
Regnskap for 2009
Norsk Tamrotteforening
Org. nr. 985316104 
Heidi Sjursen Konestabo, kasserer

Foreningens kassebeholdning pr 31.12.2009 er på kr. 47789,06
Totalt overskudd for hele 2009 er på kr.1006,95

For kommentarer til regnskapet, se postvis forklaring under.

Regnskap 2009

Post Inn Ut Balanse Budsjettert balanse Avvik fra budsjett 2009
1. Omsetning, nettbutikk 15134,00 -13647,94 1486,06 1000,00 486,06
2. GNAG 0,00 -10196,75 -10196,75 -8000,00 -2196,75
3. Medlemskontingent 13550,00 0,00 13550,00 10000,00 3550,00
4. Helsefond 3567,00 -2462,50 1104,50 0,00 1104,50
5. Kalender 720,00 0,00 720,00 0,00 720,00
6. Banktjenester (renter og gebyrer) 80,46 -40,00 40,46 130,00 -89,54
7. Porto 3489,00 -8087,53 -4598,53 * -4598,53
8. Annet 0,00 -1098,79 -1098,79 -450,00 -648,79
Sum, inn/ut 36540,46 -35533,51 1006,95 2680,00 -1673,05
Inngående fra 31.12.08 46782,11
Kontobeholdning per 31.12.09 47789,06

* Ikke med i budsjett for 2009

Budsjett 2010

Post Inn Ut Balanse
1. Omsetning, nettbutikk 8000,00 -7000,00 1000,00
2. GNAG 0,00 -12000,00 -12000,00
3. Medlemskontingent 13000,00 0,00 13000,00
4. Helsefond 3000,00 -3000,00 0,00
5. Kalender 0,00 0,00 0,00
6. Banktjenester 50,00 -50,00 0,00
7. Porto 1500,00 -4500,00 -3000,00
8. Annet 2000,00 -1000,00 1000,00
Sum, inn/ut 27550,00 -27550,00 0,00
Inngående fra 31.12.09 47789,06
Kontobeholdning per 31.12.10 47789,06



Kommentarer til budsjettet:
Nettbutikken har i 2009 hatt et lavt overskudd, mens den i 2008 hadde et stort underskudd, noe som 
påvirket driften også i 2009. Budsjettet er derfor satt forsiktig, men med et større overskudd.

Kostnadene ved produksjon av GNAG har økt i 2009, det forventes derfor et større underskudd i 
2010.

Det er pr. d.d. uklart om det vil produseres og selges kalender for 2010, det er derfor budsjettert 
med kr 0,-

Det var i 2009 ikke eget budsjett for porto, men det er forventet å ha et underskudd på grunn av 
utsending av GNAG. Porto for nettbutikken bør dekkes inn av nettbutikkens kunder, det ble i 2009 
kalkulert for lite porto i nettbutikken i forhold til faktisk porto. Dette forventes å bli rettet i 2010. 

Dersom foreningen ikke skal budsjettere med underskudd for 2010 skal det innhentes rundt 2000 kr 
i tillegg til normalt budsjetterte inntekter, dette settes under annet. Det vil likevel være ønskelig å 
enten øke inntekter i foreningens vanlige inntektskilder, eller redusere utgifter til GNAG og/eller 
porto, som er de største utgiftene.



Postvis beskrivelse av de delene av regnskapet dere flere punkter inngår, inkludert 
kommentarer:

Kommentar: 
Godtgjørelser utgjør en ukjent del av innkjøpt varebeholdning, som det ikke kreves betaling for. 
Dette vil dermed stå som inn kr. 0,- for solgt vare.

Varesalg gjennom Rottefesten inngår her, for spesifisering se egen beskrivelse for Rottefest nederst 
(punkt 9).

Estimert tilbakebetaling av innbetalinger kommet inn for forhåndsbestillinger av Prøtte-effekter, da 
disse ikke vil bli trykket og solgt. Eksakt beløp kjennes ikke pr d.d. Estimert inntekt av varelager er 
basert på dagens varebeholdning, hvor noe av beholdningen skal selges til redusert pris. Denne er 
ennå ikke fastsatt. Korrigert sum (inngår ikke i totalregnskapet) er derfor beregnet til orientering.

Kommentar:
Rottefestens bidrag: Se egen post nederst (punkt 9).

5. Kalender
Det er i år ikke produsert og solgt kalendere, inntekt på denne posten er fra salg av kalender for 
2009 tidlig på året. Se forøvrig kommentarer til budsjett.

 

Kommentar:
Ut, annet, gjelder en utsending av giroer for medlemskontingent og innkalling til årsmøte, tidlig i 
2009. Se også post 8: Annet.

4. Helsefondet Inn Ut Balanse
Beholdning pr 01.01.2009 3078,75
Inn kontingenter/gaver 2150,00
Inn Rottefest 1417,00
Ut ved søknad -2462,50
SUM 6645,75 -2462,50 4183,25

7. Porto Inn Ut Balanse
Inn, nettbutikk 3489,00
Ut, nettbutikk -3682,00
Ut, GNAG -3205,53
Ut, annet (utsending av giroer og innkalling) -1200,00
SUM 3489,00 -8087,53 -4598,53

1. Nettbutikk Inn Ut Balanse
Varesalg inkludert godtgjørelser 15134,00
Varekjøp -13647,94
Estimert tilbakebetalinger (Prøtte) -500,00
Estimert inntekt av varelager 300,00
SUM 15134,00 -13647,94 1486,06
KORRIGERT SUM 15434,00 -14147,94 1286,06



Kommentar:
Papir og konvolutter til utsendelse av giro og årsmøteinnkalling tidlig i 2009.

Kommentar:
Inntekter for nye medlemmer og nettbutikken er lagt inn i totalregnskapet for disse to postene, mens 
inngang, stand og loddsalg/kaffe er lagt inn i totalregnskapet for Helsefond. Balansen på Rottefest 
utgjør derfor ingen egen del i regnskapet og er derfor ikke tatt med i hovedoversikten.

8. Annet Inn Ut Balanse
Papir og konvolutter -537,00
Domene tamrotter.com -561,79
SUM 0,00 -1098,79 -1098,79

9. Rottefest 2009 Inn Ut Balanse
Nye medlemmer 500,00
Nettbutikksalg 3848,00
Inngang: Tilfaller Helsefondet 100,00
Stand: Tilfaller Helsefondet 600,00
Loddsalg/kaffe: Tilfaller Helsefondet 1765,00 -1048,00
SUM 6813,00 -1048,00 5765,00

Totalt beløp overført til Helsefond 1417,00


