
 

Forklaring av regnskapet: 

Regionstyret satte opp budsjettet for 2019 med et underskudd på kr 1 million. I dette tallet er det tatt 

høyde for at en skal bruke kr 255 400,- av avsatte midler til å dekke husleiekostnader for 

regionkontoret. Dette kalles husleiefond. Når en fører regnskapet, blir dette først tatt hensyn til i det 

som kalles «disponeringer». Det gjøres etter at resultatet foreligger. På det viset blir ikke budsjetterte 

over-/underskudd helt sammenlignbare med det virkelige over-/underskudd i regnskapet. 

Regionen har flere lignende fond, der en har satt av midler til å dekke enkelte spesifiserte kostnader. 

Dette gjelder avsatte midler til noe barne- og ungdomsarbeid, internasjonalt arbeid og noe arbeid i 

vestre del av Agder. Tidligere år har en ikke vist disse kostnadene direkte i resultatregnskapet, men det 

har vært tatt med i balansen. Dette mente revisor ikke var riktig måte å gjøre det på. Derfor har det 

kommet inn kostnader i regnskapet, som en ikke har tatt høyde for i budsjettet.  

I 2019-regnskapet er det totalt brukt kr 524 291,- av fondsmidler. Det vises igjen i regnskapet 

«overføring egenkapital med bindinger», og spesifisert i note 10.  

Etter at en har brukt fondsmidler (penger avsatt til bestemte formål), må en bruke av annen 

egenkapital til å dekke underskuddet. Dette beløper seg til kr 1 441 415,-, og er slik sett underskuddet. 

Det er dette som er «bunnlinja» og som regionstyret blir rapportert på, og som vi styrer og budsjetterer 

etter. Som sagt, denne «linja» budsjetterte vi med til kr. 1 000 000,-.  

Forklaring på avvik: En viktig post i regnskapet er messeinntekter. De er forholdsvis forutsigbare, men 

i 2019 var det messeinntekter på kr 160 000,- som var budsjettert med i 2019, men som ikke kom inn 

før i januar 2020. De er derfor registrert i 2020. 

Den største inntektsposten er gaver. Den har i de siste årene vært ganske stabil, men med en god 

oppgang i 2018. Vi regnet med at denne tendensen ville holde seg, men det ble i stedet en nedgang 

fra 2018 på nær 1 million kroner, og ca kr 800 000,- i forhold til budsjett. Det er for det meste 

enkeltpersoners gaver som har gått ned. 

De totale inntektene har gått ned med ca kr 900 000,- i forhold til 2018. Med slike nedganger i inntekt, 

skulle en forvente et betydelig underskudd i forhold til budsjett. 

Lønnskostnader er ca. kr 400 000,- under budsjett, og så og si hver enkeltpost av andre driftskostnader 

er holdt under budsjett.  

Ved å holde kostnadene godt under budsjett, blir ikke underskuddet så høyt som en skulle forventet.  

 

Noen ord om balansen og penger på bok: 

Regionen har fortsatt en solid egenkapital, hvorav 11,6 millioner er til fri bruk. Det meste av dette 

befinner seg på bok i banken. 

 

 

 

 


