
Vedlegg 3

Årsregnskap for 2017

Norges Astma og Allergiforbund Groruddalen Storlag

Organisasjonsnummer: 984076398

Driftsregnskap

Inntekter Utgifter 

Medlemskontingent 14 368,00kr            Utg. til styre og au møter -kr                         

Lotteriinntekter 58 316,00kr            Utg. til årsmøte 35 818,29kr              

Bingoinntekter 80 902,12kr            Utg.  til opplæring av styre og frivillige -kr                         

Grasrotandel, Norsk Tipping 16 089,02kr            Utg. til opplæring av medlemmer/andre -kr                         

Tilskudd: Prosjekt inntekter (1) 12 532,00kr            Utg. til frifonds aktiviteter 60 523,05kr              

Egenandeler -kr                        Utg. til øremerkede prosjekter (4) 3 332,60kr                

Andre inntekter 18 456,77kr            Utg. til andre aktiviteter 15 378,50kr              

Rest frifondsmidler fra 2016 (2) -kr                        Reiseutgifter 94 286,81kr              

Mottatt frifondsmidler 2017 40 231,00kr            Styrehonorar -kr                         

Ubrukte frifondsmidler overf. 2018 (3) -kr                        Utgifter til kontorhold (5) -kr                         

Ubrukte prosjektmidler overf. 2018 (4) -kr                        Utg. til regnskapsføring og revisjon -kr                         

Andre utgifter (6) 16 975,18kr              

Sum inntekter 240 894,91kr           Sum utgifter 226 314,43kr           

Årsresultat (7) 14 580,48kr              

(1 )Øremerkede midler fra f.eks. Extrastiftelsen. Sum inntekt og eventuelle egenandeler generer tilsvarende utgifter.  

(2) Frifondsmidlene skal inntektsføres det året de blir brukt. Rest midler fra 2016 er balanseført som 

tilskuddsgjeld i 2016 og inntektsføres i 2017. 

(3) Ubrukte frifondsmidler trekkes fra årets inntekt og overføres til balansekonto, tilskudds gjeld ubrukte frifondsmidler 

(4) Ubrukte prosjektmidler, f.eks. Extra-midler, til bruk/retur i 2018 trekkes fra inntekt og overføres

balansekonto som tilskudds gjeld, ubrukte prosjektmidler. 

(5) Utgifter som porto, kontorrekvisita, postboksleie og bankgebyr

(6) Diverse småutgifter

(7) Årsresultat overføres balansen, overskudd (pluss) øker egenkapitalen. 

Underskudd (minus) reduser egenkapitalen. 

Note 1. Reiseutgifter, Her kommer utgifter som depositum etc. opp i mot Jubileumstur Dubrovnik 2018

Balanse 

Eiendeler Egenkapital og gjeld 

Kassebeholdning -kr                        Egenkapital 01.01.2017 88 861,58kr              

Bankkontonr.__________________ 103 442,06kr          Årets over/underskudd 14 580,48kr              

Bankkontonr.__________________ -kr                        Sum Egenkapital 31.12.2017 103 442,06kr           

Fordringer -kr                        Tilskudds gjeld, ubrukte frifondsmidler -kr                         

Sum eiendeler (1) 103 442,06kr          Tilskudds gjeld, ubrukte prosjektmidler -kr                         

Sum gjeld -kr                         

Sum gjeld og egenkapital (1) 103 442,06kr           

(1) Sum eiendeler skal være lik sum gjeld og egenkapital 

Note: Regnskapsprinsipper, regnskapet er bokført etter kontantprinsippet. Det vil si at inntekter 

er bokført når midlene er lokal/storlaget i hende. Utgifter er bokført på betalingstidspunktet. Med unntak av øremerkede 



tilskudd med krav om bruk fra tilskudds giver, f.eks. frifondsmidler, der inntektsføres midlene i takt med bruken. 

Ubrukte midler pr. 31.12.2017 er overført til balansen som tilskudds gjeld. 

Oslo 12.02.2018 (sign)                          (Sign)

_______________________________ ________________ ________________________   _________________________________

Sted Dato Leder                                          Regnskapsfører 






