
VEILEDNING TIL SØKNADSSKJEMA FOR TILSKUDD TIL INVESTERINGER,
VEDLIKEHOLD, DRIFT OG LEIE AV HUS OG ANLEGG, I ÅR 2019

 I tillegg til ferdigutfylt søknadsskjema skal følgende være vedlagt søknaden:
 Årsmelding for 2018 
 Revidert regnskap for 2018
 Budsjett for 2019 bør også sendes med.

Dersom årsmelding eller regnskap mangler, vil ikke søknaden bli behandlet.

Dersom kommunale tilskudd er mottatt til ett eller flere hus/anlegg i 2018, vil ikke laget få tilskudd til 
disse anleggene nå. Da det allerede er gitt kommunalt tilskudd, er ikke disse anleggene 
tilskuddsberettiget mer.

 1.0 OPPLYSNINGER OM SØKEREN/LAGET
 1.1, 1.2, 1.3: ingen kommentar.

  2.0 INVESTERINGER HUS/ANLEGG
  2.1 Ingen kommentar.
  2.2 Her føres totalkostnad for anlegget fra 2018 regnskapet.    
  2.3. a)  Før opp mottatte tilskudd, gaver og annet.
         b)  Før opp egne midler brukt til finansieringen.
         c)  Før opp lånte midler til huset/anlegget.

2.4. Sum av b og c er søknadssummen

  3.0. DRIFTS- OG LEIEKOSTNADER HUS/ANLEGG
  3.1. Dersom laget har eget hus/anlegg, skal kostnadene ved å drive huset/anlegget føres opp her.  
         Spesifiser andre utgifter som forsikring o.a. Alle tall hentes fra regnskapet for 2018.
         Avdrag på lån tas ikke med.      Søknadssum: (Alle kostnader betalt med egne midler).
  
  3.2. Dersom laget leier hus/anlegg til aktiviteter, skal leiekostnadene føres opp her.          
          Husleie til inntektsgivende arrangementer er ikke tilskuddsberettiget.   
          Søknadssum: (egne midler)
  
  3.3. Summer postene 2.4, 3.1 og 3.2.  Den totale søknadssummen som skal føres opp her. 

  3.4. Før opp mottatte ekstraordinære kommunale tilskudd mottatt i 2018.
 
  4.0. Dersom laget har kommentarer til søknadssummene, kan dette kommenteres her.
                         
    5.0 REGNSKAPSRESULTAT
    5.1 Fra regnskapet for 2018 henter du ut lagets totale utgifter og totale inntekter.
          Stryk det som ikke er aktuelt av enten overskudd eller underskudd
          Overskudd markeres med + og underskudd med – foran beløpet!
    5.2 Dersom laget føler at tallene i regnskapet ikke gir det korrekte økonomiske bildet,             
          kan du kommentere/forklare dette her eller på et eget ark.

Tilskuddet fordeles prosentvis i forhold til total godkjent søknadssum fra de søkerne som er 
tilskuddsberettiget. Tallene må lett kunne finnes i revidert regnskap.

 Ta gjerne kontakt med Kåfjord kommune om noe er uklart.            
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