
6. Omfanget av fakturert avgiftspliktig omsetning
Gi en oversikt over fakturerte ytelser overfor gavegivere og samarbeidspartnere er:

Fyll inn følgende opplysninger fra siste årsregnskap:  
Tallene skal føres opp pr HB-konto
Bruk den spesifikasjonen som kontoplanen gir Ikke fakturerteFakturerte ytelser,netto
Kontonr: Kontonavn inntekter Avgiftspliktig Avgiftsfritt Antall Merknad Lag tilpasset merknad

Sum inntekter

Datterselskper *) Navn
SUM 

*) Omsetning i datterselskaper og deltagelse innenfor annen avgiftspliktig næringsvirksomhet skal føres opp

JA NEI Vet ikke
Er gavegiver eller samarbeidspartner fakturert for ikke avgiftspliktige ytelser/tjenester som ikke er levert overfor gavegiver? **) Sett kryss
Gaveandelen utgjør Angi ca andel gave %
**) Et fakturert gaveelement i tillegg til ytelsen 

Kryss av:
JA NEI VET IKKE

Er den avgiftspliktige omsetningen en mindre andel enn 10 pst. av de samlede inntektene? 
Er kostnadene ved den avgiftspliktige omsetningen mindre enn 10 pst av søkerens driftskostnader? 
Oppfyller søker/dere formålet og   kriteriene for å motta Grunntilskudd? 

Tilskudd tildelt og ikke fakturert

(Fakturert avgiftspliktig omsetning/salg)
Fakturert omsetning ikke avgiftspliktig – angi omsetningens art

Gaver mottatt ikke fakturert

Medlemsinntekter

Andre inntekter



§ 8 Modell for fordeling av grunntiulskudd
 Fylles ut av 

søker Skala - mindre enn
Sett inn Faktor 0 1 2 3 4 5 Gj. Snitt Merknad Plusspoeng

1 Personalkostnader: kr     mill. Personalkostnader som fremgår av årsregnskap, inkl arbeidsgiveravgift etc.
a antall ansatte: fyll inn #VERDI! Gjennomsnitt lønn 
b antall årsverk: fyll inn 5 10 20 30 40 mer

2  Medlemmer: 
a antall fyll inn 3' 5' 10' 20' 30' mer
b innbetalt medlemsavgift: kr    mill. fyll inn #VERDI! Over kr 300 1

3
Utført frivillig arbeid fra medlemmer og 
målgruppen 

a Estimat antall dugnadstimer foregående år: fyll inn 5' 10' 20' 30' 50' mer #VERDI!

4
Antall lokallag, regionlag/fylkeslag og 
underorganisasjoner: fyll inn 5 10 20 30 40 mer

5 Pengegaver
a Sum beløp fyll inn
b Antall givere 50 200 500 1000 2000 mer #VERDI!

6 Soliditet 
a Sum bankinnskudd mill kr fyll inn
b Balanse - sum eiender fyll inn
c Egenkapital mill  kr        fyll inn
d Egenkapital i prosent av balansen fyll inn 100-20 20-10 10-0

7 Ungdomsorganisasjon:  JA / NEI fyll inn Nei Ja
Sum poeng faktor 0



§ 8 Modell for fordeling av grunntilskudd

 Tall som settes 
inn av søker Skala - mindre enn
Sett inn Faktor 0 1 2 3 4 5 Gj. Snitt Merknad Plusspoeng

1 Personalkostnader: kr     mill. 10 000 000       Innberettet lønn
a antall ansatte: 24                      588 235        Gjennomsnitt lønn 570 000
b antall årsverk: 17                      2 5 10 20 30 40 mer

2  Medlemmer: 
a antall 8 000                3 3' 5' 10' 20' 30' mer
b innbetalt medlemsavgift: kr    mill. 2 500 000         313               Over kr 300 1

3
Utført frivillig arbeid fra medlemmer og 
målgruppen 

a Estimat antall dugnadstimer foregående år: 25 000              3 5' 10' 20' 30' 50' mer 3                    

4
Antall lokallag, regionlag/fylkeslag og 
underorganisasjoner: 15                      2 5 10 20 30 40 mer

5 Pengegaver
a Sum beløp 2 500 000         
b Antall givere 12                      0 50 200 500 1000 2000 mer 208 333        

6 Soliditet 
a Sum bankinnskudd mill kr 2 200 000         
b Balanse - sum eiender 15 500 000       
c Egenkapital mill  kr        1 400 000         
d Egenkapital i prosent av balansen 9 % 2 100-20 20-10 10-0

7 Ungdomsorganisasjon:  JA / NEI Ja 3 Nei Ja
Sum poeng faktor 12



§ 11 Finansieringsplan for tilskudd til avtalte aktiviteter

Søknaden må inneholde en finansieringsplan for hvordan aktivitetene skal gjennomføres. Den må angi:

Finansiering/inntekter: Beløp Timer Timesats Kommentar
1  Søknadsbeløp  
2 Andre tilskuddsgivere og gavegivere Gi opplysning om hvem
3 Egenfinansiering – bruk av egne midler 
4  Fakturerte inntekter fordelt på 

a  Egenandeler og fakturerte ikke avgiftspliktige ytelser til aktivitet  Gi forklaring
b Fakturerte avgiftspliktige ytelser Gi forklaring om ytelsens art og omfang

5 Verdi av ubetalt egeninnsats - fra egne tilitsvalgte (timer og antall personer) Opplys antall timer
6 Verdi av ubetalt deltagelse fra eksterne medlemmer og målgruppen  (timer og antall personer) Gi opplysninger
7 Verdi tilført gjennom deltagelse fra andre samarbeidspartnere (timer og antall personer) Gi opplysninger

Sum inntekter og disponible ressurser for gjennomføring

Kostnader: Beløp Timer Timesats Kommentar
a) Betalt egeninnsats/lønn med egne ansatte (timer og antall ansatte) 
b) Betalt deltagelse fra eksterne (timer og antall personer) 
c) Kjøp av tjenester fra den avgiftspliktige virksomheten og/eller fra datterselskaper (fakturerte tjenester) 
d) Kjøp av tjenester fra andre bidragsytere/leverandører 
e) Kjøp av varer 
f) Reiseutgifter 
g) Andre kostnader – spesifiseres  
h) Ubetalt egeninnsats (timer og antall personer) – (pkt. 5)  Posten skal være lik post 5 under inntekter
i) Frivillig ubetalt deltagelse fra eksterne (timer og antall personer) – (pkt. 6)  Posten skal være lik post 6 under inntekter
j) Verdi tilført gjennom deltagelse fra samarbeidspartnere (pkt. 7) Posten skal være lik post 7 under inntekter

Sum budsjetterte kostnader for gjennomføring
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