
 

 

 

Sak 4: Regnskapet for 2018 

 

Driftsresultat for 2018 viser et underskudd på 8 687 kroner må dekkes fra formålskapitalen. 

Formålskapitalen per 31.12.2018 var på 239 021 kroner. 

Se følgende vedlegg for årsregnskap, balanse og noter til årsregnskap:  

- Sak 4 vedlegg 1 – Resultat 2018 

- Sak 4 vedlegg 2 – Balanse 

- Sak 4 vedlegg 3 – Noter til årsregnskapet 

 

Driftsinntekt 
FIAN Norge hadde totale driftsinntekter i 2018 tilsvarende 298 640 kroner. Dette er en nedgang 

på 85% fra 2017. Den store nedgangen skyldes at i 2018 mottok ikke FIAN Norge midler fra 

Norad. 

Sammenlignet med budsjettet for 2018 så var inntektene som forventet. Budsjeterte inntekter i 

2018 tilsvarte 293 000 kroner. Gaver og donasjoner hadde en nedgang fra 64 887 kroner i 2017 

til 22 894 kroner i 2018. Momskompensasjon økte fra 48 242 til 58 361 kroner. 

Utestående/gjeld 
Det er avsatt 6 630 kroner for utgifter knyttet til "Min mathistorie" som dekker revisor kostander 

for prosjektet og utestående annonseringskostander på Facebook. Prosjektet ble avsluttet 

31.12.2018 og hadde kroner 5 267 i ubrukte midler. Dette er bokført som ‘Annen kortsiktig gjeld’ 

og blir tilbakebetalt etter endelig prosjekt regnskap or rapport er godkjent. 

Norad har ennå ikke gitt endelig tilbakemelding på prosjektene som ble avsluttet i 2017 og det 

forventes at noe ubrukte midler for India som skal tilbakebetales Norad etter endelig rapport 

med regnskap har blitt godtatt av Norad.  

FIAN Norge har en utestående medlemskontingent til FIAN International på 75.194. FIAN 

International har ikke endret på sin beslutning om at dette skal tilbakebetales når FIAN Norge 

har midler til det. Det forventes fortsatt dialog med FIAN International rundt dette.  

Medlemskontingent til FIAN International for 2018 er avsatt på egen konto i regnskapet, men 

inngår under "kortsiktig gjeld" gjeld i balansen. Dette beløpet er på kr 22 891 som også 

inkluderer kr 8 990 fra 2017 som ikke ble betalt. Videre er det avsatt ytterligere 5 591 kroner for 

gave/donasjoner i 2017 etter fratrekk av kostnader for anskaffelse og 8 310 kroner som tilsvarer 

20% av medlemskontingent for 2018. 

 

Forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2018. 


