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Feiermesternes Landsforening 

V/ Iver Rosendahl 

Kragstadveien 21 

3513 Hønefoss       Hønefoss,11.01.2019 

Regnskapet pr 31.12.2018 

Vedlagt følger rapporter pr 31.12.2018. 

Regnskapet for 2018 viser sum driftsinntekter på kr 999 755, mot budsjetterte inntekter på kr 
349 100. Avviket gjelder hovedsakelig inntekter fra kurs virksomhet som ble ikke budsjettert. 
Resultatregnskapet for kurs virksomheten viser et positiv resultat på kr 106 136 bare på 
denne delen av virksomheten. Avsetningen til opptjente og ikke fakturerte inntekter ble ikke 
foretatt iht samtale med kassereren.  

Sum driftsutgifter hittil i år utgjør kr 1 141 819, mot budsjetterte kr 358 620. Størst avvik 
noteres på igjen kostnader ifm kurs arrangement – 263 422kr, varekjøp av 
artikler/reklamekostnader (som er ført på kontoen 4400 og gjelder egentlig 
reklameprodukter).  

Ved utarbeidelse av budsjettet ble det heller ikke tatt hensyn til tap på fordringen og 
endringer i varelageret. De to postene belastet resultatet for 2018.  

Alt dette gir et negativt driftsresultat hittil i 2018 på kr 135 371 mot overskudd på kr 506 644 
året før. Årets underskudd gir en nedgang av egenkapitalen på kr 135 371. 

Egenkapital      01.01.18           kr    888.278 

Underskudd pr 31.12.18           kr    135.371 

Egenkapital      31.12.18           kr    752.906. 

Liste over utestående fordringer pr 09.01.19 ble sendt tidligere til kassereren. Om det ønskes 
å kreditere gamle poster kan det gjøres på 2019.  

Resultatregnskap på gjeldende prosjekter (26 - styremøte, 28 – kurs, 29 - konferanse ledelse 
og organisering) er vedlagt. Den siste viser bare kostnadsposten, men jeg mangler 
informasjon om det var eventuelle inntekter som ble ført på feil prosjekt. Vennligst gi meg 
beskjed om det er noen korrigeringer dere ønsker å ta i regnskapet for 2018.  

Med vennlig hilsen 

Magdalena Gravdahl v/Akonto Økonomi AS 
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