
NORSK FOSTERHJEMSFORENING AKERSHUS REGNSKAP 2020:
Årsregnskap 2020

Akershus sin del av fellesutgifteri 2020 6 739,40kr      
Styre honorarer 8 500,00kr      
Rekvisita 501,25kr         
Gebyr 27,31kr           
Saldo 31.12.2020 360 476,82kr  

Vi gjør oppmerksom på: 
Alle inntekter og kostnader som vedrører Akershus fram til egen bankkonto ble etablert i november 2020, har blitt tillagt/fradratt egenkapitalen til Akershus - som har stått som egen egenkapitalkonto i regnskapet til Norsk Fosterhjemsforening sentralt.
Da Akershus fikk egen bankkonto, ble denne egenkapitalen overført til den nye bankkontoen. All aktivitet fra januar til november 2020, er reflektert i saldo på egenkapitalkontoen som altså tilsvarer overført banksaldo til Akershus i november.



NORSK FOSTERHJEMSFORENING AKERSHUS REGNSKAP 2020:

Resultatregnskap 2020.

Inntekter 0,00

Andel fellesutgifter 2020 6739,40
Styrehonorar 8500,00
Rekvisita 501,25
Gebyr 27,00
Rentekostnader 0,31

Sum kostnader 15767,96

Resultat 2020 -15767,96

Balanse pr. 31.12.2020

Eiendeler
Bank 360 476,82

Sum eiendeler 360 476,82

Egenkapital og gjeld
Egenkapital 360 476,82
Gjeld 0,00

Sum EK og gjeld 360 476,82

(Egenkapitalen tilsvarer mottatt bankbeholdning fratrukket kostnadene i 2020.)
(376.244,78 minus 15.767,96)

Alle inntekter og kostnader som vedrører Akershus fram til egen bankkonto ble etablert i november 2020, har blitt tillagt/fradratt egenkapitalen til Akershus - som har stått som egen egenkapitalkonto i regnskapet til Norsk Fosterhjemsforening sentralt.
Da Akershus fikk egen bankkonto, ble denne egenkapitalen overført til den nye bankkontoen. All aktivitet fra januar til november 2020, er reflektert i saldo på egenkapitalkontoen som altså tilsvarer overført banksaldo til Akershus i november.
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