Regnskap 2020 - kommentar
Inntekter
Totale inntekter ble på ca 500 000 kr over budsjett.
Medlemskontingent: Dette er ikke reelle tall, men endring i hvordan vi har registret innbetalingene.
Flere av medlemmene har betalt kontingent etter årsskiftet, regnskapstallet er kun de som
innbetalte i 2020.
Omplasseringsgebyr hund: Vi har ikke hatt gode nok rutiner på å følge opp at gebyret faktisk kommer
inn og har derfor ikke levert på budsjett. Disse rutinene er endret.
Salgsvarer: Fullt fokus på nettbutikk i slutten av året gjorde at salget økte betraktelig.
Omplasseringsgebyr katt: Omplassert flere katter enn forventet.
Arv/gaver/donasjoner: Kommet inn noe mer enn ventet.

Kostnader
Kostnadene ble ca 1 000 000 kr lavere enn budsjettert.
Fôr og veterinær kostander er noe lavere for hunder enn forventet. Årsaken i nedgangen er at vi
benytter mindre dyrt spesialfôr og får mye donert. Vi har færre akutte skader på hundene grunnet
lavere stress, vi oppfordrer til helsesjekk før inntak og helsesjekker med en gang etter inntak dersom
dette ikke er gjort. I tillegg har vi jevnlig besøk av veterinær på gården og tett kontakt med
veterinærer vi benytter og kan dermed arbeide mer forbyggende. Kortere opphold for hundene gjør
også at foreningen får lavere kostnader knyttet til hver enkelt hund.
Veterinærkostnader katt var noe høyere enn budsjettert. Årsaken er at vi omplasserte flere katter
enn ventet.
Årsaken til forskjellen mellom hund og katt er flere: 1. Vi omplasserer flere katter i løpet av et år. 2.
Kattene er nesten alltid hjemløse katter og er ofte syke ved inntak. De krever da
veterinærbehandling, medisiner og spesialfôr som vi ikke får donert. I tillegg blir alle katter kastrert,
vaksinert, id-merket og får ormekur (over 2000 kr pr katt bare her).
Spesialkostnader hund lavere enn forventet. Vi tok forbehold om at det fortsatt kunne være behov
for ekstern hjelp med noen av hundene som hadde vært i systemet lenge. Det har det ikke vært og vi
planlegger ikke lenger for noen bruk av ekstern kennel. Vi har nå gode nok fasiliteter og godt nok
kunnskapsnivå på gården til å håndtere de hundene vi tar inn.
Varekostnader salgsvarer noe høyere enn forventet da vi hadde stor økning i salget.
Lønn: kommentert på budsjett.

