
Prosjektregnskap
Veien til et godt prosjektregnskap



En god start

Når man får tildelt prosjektmidler, før oppstart av prosjekt

• Opprett eget prosjektnummer

• Der alle utgifter og inntekter blir bokført

• Lønnsutgifter bør fordeles direkte til prosjektet

• Hvis det er et pågående prosjekt, og det i siste regnskapsår ble avsatt
midler til bundet fond for bruk i inneværende år må man huske at
man skal «inntektsføre» dette som bruk av bundet fond.



Når året er over

Gode rutiner

• Inngående fakturaer attesteres og anvises så snart som mulig

• Kontroller om alle kjente inntekter og utgifter er bokført på prosjektet

• Hvis behov for avsetning til bundne fond må dette gjøres i god tid før 
kommunen skal avslutte sitt regnskap. 



Når året er over

….og det blir ikke bedre tid senere på året.

• Når avsetning til bundne fond er gjort, er det bare å ta ut 
prosjektregnskapet. 

• Det enkleste er om man finner gode rapporter i regnskapssystemet.

• Bør sendes revisor så tidlig som mulig, og senest to uker før frist for 
rapportering



Prosjektregnskap klart for revisjon



Dokumentasjon som skal være med
• Revisjonsbestilling

• Med angivelse av prosjektnummer slik at revisor enkelt finner frem til
regnskapstallene

• Dersom lønn i prosjektet, opplysning om hvem som har jobbet på prosjektet

• Tilskuddsbrev, tildeling av midler

• Søknad om tilskudd, og budsjett om det finnes

• Rapporteringsskjema (som skal oversendes tilskuddsgiver)



Prosjektregnskap

• Regnskap skal vise:
• Utgifter
• Avsetning til bundne fond
• Inntekter
• Bruk av bundne fond

• Krav til prosjektregnskap
• Signert og datert
• Note 1 Regnskapsprinsipper

Prosjektregnskapet er ført i tråd med anordningsprinsippet og god 
kommunal regnskapsskikk. Ledelsen er ansvarlig for at prosjektregnskapet
viser all tilgang og bruk av midler på prosjektet, og at bruken er som forutsatt i 
tildelingen



Lykke til!

https://www.revisjonmidtnorge.no/

På vår hjemmeside finner dere kontaktinformasjon til alle ansatte. 
Og under tjenester og nyttig finner dere våre kundebrev.

https://www.revisjonmidtnorge.no/

