Regnskap for Trappers Trailkontoen 2013
kontonr: 0539 71 50110
Bevegelser i banken (begge klubbkonti
ble brukt ifbm innbetalingene, så finner
pengene litt her og der):

Deltakerkontigent Bolterdalen Rundt

INN

UT

kr200,00

Produksjon av startnummer
Sponsing av startnummer fra Sparebank1

kr1 000,00

Sponsing av startnummer fra LNS

kr1 000,00

Annonse SP før løp

kr2 081,00

Annonse SP -takk
Sponsing fra Store Norske til annonser

Deltakerkontigent Trappers Trail

kr717,00

kr700,00
kr5 650,00

3400 i kontant og 400 ble satt inn på konto av Eike Stubner. 25
t-skjorter ble gitt som gave til de frivillige. (400.- føres her,
resten i oppstilling nedenfor, kontanter)

kr400,00

5-års deltakermerke TT

kr757,50
378.- betalt fra kontantkassa? Ikke gått ut av banken, så fører
kr0,00 den opp nede
2165.- er beløpet på faktura, den har ikke gått ut av bank, så
ble vel betalt fra kontantkassa? 49,50 pr t-skjorte, 390,- i
kr0,00 oppstart og ca 400 i porto
1228.- uten mva (Heia Elin, du er flink!!) inkl frakt -men de må
ha blitt betalt fra kontantkassa, finner ingenting slikt i banken.
kr0,00 Så noterer den heller i oppstilling over kontanter nede.

jordbor til å lage hull manuelt til gjerder

Bestilling av 30 TT t-skjorter i str small
Bestilling av 100 stk tøymerker Bolterdalen
Rundt
kr6 098,00

Ballanse

jeg fant kun 2 innbetalinger fra SNSK, kr 2081.- og kr 717.2600 i kontant (står i oppstilling nedenfor) og 600 (jeg kom bare
på kr 400! Se bilag nr 28 i hovedboka)) ble satt inn på konto av
Eike Stubner/Rasmus B.. Ved en feiltakelse ble det kun tatt inn
200 per startende, mot 300 tidligere år. (Men fastlendingen har
betalt inn kr 300.- i banken :) så blir totalt kr 700.- her)

kr2 798,00

Bestilling av TT t-skjorter, 100 stk

Salg av 19 TT t-skjorter a 200,-

Merknader
200 ble satt inn på konto av Eike Stubner /Rasmus B. sammen
med startkontingent TT og overnatting bikkjebu, totalt kr 750.se bilag nr 28 i hovedboka)
dette er kun summen som gikk ut av banken -resten er jo
kr785,36 oppført i oppstillinga over kontantene nede

kr9 990,86

Beholdning TT t-skjorter per 31.12.2013 ant

(best)

Overført fra 2012

inngående
saldo på
kr6 958,58 bankkonto TT

Small

31

(45)

Inntekter 2013

kr6 098,00

Medium

24

(35)

Utgifter 2013

kr9 990,86

Large

22

(35)

Regnskap per 31.12.2013

kr3 065,72

XL

6

(10)

XXL

3

(5)

til sammen

86

Kontantkasse bevegelser i 2013
Deltakerkontigent Bolterdalen Rundt

INN

Deltakerkontigent Trappers Trail

kr2 600,00

Salg av TT t-skjorter

kr3 400,00
Elin overførte 2785,36 fra egen konto til produsenten i usa, men
kr2 000,00 fikk pga misforståelse kun 785,36 overført fra Liv
Finner ikke at hun har betalt mer enn det hun skal? se bilag 28
kr0,00 i Hovedboka. Evt hun får reduksjon på startkontigent i 2014
kr2 165,00 kr 2165.- uten mva er beløpet som står på faktura.

Betaling for startnummer
Refundering Eike Stubner, betalt 200 for
mye
Bestilling
i str small
g av 30 TT t-skjorter
y
Rundt

kr1 228,00
Uten mva ville vært kr 302,40. men lar det stå med beløpet som
var oppført i oppstillinga oppe -er sannsynligvis blitt betalt med
kr378,00 mva?

jordbor til å lage hull manuelt til gjerder
kr6 400,00
Kontantkasse per 31.12.2013 (hos Elin)

På konto nr 0539 71 50110 skal det
være 7607,10 kr

Merknader

UT
kr400,00

kr5 771,00

kr629,00

Korrekt saldo på bankkonto nr 0539 71 50110 er kr
4643.10 -det skyldes at både inn- og utbetalinger
ikke nødvendigvis har blitt gjort til “riktig” bankkonto,
i tillegg til at vi også tjener litt på renter hvert år. Se
hovedboka for detaljer :)

