
Side 1 av 4 

 

Norsk Tamrotteforening,  regnskap 2013 
Org.nr. 985316104 
Hovedkonto DNB: 1644.24.36855 
Cathrine Håkonsen Sandli, kasserer 

 
Budsjett 2013 (vedtatt av Årsmøtet 2013) 
 

Post Inn Ut Balanse 

1. Omsetning, nettbutikk 15000 -10000 5000 

2. GNAG 0 -10000 -10000 

3. Medlemskontingent 10000 0 10000 

4. Helsefond 3000 -3000 0 

5. Kalender 3500 -3500 0 

6. Banktjenester 50 -50 0 

7. Porto 1500 -3000 -1500 

8. Annet 0 -3500 -3500 

Sum, inn/ut 33050 -33050 0 

Inngående fra 31.12.2012   55490,08 

Forventet kontobeholdning per 

31.12.2013 

  55490,08 

 

 

Regnskap 2013 
 

 

 

 

 

 

 Inn Ut Balanse 

Budsjettert  

balanse 

Avvik fra budsjett 

2013 Post  

    

 

      

 

1. Omsetning nettbutikk 

 

 30995 -28270,44 2724,56 5000 

 

-2275,44 

 

2. GNAG 

  

 0 -8480 -8480 -10000 

 

1520 

 

3.Medlemskontingent 

 

 8700 0 8700 10000 

 

-1300 

 

4. Helsefond 

 

 1879,96 -5403,87 -3523,91 0 

 

-3523,91 

 

5. Kalender 

  

 2377 -2696,5 -319,5 0 

 

-319,5 

 

6. Banktjenester 

 

 59,92 -369 -309,08 0 

 

-309,08 

 

7. Porto 

  

 54 -2496 -2442 -1500 

 

-942 

 

8. Annet 

  

 2598 -5045,21 -2447,21 -3500 

 

1052,79 

 

   

 

                

 

Sum inn/ut 

  

 46663,88 -52761,02 -6097,14 0 

 

-6097,14 

 

   

 

                

 

Inngående fra 31.12.12 

 

 55490,08 

     

 

Kontobeholdning per 31.12.13  49392,94 

     

    

 

      

 

Underskudd 

  

 -6097,14 
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Kommentarer til regnskapet: 
 

1. Nettbutikken  

Selv om nettbutikken har vært nede mange måneder, har vi hatt stor omsetning i 2013, og har 

gått med et lite overskudd. 

 

2. GNAG 

Vi fikk ikke gitt ut alle GNAG i 2013, så utgiftene ble litt lavere enn budsjettert. Kostnadene i 

2013 er trykking og utsending av tre stk GNAG, to for 2013 og siste fra 2012. 

 

3. Medlemskontingent  

Medlemstallet synker noe, og vi har fått inn mindre enn budsjettert. Inntekten for 

medlemskontingent gjenspeiler ikke eksakt medlemstall for 2013, fordi noen 

kontingentinnbetalinger skjer i november og desember gjeldende for året etter. 

 

4. Helsefondet  

Vi fortsetter å forsøke å dekke alle relevante søknader, og har ikke som mål å gå i pluss. 

 

Beholdning per 01.01.13  5173,17 

Donasjoner fra medlemmene   750,00 

Overskudd fra rottefestene  1129,96 

Overskudd kalender   Underskudd 

3 innvilgede søknader   -5403,87 

Beholdning per 01.01.2014  1649,26 

 

 

5. Kalender 

Også i år flyter inntekter fra årets og fjorårets kalendere noe over i hverandre, da en del 

kalendere blir solgt i januar fra året før, og i desember for neste kalender. Underskuddet er ikke 

ille da vi regner kalenderen som viktig for medlemmene. 

 

6. Banktjenester 

Vi fikk uventede bankutgifter i 2013. Vi byttet type konto i banken, og ble feilaktig fakturert med 

en utgift på 40,- per måned i flere mnd før banken klarte å rette opp. Vi får refundert dette i 2014 

 

7. Porto 

Vi har lite separate portoutgifter, porto for GNAG er inkludert i prisen fra trykkeriet, og porto til 

nettbutikkvarene og kalenderne blir betalt av medlemmene når de kjøper varer. Omlegging 

underveis i regnskapsåret fra egen post til inkludering i Gnag, Kalender og Nettbutikk, gjør at 

tallene for 2013 i denne posten viser et underskudd, som altså ikke er reelt. 

 

8. Annet  

Herunder ligger blant annet utgifter til domenet, webhotellet og rottefestene (leie av lokaler, 

rosetter, sponsing av sekk med fôr etc.) 
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Rottefestene 

 

Inntekt vest:    1490,00 

Inntekt øst:    1808,00 

Sum:     3298,00 

 

Utgifter vest:    -1607,79 

Utgifter øst:      -560,25 

Sum:     -2168,04 

 

Overskudd:    1129,96 

 

Utgiftene ved treffet vest er vesentlig høyere enn for øst av to grunner: I vest hadde vi utgifter til 

leie av lokale, det var gratis i øst. I tillegg ble innkjøp av mat for Østlandstreffet også gratis, 

siden det ble sponset av et medlem.  

 

 

 

Budsjettforslag 2014 
 

Post Inn Ut Balanse 

1. Nettbutikk 33000 30000 3000 

2. GNAG 0 11400 -11400 

3. Medlemskontingent 8000 0 8000 

4. Helsefond 2000 2000 0 

5. Kalender 3000 2700 300 

6. Banktjenester 100 100 0 

7. Porto 0 400 -400 

8. Annet 3000 2500 500 

Sum, inn/ut 49100 49100 0 

Inngående fra 31.12.13 49392,94   

Forventet kontobeholdning per 

31.12.14 

49392,94   

 

Kommentarer budsjettforslag: 
 

1. Nettbutikk 

Forventer en noe større omsetning i nettbutikk, fordi vi har et håp om at den i 2014 kan være i 

drift stort sett hele året, og fordi vi må sette opp prisene noe.  

Prisoppgangen har to årsaker:  

a) Forventer høyere fraktkostnader  

b) Vår leverandør har satt opp prisene flere ganger uten at vi har gjort det samme. 

 

2. GNAG 

Vi er optimister, og tror at vi i 2014 vil greie å få ut 4 utgaver, og da vil utgiftene bli omkring det 

som er stipulert i budsjettforslaget. 
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3. Medlemskontingent 

Siden vi har hatt synkende medlemstall, er det greit å sette forventet inntekt noe lavere enn det 

som ble resultatet for 2013. 

 

4. Helsefondet 

Gikk med underskudd i 2013, men vi tilstreber at det går i balanse i 2014 

 

5. Kalender 

Hvis vi øker prisen noe på 2015-kalenderen, er håpet at vi skal gå litt i overskudd på 

kalendersalget i 2014, slik at det blir noe til Helsefondet. 

 

6. Banktjenester 

Ingen kommentar 

 

7. Porto 

Ingen kommentar 

 

8. Annet 

Forsøker å øke inntektene noe i denne posten. Her ligger inntekter fra bl.a. rottefestene. 

 

 

 

 


