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LIV LAGA

Åresregnskap  2010

Tekst Note  2010 2009

Anskaffede midler
19 00017 400Medlemsinntekter 4

Tilskudd
150 000158 125     Offentlige midler 3
150 000158 125     Sum tilskudd

1 7871 000Innsamlede midler, gaver mv

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
031 546      Kurs, seminar, mv som oppfyller org. formål
031 546     Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter

170 787208 071Sum anskaffede midler

Forbrukte midler

Kostnader til organisasjonens formål
30 83082 926    PR/Informasjonsarbeid
33 90113 291    Politisk arbeid, påvirkning

8 97728 125    Prosjekter og aksjoner
22 92440 156    Organisasjons og medlemsoppfølging

96 631164 498    Sum kostnader til org. formål 6

34 98633 395Administrasjonskostnader

131 618197 893Sum Forbrukte midler 2, 5

39 16910 179Aktivitetesresultat

Disponering av aktivitetsresultat

27 66810 179Annen formålskapital 7
27 66810 179Sum disponert til/fra formålskapital
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Periode: desember 2010

Tekst Note  2010 2009

EIENDELER

Anleggsmidler

Omløpsmidler

1 9001 700Fordringer

87 15881 147Bankinnskudd, kontanter og lignende

89 05882 847Sum omløpsmidler

89 05882 847Sum eiendeler

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

Formålskapital
65 79375 972Annen formålskapital 7

65 79375 972Sum egenkapital

Gjeld
23 2656 875Kortsiktig gjeld 8

23 2656 875Sum gjeld

89 05882 847Sum egenkapital og gjeld

Oslo, 31.12.2011 / 04.02.2011
Styret for LIV LAGA

Guro Kjølstad Røste
Leder

Ingeborg Altern Vedal
Nestleder

Siv-Lise Bendixen Stærk
Styremedlem

Susanne Kleppa
Styremedlem
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Note 1 - Prinsippnote 

Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God Regnskapsskikk (F) for Ideelle Organisasjoner 
(standarden), og består av følgende: 
 
ü Aktivitetsregnskap 
ü Balanse 
ü Noter 

 
Årsregnskapet, som er utarbeidet av foreningens regnskapsfører og styre, må leses i 
sammenheng med styrets beretning og revisjonsberetningen som til sammen utgjør det totale 
årsregnskap. 
 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. 
 
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved 
klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. 
 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke 
forventes å være forbigående. 
 
Langsiktige fordringer og lån vurderes til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Investeringer i verdipapirer som ansees å være langsiktige klassifiseres som finansielle 
anleggsmidler som vurderes til anskaffelseskost og nedskrives når verdifallet ikke forventes å 
være forbigående. Kortsiktige verdipapirer klassifiseres som finansielle omløpsmidler. 
Verdipapirer som tilfredsstiller standardens vilkår bokføres til markedsverdi.  
 
Andre omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
 
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 
 
Beholdninger er verdsatt etter laveste verdis prinsipp. 

Skatt 
Organisasjonen er ikke ansett skattepliktig for sin virksomhet, jfr. skattelovens § 2-32. 

Inntekt 
Medlemsinntekter inntektsføres ved betaling da disse ikke tilbakebetales ved eventuell 
oppsigelse av medlemskapet i den perioden det er betalt kontingent for. 
 
Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget til. Ikke benyttede tilskuddsmidler oppføres 
normalt som kortsiktig gjeld ved årets slutt. Gaver inntektsføres på mottakstidspunktet. 

Fordeling av kostnader 
Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Lønn og 
personalkostnader er fordelt etter en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike 
aktivitetene. Ved fordeling av kostnader er tid pr aktivitet benyttet som fordelingsnøkkel. 
Øvrige felleskostnader er ikke fordelt og inngår i administrasjonskostnader. 
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Sammenlignbare tall 
Foreningen ble etablert i 2008. Regnskapet for 2008 er avlagt etter kontantprinsippet. I 2009 
har foreningen implementert standarden ”God Regnskapsskikk (F) for Ideelle Organisasjoner”. I 
tråd med standardens overgangsregler er ikke tallene for 2008 omarbeidet. I balansen omfatter 
inngående balanse beholdningen på bank pr 1.1.2009 som tilsvarer foreningens frie 
formålskapital ved starten av regnskapsåret.. 

Note 2 - Kostnader etter art  
Driftskostnader spesifisert etter art: 
 
Kostnadsarat 2010 2009
Lønns- og personalkostnader 0 12 417
Konsulenthonorar, faglig arbeid 80 786 71 151
Regnskap og revisjon 33 377 32 146
Reisekostnader 11 168 5 349
Trykksaker 35 729 15 519
Andre kostander (porto, tlf, mv) 36 834 6 537
Sum kostnader et ter art 197 893 143 119  
 
Styrets leder og nestleder har gjennom egne selskap mottatt honorar med 78 786 inkl mva som 
godtgjørelse for arbeid de har utført for organisasjonen. Arbeidet er godkjent av styret og 
omfatter faglige oppgaver for foreningen. Godtgjørelsen omfatter ikke tid benyttet til ordinært 
styrearbeid.  
 
I aktivitetsregnskapet er inntekter og kostnader i den grad det er mulig fordelt på aktivitet. Det 
omfatter også rente- og finansposter. Forbrukte midler består av sum driftskostnader.  

Note 3 - Tilskudd 
Foreningen har mottatt offentlig tilskudd til aktiviteter og drift: 
 
Tilskuddsyter 2010 2009
Driftstilskudd BUF direktoratet 128 125 130 000
Helse og sosialdepartementet 20 000
Sum offentlige tilksudd 128 125 150 000  
 
Foreningen mottak i støtte for Doulaprosjektet kr 30 000. Ved årets utgang er kr 28 125 
kostnadsført på prosjektet. Iht tilsagnsbrevet skal ubenyttede midler ved årets slutt tilbakeføres, 
dette utgjør kr 1 875. 
 

Note 4 - Medlemsinntekter 
Ved årsskiftet hadde foreningen 95 betalende medlemmer. 

Note 5 - Personalkostnader, ytelser til ledelsen, revisor, mv 
Lønn og personalkostnader fordeler seg slik: 
 
 2010 2009
Lønn, feriepenger mv. 0 12 416
Sum 0 12 416

 
Foreningen har ingen fast ansatte. Det er ikke utbetalt lønn. 
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Foreningen har ikke daglig leder. Den daglige ledelsen ivaretas av styret. Det er ikke utbetalt 
styrehonorar eller annen godtgjørelse for styrearbeidet. Styrets leder og nestleder har mottatt 
godtgjørelse for faglig arbeid utført av foreningen, jfr. note 2. 
 
Honorar til revisor er bokført med kr 15 761,26 inkl. mva og omfatter ordinær revisjon og 
særattestasjon av medlemslistene. 

Note 6 - Nøkkeltall 
Formålsprosent bergenes som midler anvendt til formålet i forhold til sum forbrukte midler. 
 
Formålsprosent skal oppgis for de fem siste årene. For 2008 og tidligere er regnskapene ikke 
omarbeidet ikke omarbeidet og formålsprosenten presenteres ikke, jfr. overgangsreglene i 
standarden. 
 

2010 2009

Formålsprosent 83 % 76 %  
 

Note 7 - Formålskapital, disponering av aktivitetsresultatet 
 

IB 1.1.2010 Tilførsel Bruk UB 31.12.2010
Formålskapital med ekstrnt pålagte restriksjoner

0
SUM 0 0 0 0
Formålskapital med internt pålagte restriksjoner

0
SUM 0 0 0 0
Fri Formålskapital
Annen formålskaital 65 793 10 179 75 972
SUM 65 793 10 179 0 75 972
TOTALSUM 65 793 10 179 0 75 972  
 
Foreningen har ikke formålskapital med eksterne eller interne bindinger. 
 
Foreningen har øket sin frie formålskapital med kr 10 179. 

Note 8 - Kortsiktig gjeld 
Foreningen kortsiktig gjeld pr 31.12.2010 består av påløpne kostnader på Doulaprosjektet med 
i alt kr 5 000 samt ikke benyttede midler, kr 1 875. Samlet kortsiktig gjeld er kr 6 875. 
 
 

- - - 0 0 0 - - - 


