
Årsregnskap for 2018 Vedlegg 3

Lokallag/storlagl{orges Astrna og Allergiforbund
Organisasjonsnummer:

lnntekter Utgifter
Medlemskontingent kr 640,00 Utg. til styre og au møter kr
Lotteriinntekter kr 62707,22 Jtg. til årsmøte kr 24234,80
Bingoinntekter kr 88 11280 Jtg. til opplæring av styre og fl kr
Srasrotandel, Norsk Tipping kr 312A!,74 Jtg. til opplaering av medlemm kr
Iilskudd: Prosjekt inntekter (1) kr 3 58&00 Utg. til frifonds aktiviteter kr 33 091,00
:genandeler kr Utg. til øremerkede prosjekter kr 7 873,42
\ndre inntekter kr 172526,A0 Utg. til andre aktiviteter kr 226216,34
Rest frifondsmidler fra 2016 (2) kr Reiseutgifter kr 5 69L,00
Mottatt frifondsmidler 2017 kr 14 156,00 S§rehonorar kr
Ubrukte frifondsmidler overf. 2 kr Utgifter til kontorhold (5) kr
Ubrukte prosjektmidler overf. i kr Utg. til regnskapsføring og revir kr

Andre utgifter (6) kr 56 645,94
lum inntekter kr 372930,76 Sum utgifter kr 353 752,50

Årsresuhat {71 kr 9 178,25
(L )Øremerkede midler fra f.ek' Enrastiftelsen. sum inntekt,og eventuelt. eg"*ndeler generer tilsuarende utgifter.
(2) Frifondsmidlene skal inntektsføres det året de blir brukt. Rest midler fra 2018 er balanseført som
tilskuddsgjeld i 2016 og inntektsføres i 2017.
(3) Ubrukte frifondsmidler trekkes fra årets inntekt og overføres til balansekonto, tilskudds gjeld ubrukte frifondsmidler
(4) Ubruhe prosjektmidler, f.eks. Extra-midler, til bruk/retur i 2018 trekkes fra inntekt og overføres
balansekonto som tilskudds gjeld, ubrukte prosjektmidler.
(5) Utgifter som porto, kontorrekvisita, postbokleie og bankgebyr
(6) Diverse småutgifter
(7) Å,rsresuttat overføres balansen, overskudd {plus3} øker egefikapitalen.
Underskudd (minus) reduser egenkapitalen.

Balanse

Note: Regnskapsprinsipper, r'egnskapet er bokført etter kofttafttprinsippet. Det vil si at inntekter
er bokført når midlene er lokal,lstorlaget i hende. utgifter er bokført på betalingstidspunktet, Med unntak av øremerkede
tilskudd med krav om bruk fra tilskudds giver, f.eks. frifondsmidler, der inntektsføres midlene i takt med bruken.
ubrukte midler pr. 31.72.2oL7 er averført til balansen som tilskudds gjeld.
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(1) Sum eiendeler skal være lik sum gjeld og egenkapital

Dato ftegnskapsfører


