
Årsoppgjør 2015
Furutangen Hyttevelforening

9. driftsår

Kostnader Inntekter Noter

Furutangen AS - Løypekjøring 254 925,00 1, 11

Datadrift 6 037,50 2

Porto, rekvisita og utsendelse

Styremøter 6 059,00

Årsmøte 0,00

Miljøtiltak 70 000,00 3

Aktiviteter 6 595,00 4

Bankkostnader 62,00

Andre kostnader 225,00

Innbetalte årskontigenter - 2015 370 800,00 2, 11

Andre inntekter

Salg av jaktkort 2015 2 350,00 5, 6

Renteinntekter 216,56

343 903,50 373 366,56

Driftsoverskudd/underskudd 29 463,06 7

373 366,56 373 366,56

Utestående fordringer tidligere år 15 050,00 8

Avskrevet ikke innbetalte avgifter tidligere år. 15 050,00 9

388 416,56 388 416,56

Rest  utestående fordringer 0,00 10

388 416,56 388 416,56

Innestående på konto i DNB pr. 31/12 231 983,53kr     

Øremerket til kjøp av løypemaskin 20 000,00kr      12

Disponibelt beløp pr 31.12.15 211 983,53

Noter

1 Posten dekker opp løypekjøring slik det ble orientert om og vedtatt på årsmøte. Beløpet

hentes med kr. 550,- pr. tomt som er bebygd eller påbegynt, og med kr. 275,- pr. tomt

som er ubebygd.

 

2 Tjenesten for innkreving av velavgift/årskontigent er også i år kjøpt av Furutangen AS. Dette

er den raskeste, billigste og mest sikre måten å få inn alle pengene på. Dette sikrer våre

inntekter i motsetning til de utfordringer vi hadde med dette de første årene. Totalt er det 

483 betalende medlemmer ved årsskifte. Dette fordeler seg på 444 hytter/påbegynt og 39 med

bare tomt.

Det er i alt 18 stk som ikke har innbetalt velavgift pr 31.12.15.

 

3 Styret har ikke mottat noen forslag fra hytteeierne om miljøtiltak. Styret besluttet derfort å gi et 



tilskudd til Furutangen Drift AS på kr 50.000. Dette er et bidrag til utbedring mellom Kairo og Rognåsen, 

sti ved Terrasen og Vest.

4 Kostnader til årets aktiviteter har i hovedsak vært rettet mot barna. Detter er juletrefest,

 vinterferie og påske.

5 For inneværende år er dette kun solgte jaktkort som er overført til  jaktlaget på Furutangen i fl.g.

avtale.

6 Som tidligere år går salget av jaktkort inn i Hyttevelets regnskap. Dette gjøres opp i etterkant

og hvor 20% av inntetene på de jaktkortene som selges for Jan Skogheim tilfaller hyttevelet.

7 Årets gode driftsresultat skyldes i hovedsak at velforeningen nå har mye lavere kostnader

til drift. 

8 De utestående fordringene vi hadde på manglende innbetalinger fra tidligere år er ferdig 

avskrevet i 2015.

9 For ikke å ta med oss for store regnskapsposter på utestående fordringer foreslår styret at

 posten reduseres med k. 15.050,- og at dette beløpet avskrives.  

10 Gamle utestående fordringer er ferdig avskrevet i 2015.

11 Utestående fordring Furutangen AS kr 115.875, har kommet inn på bank i januar 2016

12 Styre avsetter et årlig tilskudd på kr 20.000 til kjøp av løypemaskin, dersom årsresultatet

tillater det.


