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28.1.2021 

Balanserapport 
Akershus Fylkeshusflidslag 
974338106 
Regnskapsår 01.01.2020 - 31.12.2020 

Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 
Periode fg år: 01.01.2019 - 31.12.2019 

EIENDELER 

Omløpsmidler 
1509 Ikke reskontroførte kundefordringer 
1920 Bankinnskudd 
1930 Bankinnskudd - sparekonto 

SUM EIENDELER 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital 
Egenkapital (innskutt og opptjent) 

2050 Annen egenkapital 

Udisponert resultat 
Udisponert resultat 

Sum egenkapital {inkl, udisp. resultat) 

Gjeld 

Kortsiktig gjeld 
2960 Annen påløpt kostnad 
2990 Annen kortsiktig gjeld 

Sum gjeld 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 

Saldo 

Ved 
periodens 

begynnelse 

0,00 
616 347,20 
352 878,18 
969 225,38 

969 225,38 

-908 380,18 

0,00 

-908 380, 18

-17 845,20 
-43 000,00 
-60 845,20 

-60 845,20 

-969 225,38 

o,oo 

Strømmen, 28. januar 2021 

Grete Bølling 
Styremedlem 

Eli Sundby 
Styremedlem 

Turid Dahlman 
Styremedlem 

Ellen Bay 
Varamedlem 

Endring 

53 215,25 
-485 353,31 
401 913,06 
-30 225,00 

-30 225,00 

26 634,06 

0,00 

26 634,06 

3 590,94 
0,00 

3 590,94 

3 590,94 

30 225,00 

0,00 

Ved 
periodens 

slutt 

53 215,25 
130 993,89 
754 791,24 
939 000,38 

939 000,38 

-881 746, 12

0,00 

-881 746, 12

-14 254,26
-43 000,00 
-57 254,26 

-57 254,26

-939 000,38 

o,oo 

Synnøve Rossebø Røysland 
Styremedlem 

Turi Kobbhaug 
Styremedlem 

Periodslutt 
fg år 

0,00 
616 347,20 
352 878,18 
969 225,38 

969 225,38 

-908 380,18 

0,00 

-908 380,18 

-17 845,20 
-43 000,00 
-60 845,20 

-60 845,20 

-969 225,38 

o,oo 

1937  -  80 år  -  2017

80
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✓ Vekst ReVisjon AS Partnere: 

Statsautorisert revisor Syver Tønnesen 

Statsautorisert revisor Per M. Michelsen 

Statsautorisert revisor Daniel Rypdal 

Medlemmer i Den norske reviso,forening 

Til årsmøtet i Akershus Fylkeshusflidslag 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet til Akershus Fylkeshusflidslag som viser et underskudd på 
kr 29 634. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag 
av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 
gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets 
resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlagfor konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA
ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det 
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den 
finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet. 

Besøksadresse: 
Vekstsenteret 

OlafHelsets vei 6 

Postadresse: 
Postboks 150 Oppsal 

0619 Oslo 

Telefon: 
23 38 38 38 

Internett/ E-post: 
www.vekst-revisjon.no 
revisor(ii vekst-revisjon.no 

Orga11isasjonsnr: 
960 132 734 MVA 
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Vekst BeYlsJon AS 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https ://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med 
lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Oslo, den 28. januar 2021 
Vekst Revisjon AS 

'1H l .�vt,Vl%1 
Syver Tøn�esen 
1 tatsautorisert revisor 
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'1H l .�vt,Vl%1 
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Budsjett 2021

Regnskap 2019 Regnskap 2020 Budsjett 2021
Driftsinntekter
Salgsinntekter 500 0,00
Spesielle offentlige tilskudd 98790 113900,00 110000
Fylkeskommunal støtte 573000 510000,00 510000
Medlemskontingenter 165956,75 171392,00 172000
Refusjoner 27902,43 46050,00 46000
Sum driftsinntekter 866149,18 841342,00 838000

Driftskostnader
Godtgjørelse til styret -44000,00 -43000,00 43000
Honorar andre -7892,00 -25000,00 25000
Husleie og felleskostnader -9371,53 -8225,83 10000
Annet forbruksmateriell -638,60 0,00 1000
Revisjon og regnskap -20605,00 -26435,00 30000
Nettside og datakostnad -20705,56 -32597,68 25000
Møter, kurs, oppdatering etc. -47830,97 -46024,75 50000
Mobilkostnader -1046,68 -1034,15 1100
Porto 0,00 -264,00 300
Postboksleie -1264,00 -1240,00 1250
Reisekostnader -15868,70 -6997,21 20000
Kontingenter -3596,50 -4662,50 4700
Gaver -1110,51 -499,00 5000
Tilskudd -465500,00 -572200,00 486800
Forsikringspremier -4279,00 -4595,00 4700
Styremøter -4400,01 -3420,26 16000
Fylkesledermøter/landsmøte -13303,00 -3150,00 20000
Årsmøte -56561,50 -92532,00 50000
Styreopplæring 0,00 5000
Ledermøter/Samarbeidsmøter/Viken 0,00 45000
Smale kurs 0,00 30000
Stipend 10000
Veiledning/kurs dig. media/møter 20000
Sum driftkostnader -717973,56 -871877,38 903850

Driftsresultat 148175,62 -30535,38 -65850

Finansielle poster
Renteinntekter, skattefrie 2987,65 2046,32 2000
Bank og kortgebyrer -1372,75 -1145,000 -1300
Sum finansposter 1614,9 901,32 700

Ordinært resultat 149790,52 -29634,06 -65150

1) Hvorav 36800 til refusjon av zoomlisens til lokallagene i 2021
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TAKK FOR AT DU DELTAR!

Stiftet 3. mars 1937  


