
Svensk Lettiska föreningen
period 2016-01-01-2016-12-31 org. Nr 802.~i~ -osoS

BLlI LlN_~RLlKNINI" 2016-01-01 perioden 20'16-12-31
IlIIgangar

Plusgiro 51 654,69 kr - 28233,SOkr 23421,19 kr
Boklager 3339,00 kr - kr
Förutbetalda kostnader +upplupna int - kr - kr - kr

Summa tillgångar 54993,69 kr - 28233,SOkr 23421,19 kr

Eget kapital och skulder
Eget kapital 24993,69 kr - 1722,SOkr 23271,19 kr
kapital Röda Korset not 1 20000,00 kr - 20 aaa,oo kr - kr
kapital Baltikumdagen 2016 not 2 10000,00 kr - 10 000,00 kr - kr
Förutbetalda intäkter+upplupna kostn. - kr lS0,00 kr 150,00 kr
Summa eget kapital oskulder 54993,69 kr - 31S72,SOkr 23421,19 kr

RESULTATRÄKNING
j

- 2016Intäkter Utfall 2015 Utfall 2014 Utf 2013

Medlemsavgifter 14251,00 kr 14950,00 kr 11250,00 kr 10950,00 kr

Baltikumdagen 12225,00 kr 662,00 kr 7827,00 kr 6380,00 kr

Medlemsmöten 7962,00 kr 1800,00 kr - kr - kr

Bokförsäljning 915,00 kr - kr 1060,00 kr 2650,00 kr

Övriga intäkter - kr - kr - kr

Summa intäkter 35353,00 kr 17412,00 kr 20 137,00 kr 19950,00kr

Kostnader
Medlemsmöten 18033,00 kr 2790,00 kr 13 095,00 kr 6666,00 kr

Medlemsblad 1815,00 kr 624,00 kr 1134,00 kr 1876,00 kr

Baltikumdagen 10404,00 kr 1468,00 kr 3196,00 kr 3523,00 kr

Bankkostnader 711,50 kr 453,00 kr - kr - kr

Styrelsekostnader - kr 4624,00 kr - kr - kr

Kontorsmatriel, post 130,00 kr 1588,00 kr - kr - kr

Representation - kr 2605,00kr - kr - kr

Hemsida 2643,00 kr 5 000,00 kr - kr

Övriga kostnader*** 3339,00 kr - kr - kr

Summa kostnader 37075,50 kr 19152,00kr 17425,00 kr 12065,00 kr

ARETS RESULTAT - 1722,50 kr - 1740,00kr 2712,00 kr 7915,00 kr
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• •REVISI O NS BE RATTE LSE

Vid granskning av Svensk-lettiska föreningens räkenskaper för tiden 2016-01-01 till

2016-12-31 har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnaderna är styrkta med
nödvändiga verifikationer, behållningen på plusgiro har kontrollerats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt vår
mening icke anledning till anmärkning. Därför föreslår vi att avgående styrelse beviljas
ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Stockholm 2017-03-28

Av årsstämman utsedda revisorer

~~
Andrejs Ritums
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