DANTE ALIGHIERI - COMITATO DI OSLO

Resultatregnskap 2020-2021
Resultatregnskap

2020

Inntekter

Kontingent
Møter
Sponsor
Bidrag fra DA-reisekasse/andre
foreninger
Renter
Sum inn

2021
kr 33 200,00
443,09
0
0

kr 1 400,00
kr 813,40
kr 0,00
kr 0,00

23,43
kr 33 666,52

kr 0,00
kr 2 213,40

kr 1 784,10
kr 1 989,00
kr 1 200,00
kr 10 125,00
kr 3 528,80
kr 117,50
kr 18 744,40

kr 8 117,60
kr 2 009,00
kr 3 600,00
kr 0,00
kr 1 939,30
kr 88,50
kr 15 754,40

kr 14 922,12

-kr 13 541,00

kr 93 633,83
kr 14 922,12
kr 108 555,95

kr 108 555,95
-kr 13 541,00
kr 95 014,95

kr 106 989,95
kr 1 566,00
kr 108 555,95

kr 93 448,95
kr 1 566,00
kr 95 014,95

Kommentar

(1)

Utgifter

Møter
Innkjøp av materiell
Leie av lokaler
Til DA-reisekasse
Post
Bank gebyr

Over-/underskudd

Sum ut

Balanse
Egenkapital 01.01
Over-/Underskudd
Egenkapital 31.12

Eiendeler

Bedriftskonto
Kontantkasse

(1) mottakelser
(2) Mottakelser + gaver + hotell + reisebilletter + per diem til foredragsholdere
(3) Inkluderer også IF ansvarforsikring for ideelle organisasjoner

(2)
(3)

Advokat

NR
Til

Dante

Alighieri

Comitato

Revisjonsberetning

årsregnskapet

Regnskapet

Revisjonen

Jeg mener

*

viser

di Oslo

for Dante

et overskudd

har omfattet

årsregnskapet

Reiersen

2020

Jeg har revidert
2020

Nina

Comitato

di Oslo

for regnskapsåret

på kr. 14.922,12

gjennomgang

og vurdering

Alighieri

av alle bilag

av presentasjonen

og materiale

som underbygger

av årsregnskapet.

at

Årsregnskapet er avgitt i henhold til gieldende lover og forskrifter, og at det
gir et reelt
desember

og riktig
2020

uttrykk

for foreningens

og for resultatet

økonomiske

i regnskapsåret

stilling

pr 31.

i overenssteinmelse

med

god

og oversiktlig

registrering

regnskapsskikk.

ø

Styret

har oppfylt

og dokumentasjon

sin plikt

til å sørge

for ordentlig

av regnskapsopplysninger

regnskapsskikk.

*

Foreningen forurenser ikke det ytre mi5øet.

Oslo

den 15. februar2021

Nina

Reiersen

i samsvar

med

lov

og god

NR!x'i1n':'t:'xL<lJicrsen

Til Dante Alighieri

Comitato

Revisjonsberetning
Jeg har revidert

2021
årsregnskapet

2021 Regnskapet
Revisjonen

Jeg mener

*

for Dante

viser et underskudd

har omfattet

årsregnskapet

di Oslo

gjennomgang

og vurdering

Alighieri

Comitato

di Oslo for regnskapsåret

på kr. 13.541.
av alle bilag

av presentasjonen

og materiale

som underbygger

av årsregnskapet.

at

Årsregnskapet

er avgitt

gir et reelt og riktig
desember

i henhold

uttrykk

til gjeldende

for foreningens

2021 og for resultatet

lover

og forskri'Jier,

økonomiske

i regnskapsåret

stilling

og at det

pr 31.

i overensstei'nunelse

med god

regnskapsskikk.

ø

Styret har oppfylt
og dokumentasjon

sin plikt

til å

sørge

for ordentlig

av regnskapsopp1ysninger

regnskapsskikk.

*

Foreningen

Oslo den 1. februar

Nina

Reiersen

forurenser

2022

ikke

det ytre miljøet.

og oversiktlig

i samsvar

registrering

med lov og god

