Balanse pr. 30.09.2019
Eiendeler
Allmannstua
Eiendom Høståsen
Løypemaskin
Snøscooter
Henger
Skisporslodd
Kundefordringer
Avsatt tilskudd på prosjekt
Kontanter
høyrentekonto
fastrenteinnskudd
Foreningskonto

Sum Eiendeler

3 000 000
77 114
492 315
91 512
41 842
17 658
0
0
1 000
940 000
0
20 846

4 682 287

Gjeld og egenkapital
Annen egenkapital
Leverandørgjeld
Fond ny løypemaskin
Fond skogsbu Høståsen
Fond løypeprepareringsutstyr
Gave fra Narve Sevilhaug
Minnefond Sverre Haugrud
Minnefond Olav Langleite
Årsresultat/underskudd

Sum gjeld og egenkapital

4 006 597
0
534 000
71 107
0
35 000
0
0
35 583

4 682 287

Notat til regnskapet 01.10.2018-30.09.2019
Regnskapet for 2018/2019 viser ett overskudd på kr 33.082,88
Løypemaskin er avskrevet med 10% av balanseført verdi, mens snøscooter, henger og skisporlodd er satt
opp med lineære avskrivninger fra i år.
Turforeningen har en sunn og god økonomi.
Fra januar 2019 til juli 2019 har 900.000 stått som fastrenteinnskudd. Avtalen er avsluttet, og gav en
renteinntekt på kr. 6248,21.
Innbetalt medlemskontingent og støtte til løyper har hatt en liten økning.
På Allmannstua har salget gått noe ned.
Renteinntektene har gått ned, selv med bruk av fastrenteinnskudd.
Det er i år mottatt kr. 21.985 fra Lotteri og stiftelsestilsynet.
Netto inntekter på sommer- og vinterarrangementer er betydelig høyere enn i fjor, total nettoinntekt kr . 34.509
Det er mottatt kr. 5.000 fra Alvdal kommune til arbeid barn og unge.
Stolpejakten har en nettokostnad på kr 5.603 i år.
Samarbeidsavtaler har en liten økning også i år.
Kostnadene til driftsoperatør er lavere enn i fjor, mens utgifter til snøscooter og løypetraseer er høyere.
Det er kjøpt inn en skisporslodd. Det er brukt kr. 25.000 som stod på fond for løypeprepareringsutstyr.
Skiltprosjektet har i år hatt netto kostnad på kr 23.305 i år.
Det er mottatt et tilskudd på kr. 70.000 fra fylkeskommunen og 5.000 fra Statskog

Markedsføringskostnaden er redusert med kr 4.618, og det er ingen kostnader på internett.
Regnskapskostnaden har gått noe opp. Noe skyldes bistand til bekreftelse av skiltprosjekt.
Hauståsbua er ferdigstilt. Det gjenstår ubrukte fondsmidler som evt. kan omdisponeres.

Alvdal 05.11.2019

Anne Gina Wenstad
Vekstra Nord-Øst SA

