
 

 

KOMMENTARER OG NOTER TIL REGNSKAPET 2019 

Regnskapet viser et underskudd pålydende kr – 87 005,35. 
 
Årsaken til dette er at vi hjalp ca 30 katter fra et uverdig og farlig liv på avfallsanlegget på   
Rødskjær. Dette er et stort antall katter, sammenliknet med antall katter som vi vanligvis tar 
inn pr år. 
 
Alle kattene fikk helsesjekk hos veterinær, ble Fiv-testet, kastrert, vaksinert og chippet.  En del av 

kattene var syke og måtte ha medisinsk behandling i tillegg. Dette har økt veterinærutgiftene til 
det dobbelte, og utgiftene var høye fra før. 
 
Flere av kattene fikk fosterhjem, og vi har kjøpt inn nytt utstyr som kattetoaletter, 
bærekasser og klorestativer til disse, samt at vi dekker mat og kattesand. 
Det sier seg selv at alt dette utgjør en stor kostnad. 
 
Vi har fått 25 000,- i støtte fra Harstad Kommune samt kr 5000,- fra Harstad Havn. Østbø AS, 
som eier anlegget på Rødskjær, har bidratt med kr 25 000,-. Dette er flotte bidrag, men det 
er DB Harstad som må dekke det meste av kostnadene. 
 
Vi er heldige som har så mange som 742 grasrotgivere.  
Grasrotandelen er vår hovedinntektskilde, og er grunnen til at vi kan drifte slik vi gjør i dag. 
I år har vi fått fantastiske kr 357 771,89 i støtte. Grasrotandelen utbetales 3 ganger pr år, og 
utgjør ca kr 119 000,- pr utbetaling. Denne inntekten er variabel, men de siste tre årene har 
den økt fra år til år. 
 
Vi har kr 425 984,74 pr dags dato i banken.  
 
Selv om vi har underskudd i år, så er det godt grunnlag for videre drift. Dette har vært et 
spesielt år, med store utgifter.  
 
Vi må fortsatt ha fokus på hvordan vi kan holde kostnadene nede. 
 
 
Harstad 05.03.20 
 
 
Elisabeth Meek 
Kasserer 
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NOTER TIL REGNSKAPET                                             
 
 
Posten annet på inntekter: 
 

1. Momskompensasjon DB Sentralt         kr     31 933 
2. Økonomisk støtte DB Sentralt                       18 708 
3. Kreditering Anicura                                             3 600 
4. Reiseregning årsmøte Oslo                               5 696                     
5. Støtte fra DB sentralt til deltagelse på møte              2 500 

   
 

Posten gaver: 
 

6. Støtte fra kommunen                                                  25 000 
7. Støtte fra Østbø AS                                                      25 000 
8. Støtte fra Harstad Havn                                                5 000 
9. Her er også støtte gitt til Rødskjærkattene             37 000 
10. Facebookinnsamling                   23 712  

 
 
 
Posten drift på utgifter: 
 

11. Flybilletter                                                      9 430      
12. Forsikring Eika                                                               4 646 
13. Chipp                                                                                 3 020 
14. Ny kran                                                                              1 190 
15. Innkjøp av kalendere                                                    12 190 

 
Under her kommer alle innkjøp til utstyr til kattene fra Rødskjær i 
fosterhjem. Dette forklarer mye av differansen pålydende kr 38 571 fra i 
fjor. 

 
 

 


