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Til Kampen Historielags årsmøte 19. april 2018

Årsregnskap for 2017
Jeg har revidert Kampen historielags regnskap for regnskapsåret 2017. Alle bilag er gjennomgått og
kontrollert og bankkonti er avstemt.
Regnskapet bærer fortsatt preg av at det i 2017 (og 2016) har vært arbeidet med Historielagets bok
«Tilværelsen på Kampen». Boka er nå ferdig trykket, og de fleste bøkene er solgt. Regnskapstallene for
dette er betydelig høyere enn for et vanlig driftsår i Historielaget. Derfor er regnskapet delt opp i to deler, en
del dekker vanlig drift av Historielaget, og i tillegg er det lagd et eget regnskap for 2017 som omhandler
bokprosjektet.
Regnskapet viser et driftsmessig underskudd på kr 10 595 for driftsdelen. En del mindre utgifter som
egentlig berører bokprosjektet er inkludert i driftsregnskapet. Sum samlete eiendeler (bankkonto for
historielagets drift, kasse, og en kortsiktig fordring ved årsskiftet) er til sammen ca kr 73 000.
Bokprosjektet gikk i 2017 med et overskudd på kr 18 138. Samlet har bokprosjektet gitt Historielaget et
overskudd pr 1.1.2018 på ca kr 115 000. Styret/årsmøtet må ta stilling til hvordan disse pengene skal
disponeres.
Årsresultat for Historielaget varierer betydelig fra år til år, fordi en del ut- og innbetalinger ikke skjer til
samme tidspunkt (man opererer i liten grad med kortsiktig gjeld ved årsskiftet). Et godt bilde av
historielagets driftsresultat oppnås ved å vurdere de siste års regnskap under ett. En slik oppstilling er gjort
for årene 2011 – 2017.
Historielagets økonomiske situasjon er fortsatt meget god, til tross for et visst underskudd i 2017 så vel som
2016. Dette skyldes bokprosjektet, men også at medlemskontingenten ble økt fra 1.1.2017 (det påvirket også
2016-regnskapet siden kontingenten av mange betales før nyttår).
Regnskapet for 2017 gir et riktig bilde av historielagets økonomi.
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