
Sak til årsmøtet i Engelsrud Vel 

Forslag om omlegging av regnskapsåret 

 
Forslagsstiller: Styret i Engelsrud Vel 

Bakgrunn 
Engelsrud Vels regnskapsår har hittil fulgt ordinært kalenderår, noe som er standardmodell for de 

aller fleste virksomheter. 

Ulempen med denne regnskapsårsmodellen for Engelsrud Vel er at den passer dårlig med den 

faktiske økonomiske aktiviteten i foreningen, siden rundt 90% av all økonomisk aktivitet er knyttet til 

brøytevirksomheten. Denne er jo sterkt sesongavhengig og strekker seg fra rundt 1. oktober og et 

stykke inn mai året etter, da siste brøytefaktura forfaller og da vi normalt mottar eventuelle 

brøytetilskudd fra Asker kommune. 

I tillegg har i et stort tidsgap mellom innbetalinger vs utbetalinger, ved at de aller fleste (dog ikke alle) 

brøyteinntektene faller i perioden oktober – nyttår, mens alle brøyteutgiftene forfaller i løpet av 

første halvår året etter, slik at inntekter og kostnader knyttet til samme brøytesesong havner på to 

ulike årsregnskap. 

Dermed havner (de fleste) brøyteinntektene fra siste brøytesesong, samt brøyteutgiftene fra nest 

siste sesong i siste regnskapsår, mens de totale brøyteutgiftene for siste sesong ikke framkommer før 

i neste års regnskap. 

Dermed blir regnskapsbalansen pr. 31.12 misvisende ved at den viser en kunstig høy likviditet, siden 

regnskapet føres etter kontantprinsippet. 

Ved å flytte starten av regnskapsåret til 01.07 vil disse ulempene elimineres, og framtidige 

årsregnskap vil i langt større grad reflektere den reelle økonomiske tilstanden til Engelsrud Vel, både 

inntekts-, kostnads- og likviditetsmessig og ikke minst gi en presis rapportering av det økonomiske 

resultatet fra foregående brøytesesong. 

En annen fordel av å avholde årsmøter i tredje kvartal vil være at årsmøtet da også vil kunne 

orienteres om alle prisendringer og andre eventuelle endringer i brøytetjenesten for kommende 

sesong,  

Forslag til endringsvedtak 
Årsmøtet i Engelsrud Vel oppfordres til å foreta følgende konkrete endringsvedtak relatert til sak om 

omlegging av regnskapsår:  

1. At regnskapsåret i Engelsrud Vel fra og med 1. juli 2021 går over til avvikende regnskapsår, 

som går fra 01.07 det ene året til og med 30.06 året etter.  

Regnskapsår benevnes fra samme tidspunkt heretter «Engelsrud Vels regnskapsår N/N+1», 

f.eks. «Engelsrud Vels regnskapsår 2021/2022». 

2. Tidspunkt for ordinære årsmøter i Engelsrud flyttes fra å gjennomføres i løpet av første 

kvartal til å gjennomføres i løpet av tredje kvartal. 

Dette endringen krever en vedtektsendring, som medfører at saken må opp til behandling i 

to påfølgende ordinære årsmøter og vedtas i begge med minst ¾ flertall. 

Se eget punkt om forslag til vedtektsendring nedenfor. 

3. Som overgangsordning foreslås regnskapsåret som starter 1. januar 2021 avkortet til 6 

måneder, dvs. at det avsluttes 30.06.2021. 



Dette avkortede regnskapsåret benevnes: 

«Engelsrud Vels avkortede regnskapsår 01.01.2021 –  30.06.2021». 

4. Dersom vedtektsendringen bekreftes av ordinært årsmøte i mars 2021 utsettes alle valg av 

styre- medlemmer og komitémedlemmer til neste ordinære årsmøte for året 2021/2022, 

altså til tredje kvartal 2021. 

5. Dersom vedtektsendringen bekreftes av ordinært årsmøte i mars 2021 utsettes fastsettelse 

av medlemskontingent for året 2021/2022 til neste ordinære årsmøte for året 2021/2022, 

altså til tredje kvartal 2021, og det kreves ikke inn medlemskontingent for det avkortede 

regnskapsåret. 

Forslag til vedtektsendring 
For å kunne flytte tidspunkt for framtidige ordinære årsmøter må følgende vedtektsendring iht 

vedtektenes §12 «Vedtektsendringer/oppløsning/vesentlige transaksjoner» vedtas med minst ¾ 

flertall av to påfølgende ordinære årsmøter, dvs. av årsmøtene 2020 i september (utsatt p.g.a. 

coronautbruddet) og 2021 (mars): 

6. Årsmøtet vedtar nødvendige vedtaksendringer for å kunne gjennomføre omleggingen av 

regnskapsåret: 

§4 Årsmøte/medlemsmøte, første setning: 

«Årsmøte holdes hvert år i løpet av første kvartal» endres til «Årsmøte holdes hvert år i løpet 

av tredje kvartal» 

Praktiske forberedelser 
Dersom årsmøtet 2020 vedtar alle endringsforslag og nødvendig vedtektsendring vil styret til neste 

ordinære årsmøte i mars 2021 forberede to alternative årsbudsjetter for 2021– ett for det avkortede 

regnskapsåret 01.01 – 30.06.2021 og ett for det fulle regnskapsåret 2021 – det siste til bruk i tilfelle 

årsmøtet 2021 ikke skulle vedta omleggingen av regnskapsåret og tilhørende vedtektsendring. 

Av den grunn vil sak om omlegging av regnskapsår eventuelt (dersom vedtatt av årsmøtet 2020) 

framlegges for behandling i forkant av budsjettvedtak for 2021 på årsmøtet 2021. 


