
Förening

Kontaktperson

Redovisning av bidrag till kulturverksamhet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Redovisningen avser (endast ett stöd kan redovisas på varje blankett)

Kulturevenemangsbidrag

Verksamhetsbidrag Kultur för äldre

Läs mer om vilka regler som gäller för redovisning av stödet på www.osteraker.se/kulturbidrag

Redovisningen avser år

Organisationsnummer

e-post

Projektets/verksamhetens namn

Start och slutdatum för projekt/kulturevenemang

Målgrupper (för det aktuella projektet)

Eventuella samarbetspartners

Antal medverkande (ej publik) Antal publika tillfällen: Totalt publikantal:

Statistik

Projektbidrag Kultur för äldre

Sammanfattande redovisning (Kortfattad beskrivning av genomförandet)



Har projektet/verksamheten genomförts som planerat? Ja Nej

Om nej, varför inte?

Ekonomisk redovisning 
Om redovisningen gäller projekt/kulturevenemang skall endast kostnader för detta ingå

Personalkostnader  
(löner, sociala avgifter, pension 

Kostnader Kronor

Biljettintäkter

Intäkter Kronor

Konsultkostnader (kostnader  
för personal som fakturerat)

Sponsorintäkter

Marknadsföringskostnader Övriga intäkter (ej bidrag)

Övriga kostnader (specificera)

 Summa kostnader  Summa intäkter

Resultat (intäkter minus kostnader) 

Kommentarer till resultatet. Hur ska eventuellt underskott hanteras?

Bilagor
Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse (Obligatoriskt vid redovisning av verksamhetsstöd Kultur för 
äldre samt vid projektbidrag som överstiger 100 000 kr)

Annan bilaga:

Blanketten ska signeras av firmatecknare och postas till Kultur- och fritidsförvaltningen, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga

Att uppgifterna i denna redovisning är korrekta intygar:

Firmatecknares underskrift

NamnförtydligandeÖvriga kommentarer

Intäkter av sökta stöd (specificera)

Österåkers kommun
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