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Kommentarer til NNFs regnskap for 2020 
 
Her følger kommentarer til hovedpostene i regnskapet. Mindre poster og poster som ikke 
lenger er aktuelle, er ikke kommentert. 
 

Inntekter 

 
110 Medlemskontingent 
Denne posten viser en inntekt på kr 77 500. Dette er kr 100 lavere enn året før, og tilsvarer 
kontingent for 155 medlemmer. Det er 35 færre enn det som vårt medlemsregister tilsier. Se 
også post 340 Medlemsservice. Her bør det enten purres eller strykes. 
 
120 Annonseinntekter 
Siden det bare kom to utgaver av medlemsbladet i fjor, er denne posten halvert. Beløpet er 
inntektsført i 2020, men faktuert i 2021, jfr post 560 Debitorer.  
 
130 og 140 Medlemsmøter egenandel  
Disse postene må sees i sammenheng med tilsvarende kostnader til møter og servering (post 
350 og 360). Grunnet koronapandemien ble året 2020 veldig spesielt med sterke 
begrensninger i hva som var tillatt ov offentlige arrangementer. Vi fikk imidlertid avholdt et 
sommermøte på Bogstad Gård. Nettokostnaden for dette, samt litt annet småtteri, ble kr 1452. 
 
150 Auksjonsprovisjon 
På tross av færre møter og dermed færre auksjoner, har vi en liten økning i 
provisjonsinntektene. Den regnes ikke provisjon av egne objekter, jfr post 160. 
 
160 Salg egne objekter 
Bok fra eget lager. 
 
170 Diverse inntekter 
Disse inntektene kommer hovedsakelig fra "grasrotandelen" fra Norsk Tipping. 
 
180 Renteinntekter 
Renteinntektene for året ble totalt kr 3416. Det en halvering fra året før. 
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Utgifter 

 
310 og 320 Produksjon og utsendelse av NNF-Nytt 
Trykking og utsendelse av to nummer kostet henholdsvis kr 29 740 og 7310. 
  
325 Unionsbladet NNUM 
Denne posten på kr 14 697 er kjøp av NNUM i 2020. På grunn av svakere krone (NOK mot 
DKK) økte utgiften med kr 1800. 
  
330 Diverse porto 
Diverse portokostnader utenom utsendelse av bladet (kr 503). 
  
340 Medlemsservice 
Dette er kostander knyttet til Zubarus medlemsservice. Tjenesten kostet i 2020 kr 9926 
hvilket utgjør nesten 13% av medlemskontingenten. Vi bør se på muligheten for å drifte dette 
selv heretter. 
 
370 Leie av møtelokaler 
Lave kostnader for 2020 siden vi måtte avlyse flere møter. Oslo Myntgalleri sponset lokalene 
på Grand i forbindelse med vårt åpne møte i forkant av deres auksjon i september. 
 
355 Unionsmøte (NNU) 
Det har ikke vært avhold unionsmøte i inneværende år. Om det blir noe på Island i 2021 er 
fortsatt svært usikkert. 
 
380 Styremøter 
Færre møter reduserte også behovet for fysiske styremøter. Dette ble delvis kompensert med 
økt kommunikasjon via andre kanaler. Hittil i 2021 har vi også brukt Teams til styremøter. 
 
390 Kontorutgifter 
Null i år. 
  
400 Kjøp egne objekter 
Denne posten må sees sammen med post 160 Salg egne objekter. 
Vi kjøpte inn 14 stk av Karstens Kolds praktværk over Meybusch-medaljer samt 26 sett á to 
bind av Roberto Delzannos monumentale "Sveriges Myntbok 995-2022". Alle disse var 
imidlertid forhåndsbestilt av medlemmer. Grunnet videreformidling av gode betingelser ved 
samlet kjøp, satt foreningen igjen med et beskjedent overskudd på ca kr 600.  
 
430 Gebyrer: Diverse bankgebyrer. 
 
440 Medlemskontingenter andre foreninger 
NNF, DNF og SNF fakturerer ikke hverandre.  
 
450 Diverse kostnader 
Denne posten er på kr 2 766, som fordeler seg slik: 

 ISP Huset Nordic AS (nettside) kr 1209 
 Blomster og vin til avgående formann kr 844 
 Avskrivning av gamle mellomregninger / debitorer akkumulert kr 713 
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Balanse 

 
510 Kasse: Kassebeholdningen var ved utgangen av året 5 514 
 
520 DNB 0533: Dette er foreningens brukskonto med beholdning per 31.12.20 på kr 124 071 
530 DNB 7064: Denne kontoen hadde en beholdning per 31.12.20 på kr 89 065 
540 DNB 7066: Dette er foreningens sparekonto med beholdning den 31.12.20 på kr 637 655 
 
550 DNB 7066 71 04457 
Dette er «Per Lundgrens fond». Beholdning den 31.12.20 var kr 226 240. 
 
560 Utestående fordringer / Debitorer 
Totalt utestående fordringer er kr 59 209 per 31.12.20. Dette er fordelt slik:  

1. Kr 18 879 pga utestående auksjonsoppgjør 
2. Kr 17 400 i ikke innkrevde annonseinntekter som skulle vært sendt ut med blad 

nummer 3 som ikke kom ut i 2020 
3. Kr 21 580 for forhåndsbestilte "Sveriges Myntbok 995-2022" 
4. Kr 1 350 for forhåndsbestilte bøker om "Meybusch-medaljer" 

 
570, 580 og 590 Egne objekter, litteratur, merker, inventar etc. 
Bortsett fra to Schivemdaljer i bronse, har ikke revisor oversikt over restbeholdning for disse 
postene. Det som eventuelt ligger igjen på lager er uansett utgiftsført i tidligere regnskapsår. 
Foreningen har normalt et lite lager av følgende medaljer til utdeling: 

 Schivemedaljen i sølv og bronse (stor+liten) For vitenskapelig arbeide 
 Bjørnstadmedaljen i sølv og bronse   For foredrag 
 Lundgrenmedaljen     For annet bidrag 
 NNF's gullmerke     Foreningens høyeste utmerkelse 
 Medalje med blått bånd    For velvillig innsats 
 Medalje for 50 års medlemskap 
 Medalje for 25 års medlemskap 

 
710 Kortsiktig gjeld (kreditorer) 
Denne summen utgjøres i hovedsak av utestående fordringer til innleverere av 
auksjonsobjekter. Det er også noen forhåndsbetalte medlemskontingenter for 2021. Total 
kortsiktig gjeld utgjør kr 9188 per 31.12.20. 
 
810 (samt 175 og 410) Per Lundgrens Fond for Numismatikk 
Fondet ble oprettet av NNF i 1979. Som en hedersbevisning bærer det foreningens 
mangeårige (1945-1984) formann Per Lundgrens navn. Fondets statutter er følgende: 
 

1. Norsk Numismatisk Forening oppretter et fond til fremme av numismatisk forskning i 
Norge. Fondets navn er Per Lundgrens Fond for Numismatik. 

2. Fondet består av midler tilført fra NNF og gaver fra privatpersoner og/eller 
institusjoner. 

3. Fondets formål er å støtte og fremme numismatisk forskning i Norge. Det gjelder 
numismatisk forskning utført av nordmenn og utlendingers forskning, hvis denne 
omfatter emner innenfor norsk numismatikk eller er av interesse for denne. 
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4. Midler fra fondet kan også benyttes til å fremme interessen for numismatikk på 
lokalplan og til å invitere foredragsholdere til NNF og til lokalforeningene fra inn- og 
utland. 

5. Fondet forvaltes av NNF's styre. Revideret regnskap for fondet fremlegges på den 
ordinære generalforsamling sammen med det ordinære regnskapet. Revisor for fondet 
er NNF's revisor. 

 
Fondets regnskap er nå integrert i det ordinære regnskapet, men alle poster vises på egne 
kontoer. Bruk av fondet både inntekts- og utgiftsføres slik at foreningene ordinære resultat 
ikke blir påvirket. Fondets midler står for tiden på egen bankkonto, og vises på egen post 
under fond. Da fondet ble opprettet ble en del av foreningens midler (egenkapital/ 
disposisjonsfond) øremerket ovenstående formål. Tanken var at den årlige avkastningen fra 
fondet kunne brukes, men at hovedstolen skulle bestå. På den tiden lå rentenivået på ca 13-
14%. Med dagens rentenivå på nær null prosent er ikke den tanken lenger like hensiktsmessig. 
De skriftlige statuttene er imidlertid ikke til hinder for en noe mer liberal utøvelse av 
utdelinger fra fondet. 
For 2020 har det ikke skjedd noe utover tilførsel av renteinntekter på kr 878. Saldo ved 
utgangen av året er kr 226 240. 
 
820 (samt 176 og 420) Jan H. Nordbøs fond  
Jan H. Nordbø (1944-1988) var en norsk historiker og numismatiker samt magister på en 
avhandling om "Utmyntningen på Knidos, 394 f. Kr. - ca. 210 e. Kr". Fondet stammer fra en 
arv fra Nordbø, og benyttes til å dekke kostnader ved invitasjon av foredragsholdere med 
sterk faglig tyngde til et av våre høstmøter. 
Nordbø-foredraget i 2020 ble holdt av lokale krefter (Lars Erik Høitomt og Kjetil Kvist). 
Kostnaden begrenset seg dermed til kr 438 for diplomer med ramme. Saldo ved utgangen av 
året er kr 28 294. Fondets midler inngår i konto "0533" i DNB. Fondet forvaltes av 
foreningens formann og Gunnar Thesen. 
 
(De gamle kontoene "810 Norsk Mynt i 1000 år" og "820 Numismatikkens hus" ble i 
regnskapet for 2019 overført til "830 Disposisjonsfond"). 

Revisorerklæring 

Årsoppgjøret for året 2020 viser et positivt netto årsresultat på kr 43 224. Regnskapet gir etter 
revisors mening et nøyaktig og korrekt uttrykk for foreningens årsresultat. Det fremlagte 
resultat- og balanseregnskap kan derfor fastsettes som foreningens regnskap for 2020. 
 
Oslo, 25.05.21 
 
 
_______________________                                                  
Rune Rysstad    
Revisor 


