Årsregnskap 2017
Furutangen Hyttevelforening
11. driftsår

Furutangen AS - Løypekjøring
Datadrift
Styremøter
Årsmøte
Miljøtiltak
Aktiviteter
Bankkostnader
Støtte løypemaskin Furutangen
Innbetalte årskontingenter - 2017
Renteinntekter

Driftsoverskudd/underskudd

Kostnader
275 275,00
6 425,00
6 461,50
0,00
25 825,25
31 605,00
19,00
20 000,00

Noter
1, 6
2

3, 7
4

400 400,00
285,57

365 610,75
35 074,82
373 366,56

Innestående på konto i DNB pr. 31/12
Øremerket til kjøp av løypemaskin, 2015+2016+2017
Disponibelt beløp pr 31.12.17

1

Inntekter

7
2, 6

400 685,57
5
373 366,56

kr
kr

336 095,32
85 000,00
251 095,32

7

Noter
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/årskontingent 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
514 betalende medlemmer ved årsskifte. Dette fordeler seg på 487 hytter/påbegynt og 27 med
bare tomt.
Det er i alt 7 stk som ikke har innbetalt velavgift pr 31.12.17.

3

Styret har mottatt noen forslag fra hytteeierne om miljøtiltak, dette gjelder flere benker i forbindelse

med gangveier og plasser rundt skiløypene, disse er ikke ferdig behandlet pr 31.12.17. Styret
besluttet derfort å gi et tilskudd til Furutangen Drift AS på kr 25.000. Dette er et bidrag til løypemaskin,
4

Kostnader til årets aktiviteter har i hovedsak vært rettet mot barna. Dette er juletrefest,
påske og minijegeren.

5

Årets gode driftsresultat skyldes i hovedsak at det er kommet til flere medlemmer som har
gitt økte inntekter.

6

Utestående fordring Furutangen AS kr 125.125 kommer inn i bank i 2018

7

Styret avsetter et årlig tilskudd på kr 20.000 til kjøp av løypemaskin dersom årsresultatet
tillater det. Avsetning 2015, 2016, 2017, og ekstraordinært tilskudd 2017, kr 85.000 til sammen

8

Styret avsetter ett tilskudd på kr 100 000 til frisbee-anlegg på Furutangen.

