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Resultatregnskap 2020



Disponering av årets resultat



Eiendeler, egenkapital og gjeld (balanse)

Noter til regnskapet

Note 1, regnskapsprinsipper.
Regnskapet er ført i samsvar med regnskapsloven.  Landstrykerne har ikke økonomisk vinning som 
formål.

Årsregnskap er satt opp etter «God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner» og er ment å vise 
hvordan Landstrykerne mottar og bruker sine midler for å oppnå målene. 

Note 2, bankinnskudd i euro
Euro konto soms er benyttet til Erasmus+ prosjektet er avsluttet 23.12.2020. 

Kostnader ved opphør er kr. 175,32 betalt i utestående gebyr (trekt fra NOK konto).

Ved overføring fra EUR konto til NOKkonto er det valuttagevinst (agio) på kr. 8120,95

Note 3, anleggsmidler
Landstrykerne har ikke anleggsmidler eller eiendeler med varig levetid.



Note 4, antall medlemmer
Landstrykerne har 54 betalende medlemmer, fire voksne i styret og fire instruktører.

Note 5, bundne midler til rekruttering fra UNOF
Det er mottatt kr 44 000,- i prosjektmidler for rekruttering som var planlagt gjennomført i 2020.
Midlene er bundet opp mot prosjektet og kan ikke disponeres til andre formål.

Note 6, spesifisering av inntekter
Inntekter fra foresatte er ikke spesifisert, følgende er oppstilling over sponsorer og offentlig støtte.



Grafer for regnskapet

Inntekter gjennom året.

Hvor inntekter kommer fra og hva de er brukt til.



Budsjett for 2021

Forutsetninger for budsjett

• ett seminar ordinært landstrykerseminar til sommer/høst 

• seminar for rekruttering prioriteres for å benytte bundne midler
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