
Regnskap for 2010
Norsk Tamrotteforening
Org. nr. 985316104 
Heidi Sjursen Konestabo, kasserer

Foreningens kassebeholdning pr 31.12.2010 er på kr. 46238,48
Totalt underskudd for hele 2010 er på kr. -1550,58
For kommentarer til regnskapet, se postvis forklaring under.

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
Forventet kontobeholdning per 31.12.10 47789,06

Regnskap 2010

Post Inn Ut Balanse Budsjettert balanse Avvik fra budsjett 2010
1. Omsetning, nettbutikk 4272,00 -5542,19 -1270,19 1000,00 -2270,19
2. GNAG 0,00 -5837,16 -5837,16 -12000,00 6162,84
3. Medlemskontingent 10096,07 -746,07 9350,00 13000,00 -3650,00
4. Helsefond 2752,00 -6476,70 -3724,70 0,00 -3724,70
5. Kalender 5718,00 -3515,00 2203,00 0,00 2203,00
6. Banktjenester 68,16 -22,00 46,16 0,00 46,16
7. Porto 490,00 -2319,65 -1829,65 -3000,00 -1829,65
8. Annet 0,00 -488,04 -488,04 1000,00 -1488,04
Sum, inn/ut 23396,23 -24946,81 -1550,58 0,00 -4550,58
Inngående fra 31.12.09 47789,06
Kontobeholdning per 31.12.10 46238,48

Forslag til budsjett 2011

Post Inn Ut Balanse
1. Omsetning, nettbutikk 5000,00 -4500,00 500,00
2. GNAG 0,00 -12000,00 -12000,00
3. Medlemskontingent 10000,00 0,00 10000,00
4. Helsefond 3000,00 -3000,00 0,00
5. Kalender 3600,00 -3500,00 100,00
6. Banktjenester 50,00 -50,00 0,00
7. Porto 1500,00 -7500,00 -6000,00
8. Annet 8400,00 -1000,00 7400,00
Sum, inn/ut 31550,00 -31550,00 0,00
Inngående fra 31.12.10 46238,48
Forventet kontobeholdning per 31.12.11 46238,48



Kommentarer til budsjettet:

Nettbutikken: Budsjettert forsiktig i 2010, men gikk likevel med underskudd. Det forventes inntekt 
på kr 3518,00 til nettbutikken, for varer som er solgt men ikke betalt. Se også postvis forklaring.

Gnag: Budsjettert med -12000 i 2010, vi brukte bare ca -6000, men regning for siste GNAG i 2010 
kommer på 2011-regnskapet, slik at egentlig forbruk for 2010 ligger på ca -9000. Vi hadde bare 3 
utgaver, forventer 4 i 2011, derfor fortsetter vi å budsjettere med -12000 til trykking av GNAG.

Helsefond: Helsefondet skal i utgangspunktet ikke gå med overskudd, men vi bør tilstrebe at vi 
heller ikke går med underskudd, ved å prøve å få flere inntekter. Se også postvis forklaring.

Kalendersalg: Se postvis forklaring.

Vi brukte mindre i porto enn budsjettert med, og fikk dermed mindre underskudd, men bare to 
GNAG-utsendinger er postert i 2010, porto for det siste GNAG for 2010 ble betalt i 2011. I tillegg 
ble bare 3 nummer av GNAG sendt ut, men vi forventer 4 i 2011. Portoprisene har økt noe, derfor 
budsjetteres med noe høyere underskudd i 2011.

Utgifter under «annet» vil bl.a. være domenet. Ettersom det planlegges en mulig flytting av 
domenet i 2011 budsjetteres det med høyere utgift der, for å gjøre en flytting mulig. For å ha et 
budsjett som ikke går med underskudd må inntektene økes med 8400 kr i tillegg til de vanlige 
inntektene vi forventer å få inn. Det er ikke ønskelig at budsjettet for 2011 har en uavklart forventet 
inntekt på så mye under «annet», det bes derfor om innspill fra årsmøtet på hvordan inntektene kan 
økes eller utgiftene reduseres. En hovedsak til ubalanse i årets budsjett er økte utgifter i forbindelse 
med GNAG (porto) og et lavere antall betalende medlemmer.



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

Kommentar: Av restlager i nettbutikken gjenstår nå kun 1 sekk Beekay strø til en salgsverdi av 
299,00. Utregnet salgsverdi på varer som er solgt men ikke innbetalt til NTFs konto er på 3518,00. 
Når disse blir betalt inn blir sum inn 7990,00 og balanse 1489,81 . Kontakt kasserer for nærmere 
informasjon.

Kommentar: Bare to GNAG-utsendinger er postert i 2010, porto og trykking for det siste GNAG for 
2010 ble betalt i 2011.

Kommentar: En god del mindre i denne potten enn forventet. Antall medlemmer har ligget ganske 
jevnt de siste årene, er det nedgang i antall medlemmer i år? I budsjettet for 2010 ble det lagt vekt 
på at vi måtte tjene inn litt ekstra for å ikke gå med underskudd ettersom vi har hatt nedgang i 
nettbutikkinntekter og økning i utgifter til GNAG og porto. Bl.a. Ble det forslått at vi burde prøve å 
verve flere medlemmer. Refusjoner er for mye innbetalt kontingent (skyldes en feil i en overføring 
fra Danmark).

1. Nettbutikk Inn Ut Balanse
Varesalg ekskl. porto 4272,00 0,00
Vareinnkjøp 0,00 -5642,19
Refusjon (Prøtte) 0,00 -100,00
Godtgjørelser 0,00 -758,00
Varelager (kjøpsverdi) 200,00
Sum 4472,00 -6500,19 -2028,19

Prisoversikt Scanbur sekk Scanbur kg NTF sekk NTF kg
RM1 328,13 26,30 459,00 49,00
RM3 360,94 28,90 499,00 54,00
Beekay 200,00 16,00 299,00 39,00

2. GNAG Inn Ut Balanse
Trykking 0,00 -5837,16
Porto 0,00 -2165,65
Sum 0,00 -8002,81 -8002,81

3. Medlemskontingent Inn Ut Balanse
Innbetalinger 10096,07 0,00
Refusjoner 0,00 -746,07
Sum 10096,07 -746,07 9350,00



 

Kommentar: I 2010 har vi hatt flere søknader om refusjon av obduksjoner enn vi har hatt tidligere, i 
tillegg til at prisen på obduksjoner har økt kraftig. Vi har ønsket å dekke så mye som mulig av 
obduksjoner da dette er viktige data vi kan bruke i videre helsearbeid og avl. Vi har i tillegg hatt 
muligheten til å totalanalysere noen blodprøver. Vi har hatt færre donasjoner fra medlemmer i år, og 
Rottefesten som vanligvis gir ganske stort overskudd som doneres til Helsefondet gav i år ikke så 
mye avkastning, delvis på grunn av at lokalene kostet mer. Styret (leder) har foreslått at overskuddet 
fra kalendersalget i år skal doneres til helsefondet. 

Kommentar:
Inntekter for nye medlemmer er lagt inn i totalregnskapet for den posten, mens overskuddet av 
inngang, stands og loddsalg/mat er lagt inn i totalregnskapet for Helsefondet. Balansen på Rottefest 
utgjør derfor ingen egen del i regnskapet og er derfor ikke tatt med i hovedoversikten. 

4. Helsefond Inn Ut Balanse
Beholdning pr 01.01.2010 4183,25 0,00
Donasjoner fra medlemmer 2292,00 0,00
Overskudd fra Rottefest 2010 460,00 0,00
Overskudd fra kalender 2010 184,25 0,00
Søknader 0,00 -6476,70
Sum 7119,50 -6476,70 642,80

5. Rottefest Inn Ut Balanse
Nye medlemmer (150,- for 2010+2011) 300,00 0,00
Stands 300,00 0,00
Loddsalg, mat, inngang 1160,00 -499,92
Leie av lokaler 0,00 -500,00
Sum 1760,00 -999,92 760,08



Kommentar: Kalendersalget gir generelt veldig lite overskudd. Regnskapet gir ikke noe godt bilde 
på det da inntekter og utgifter ikke følger kalenderåret. Derfor er separate regnskap satt opp for 
kalendere uavhengig av år. 

Ingen kommentar.

Ingen kommentar.

6. Kalender i år 2010 Inn Ut Balanse
Salg av 2010-kalender 2940,00 0,00
Salg av 2011-kalender 2778,00 0,00
Trykking av 2010-kalender 0,00 -3515,00
Sum 5718,00 -3515,00 2203,00

Kalender uavhengig av år
2010-kalenderen Inn Ut Balanse
Salg i 2009 720,00 0,00
Salg i 2010 2940,00 0,00
Trykking 0,00 -3515,00
Sum 3660,00 -3515,00 145,00

2011-kalenderen Inn Ut Balanse
Salg i 2010 2778,00 0,00
Salg i 2011 900,00 0,00
Trykking 0,00 -3493,75
Sum 3678,00 -3493,75 184,25

7. Banktjenester Inn Ut Balanse
Renter 68,16 0,00
Transaksjonsgebyrer 0,00 -22,00
Sum 68,16 -22,00 46,16

8. Annet Inn Ut Balanse
Domene og serverplass 0,00 -488,04
Sum 0,00 -488,04 -488,04


