Årsregnskap 2020
FLYT

Gaver og bidrag
Eget bidrag
Sum inntekter/anskaffede midler

-4 122 940
-472 447
-4 595 387

KOSTNADER/FORBRUKTE MIDLER
Administrasjon- og driftskostnader
Lønns- og personalkostnader
Inkjøpte tjenester
Følgeforskning
Markedsføring
Lokale gjennomføringskostnader
Reisekostnader oppfølging av kommuner

167 902
1 727 125
381 473
1 000 000
99 695
1 139 676
79 517

Sum administrasjonskostnader

4 595 387

Driftsresultat

0

Stiftelsen Kronprinsparets Fond
Noter til prosjektregnskapet 2020

Note 1 - Prinsippnote
Prosjektregnskapet er satt opp til formålet for å gi bidragsgiverne til FLYT god innsikt i hva bidragene brukes til. Prosjektregnskapet er en
del av Fondets årsregnskap. Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fondet ble
opprettet av stifterne 25. august 2001. Fondets grunnkapital ved registreringen pr. 8. november 2001 var kr 5 325 413. Fondets
grunnkapital er ved beslutning pr. 11/2-2011 registrert med kr 10 000 000,-. Fra 2014 er aktiviteter knyttet til stiftelsens formål opplistet
som prosjektkostnader, og lønnskostnader direkte knyttet til prosjektene er derfor opplistet under note 3, samtidig inngår de i note 4,
for å vise de totale lønnskostnadene og hvilke elementer som inngår.
Periodiseringsregler
Regnskapet bygger på det grunnleggende prinsippet om sammenstilling. Alle kostnader belastes etter hvert som de påløper. Ved årsslutt
foretas avsetning basert på den kunnskap man har ved avslutning av regnskapet. I henhold til statuttene skal årlige gaver og bidrag til
Fondet tillegges den urørlige kapital.

Note 2 - FLYT prosjekt
FLYT prosjektet er fondets eget prosjekt som bli støttet av eksterne samarbeidspartner. Prosjektet inngår som en del av stiftelsens
virksomhet og regnskap. Forbruk av bidragene fra samarbeidspartnerne er regulert i egne kontrakter og bli redegjort i et separat
prosjektregnskap. De fleste kontraktene er avvikende til årsregnskap.
Fondet har etablert et nettverk bestående av utvalgte prosjekter med fokus på kompetansedeling og samarbeid. I et langsiktig perspektiv
arbeider fondets ansatte i samhandling med prosjektene for gjennom nettverket å skalere tilbudene og gjøre dem bærekraftige.
Mottatte bidrag føres i balansen som forpliktelse til samarbeidspartnerne og innteksføres i henhold til kontraktene per 31.12.. Ikke
forbrukte midler blir ikke inntektsført og forbli som forpliktelse i balansen. For året 2020 utgjør dette kr 627 060.
Kr 489 487 av de avsatte midlene er bidrag fra Egmont Fonden, og er øremerket resterende kostnader for gjennomføring av to Flyt-kull i
Bergen. Oppstarten av disse to kullene var planlagt høsten 2020, og Flytledere og ungdommer som skal delta er rekruttert. Pga.
pågående store utfordringer i Bergen knyttet til koronaepidemien har oppstart blitt forskjøvet flere ganger, og det planlegges oppstart så
snart det er mulig i 2021. Resterende midler, kr 137 573, er knyttet til gjenstående utbetaling av lønn til Flytledere og fordeler seg på
flere samarbeidspartner.

Note 3 - FLYT lønns- og personalkostnader
Prosjektregnskapet viser Lønns- og personalkostnader på til sammen kr 1 727 125. Kr 378 229 av dette er honorar til lokale flytledere
som leverer timelister og inngår dermed i fondets lønnssystemer.
Kronprinsparets Fond har 2 ansatte som jobber med FLYT prosjektene.

Note 4 - Administrasjons- og driftskostnader
Kronprinsparets Fond og prosjektet Flyt deler lokaler og har to ansatte hver. Fondets styre mener dermed det er rimelig at husleie og
kostnader til felles administrasjon deles mellom Fondet og Flyt. Det vi likevel være slik at Fondet er garantist for alle kostnader knyttet til
Flyt.
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