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Noter til 2019-regnskapet for Slekt og Data Oppland 
Org. nr. 894 021 942 

 
1. Regnskapsprinsipp.  Regnskapet følger kalenderåret, og skal vise normal virksomhet i en 12 måneders 

periode. Hovedregelen er at regnskapet skal vise de inntektene og kostnadene som har oppstått i 

regnskapsåret. 

 

2. Skattefri organisasjon.  Slekt og Data Oppland har ikke erverv (profitt) som formål. Formålet er ideelt. 

Derfor er laget en skattefri organisasjon. 

Laget kommer under terskelverdiene for oppgaveplikt til myndighetene når det gjelder lønn og 

kjøregodtgjøring for bruk av egen bil. 

 

3. Resultat og egenkapital.  Slekt og Data Oppland hadde i 2019 et overskudd på kr 13 261 Det var 

budsjettert med underskudd på kr 1 500. Egenkapitalen er øket med overskuddet til kr 114 608. 

 

4. Medlemskontingenten.  Medlemskontingenten blir delt mellom Slekt og Data (hovedorganisasjonen) og 

Slekt og Data Oppland. Av Slekt og Data Oppland inntekter utgjør medlemskontingenten 78 %. 

 

5. Grasrotmidler.  Slekt og Data Oppland er registrert i Frivillighetsregistret, organisasjonsnummer 894 021 

942, og kan motta grasrotmidler fra Norsk Tipping. Spillere kan registrere en frivillig organisasjon som 

fast og automatisk mottar 7 % av deres spilleinnsats. For noen spill er det annen sats, og fysiske 

Flakslodd og Belago er ikke med i ordninga. Slekt og Data Oppland mottok i 2019 fra Norsk Tipping kr 

3 136, som er kr 980 mindre enn i 2018. 

 

6. Momskompensasjon.  Landsomfattende ideelle organisasjoner som fyller visse krav, kan søke og få 

kompensasjon for en del av betalt merverdiavgift (moms) etter ei forenkla beregning. Fra Slekt og Data 

fikk Slekt og Data Oppland i 2019 ”sin del” ut fra 2018-regnskapet. Kompensasjonen ble kr 4 423  

(kr 2 265 året før). 

 

7. Bøker og materiell for salg.  Slekt og Data Oppland kjøper inn noen fagbøker og slektstavler for salg til 

medlemmer, på stands og tilstellinger, f.eks. den årlige slektsforskerdagen. Innkjøpet føres som kostnad. 

Salget føres som inntekt. I økonomiregnskapet føres ikke varebeholdning. Beholdninga av bøker – som 

varierer fra årsskifte til årsskifte – utgjør derfor en liten skjult reserve. 

 

8. Slektsforskerdagen arrangeres årlig siste lørdag i oktober. Regnskapsposten er en netto utgiftspost som 

inneholder alle direkte utgifter til slektsforskerdagen og salgsinntekter (salg av mat og drikke). Boksalget 

under slektsforskerdagen føres under salg av bøker for salg (jf. note 7). 

 

9. Kurautgifter Foredrag. Det er ikke ført kursutgifter i 2019 

 

10. Midler hos Slekt og data.  Slekt og Data Oppland har stordelen av midlene sine innestående hos Slekt 

og Data, og fikk kr 893 i rente derfra for 2019. Rentesatsen pro anno var 0,8 % . 

 

11.  Kostnader til arbeid for fylke og kommune. Slekt og Data Oppland mottok i 2018 et øremerkt tilskudd 

på kr 20 000 for å kurse frivillige og dekke deres reisekostnader («Transkripsjonsprosjektet» på 

fylkesarkivet). Reisekostnader til dette er ført under Kostnader til arbeid for fylke og kommune. Hele 

tilskuddet ble ført som inntekt i 2018-regnskapet. Kostnadene fordeler seg slik: kr 11 633 i 2018, kr 

4 960 i 2019 og resten kr 3 407 i 2020. 
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12. Kostnader Møter. Kostnadene relatert til møter er delt opp i hovedkategorier, som årsmøte, 

slektsforskerdagen, medlemsmøter, styre og komité møter, samt reiseutgifter til tillitsmannskonferanse 

og landsmøte (annet hvert år). 

 

13. Kostnader til lokalgrupper. Det er ikke ført noen kostnader her i 2019. 

 

14. Reisekostnader etter regning. Kostnadene tilknyttet slektshjelp på Statsarkivet i Hamar. 

 

15. Opptjent og ikke fakturert driftsinntekt. Gjelder opptjent kurstilskudd som mottas i januar 2020. 

 

16. Leverandørgjeld. Sen melding fra leie av Banken og ikke utbetalt refusjoner som betales i Januar 2020. 


