ trykkes Skriv ut / Send 

Du får en liten angrefrist til: 

 

Vil du fortsette: trykk OK, og dette bildet kommer frem: 

 

Her får du nå flere mulige valg for utsending av fakturaer. Normalt trykkes bare Skriv ut/Send, og alle 

fakturaer som KAN sendes via epost blir sendt, de øvrige lastes ned via pdf. 

Ønsker du kun å fakturere ut de som kan sendes via epost: velg «Fakturer til epost». De øvrige blir da 

liggende klar til senere fakturering. 

Ønsker du kun utskrift av de fakturaene som ikke kan sendes via epost: velg «Fakturer til utskrift»  

Det er også mulig å skrive ut ALLE fakturaene til pdf for utskrift nå eller senere. Velg da «Fakturaer 

overstyrt til utskrift», avslutt med Skriv ut / Send. 

Det produseres nå en kvitteringsliste med epostadressen til alle som har fått tilsendt faktura via 

epost. 
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Etter fullført fakturering oppdateres termindato for alle medlemmenes som ble fakturert til neste 

termindato.  

I et tenkt tilfelle der det ikke skjer noen endringer i satser og/eller inn- eller utmeldinger før neste 

kontingentfakturering er det følgelig ikke nødvendig å gjøre noen endringer før fakturering. 

 

Fakturere varesalg 
Dersom en skal fakturere annet enn kontingent, må det først opprettes produkter som skal 

faktureres, med konto og pris: 

 

Eksisterende produkter kan redigeres ved å trykke på blyanten foran produktnavnet. Nye 

produkt opprettes ved å trykke på knappen «NY». 
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Feltforklaring: 

Navn:  Kort identifisering av produktet, f.eks. «Varetelling» 

Fakturalinjetekst:  Teksten som vises på faktura 

Pris:  Pris pr. stk. (Antall angis i selve faktureringen) 

Konto:  Ønsket konto for inntektsføring. Alle konti i kontogruppe 30 kan brukes. 

Prosjekt:  Om fakturaen ønskes knyttet til et spesielt prosjekt (f.eks. «sommertur») 

velges det her fra allerede opprettede prosjekt. 

Hovedprodukt:  ALLTID «korpsets navn» 

Produkttype:  ALLTID «Varesalg» 

 

 

Fakturering av annet enn kontingent tas p.t. via funksjonen Fakturering varesalg. Her plukker en 

person som skal faktureres og hvilke(t) produkt, deretter settes det inn antall og forfallsdato og 

faktura genereres og sendes. Som for purring går denne umiddelbart, sjekk derfor i fakturabildet 

at ALL informasjon er korrekt FØR du trykker fakturer. 
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Fakturere bedrifter 
 

Dersom du skal fakturere en bedrift må du først registrere bedriften på samme måte som 

du registrerer medlemmer. Korpsdrift har ikke en egen leverandørreskontro, bedrifter 

behandles på samme måte som øvrige medlemmer. 

For å holde bedrifter utenom statistikk og medlemstall er det noen felt som må fylles ut 

rett.  

Eksempel: 

  

 

 

Skjemaet er det samme som for medlemsregistrering, vi klarer ikke p.t. å skille mellom 

bedrift- og personregistrering, derfor dukker fødselsdato og for-/etternavn opp i stedet for 

bedriftsnavn. 

Fødselsdato blir naturligvis ikke brukt for bedrifter, her kan det legges inn hva som helst så 

lenge det er et gyldig datoformat. 

Selve bedriftsnavnet legges gjerne i etternavn, med f.eks. et punktum i fornavn-feltet (for 

enklere søk etter bedrifter). 
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Registrer så Instrument = Ikke instrument,  og forsikring = Ingen 

De viktigste feltene er imidlertid TERMIN, som enten bør være LANGT frem eller tilbake i 

tid for å unngå å feilaktig fakturere for kontingent. 

Sentral kategori skal alltid være ‘IKKE NMF MEDLEM’ for bedrifter. 

Som en ekstra sikring anbefaler vi også å opprette en kontingentsats med null i beløp, med 

betalingshyppighet Årlig. 

 

 

Overføring regnskap korps 
For å få overført det som er gjort i reskontro (fakturering/innbetaling) må rutinen «Overføring 

regnskap korps» kjøres.  Det anbefales at dette gjøres etter hver endring i regnskap, slik at 

regnskapet til enhver tid er oppdatert. Først da vil rapportene gi noen mening for styret, som er 

avhengig av oppdaterte rapporter for å kunne drive korpset økonomisk forsvarlig. Rutinen kan kjøres 

så ofte en vil, er det ikke noe å overføre vises en rød linje som sier «ingen poster til overføring». 

‘Vanlig’ bilagsregistrering oppdateres umiddelbart i regnskapet. 

 

Ubetalte fakturaer  
For korps som benytter økonomiløsningen i korpsdrift, er dette en kjapp oversikt over de fakturaer 

som korpset har sendt ut, men som så langt ikke er betalt.  

Ikonet foran hver linje tar deg til reskontroposten der det er mulig å skrive ut en fakturakopi, 

eventuelt registrere en manuell betaling eller å kreditere en faktura. 
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Påminnelse 
Korpsdrift.no gir mulighet for en påminnelse før eventuell purring. Denne funksjonen krever bare at 

du angir avsender (enten et gyldig mobilnummer som kan kontaktes, eller korpsets navn), resten kan 

brukes slik det står  - eventuelt tilpasses.  

Påminnelsen går i utgangspunktet ut til alle som har en faktura med forfallsdato i dag og 14 dager 

frem – men dette kan også endres. 

 

Feltene i hakeparenteser er systemvariabler og må ikke endres, men du velger fritt hvilke av disse du 

vil bruke i påminnelsen. Øvrig tekst kan formes slik korpset ønsker. 

 

Purring 
Dersom påminnelsen ikke var nok, kan en også sende en purring med tilhørende purregebyr. I 

utgangspunktet foretas det her en prøvekjøring slik at du kan se hvem som vil få purringen. Ser 

alt ok, velg normalkjøring og send purring. Sendes ut som pdf vedlegg i en epost. Purresatser 

settes i funksjonen korpsinnstillinger 

 

Purringer kan sendes enten basert på fakturadato, medlemsnr eller purrestatus. Ønsker du kun å 

purre de som allerede har fått 3 purringer angir du tallet 3 i feltet purrestatus. 

Merk at en purring sendes umiddelbart. Gå derfor gjennom prøvekjøring FØRST for å sjekke at det 

virkelig er de du ønsker å purre som blir purret. 

 

 

Årsavslutning 
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Regnskapsdelen i Korpsdrift er datostyrt, dvs. et bilag med bilagsdato i 2013 blir rapportert 
regnskapsmessig i regnskapsåret 2013.  Bilagsnumrene starter på 1, og vil fortsette uavhengig av 
årsskifter.  
 
Dette gjør årsavslutning i Korpsdrift forholdsvis enkelt, samtidig som det blir et avvik i forhold til 
bilagsserien. Årsoppgjørsbilaget må ha bilagsdato 31.12 i rett regnskapsår, mens bilagsnr vil bli neste 
ledige i serien. Dersom siste ordinære bilag i 2013 er for eksempel 480, og det føres videre i 2014 før 
årsoppgjøret er gjort vil årsoppgjørsbilaget for eksempel kunne få bilagsnr 500.  Dersom dette er 
tilfelle er det en fordel, av hensyn til revisor, at det legges inn et ark i bilagspermen for 2014 der bilag 
500 skulle lagt, med henvisning til årsoppgjørsbilaget som vil ligge i permen for 2013.  
 
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.  
 
Årsresultatet (nettoresultat) finnes bl.a. på rapporten under REGNSKAP: Resultat-/Balanserapport, 
velg Resultat og periode desember aktuelt år.  
 
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:  
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Skriv deretter ut de rapportene korpset normalt vil forvente å få fremlagt på et årsmøte, minimum 

resultat- og balanserapportene pr. 31.12 . I tillegg vil trolig revisor sette pris på å få skrevet ut 

rapporten «RESKONTROLISTE» til excel. Denne finnes under LOKALØKONOMI, RAPPORTER 

RESKONTRO og velges fra ‘rullegardinen’. 


