Skýrsla trúfélags eða
lífsskoðunarfélags

í samræmi við 1. mgr. 5. gr. laga um skráð trúfélög
og lífsskoðunarfélög nr. 108/1999

Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Gránugötu 4-6, 580 Siglufirði
truoglif@syslumenn.is
1. Félagið
Heiti félags, heimilisfang og forstöðumaður:
Nafn félags:

Kennitala:

Lögheimili / aðsetur:

Póstnúmer og staður:

Nafn forstöðumanns:

Netfang:
Sími / símar:
Kennitala forstöðumanns:

2. Stjórn félags
Hér skal tilgreina nöfn og kennitölur stjórnarmanna. Ef stjórnarmenn eru fleiri en 5 er unnt að geta þess í
athugasemdum.
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Skv. 1. mgr. 5. gr. laga um skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög nr. 108/1999, skulu skráð trúfélög og
lífsskoðunarfélög árlega fyrir lok marsmánaðar senda sýslumanninum á Norðurlandi eystra skýrslu um
starfsemi sína á næstliðnu ári og jafnframt gera grein fyrir breytingum sem orðið hafa á þeim atriðum sem
upplýsingar ber að veita um í umsókn um skráningu. Sérstaklega skal gera grein fyrir ráðstöfun fjármuna
félags.

3. Breytingar á starfsemi
Hafi breytingar orðið á skipulagi hins skráða félags, lögum þess og reglum eða þeim kenningum sem
starfsemin byggist á, ber að rekja það hér. Þetta má einnig senda í sérstöku fylgiskjali.

4. Ráðstöfun fjármuna félags á síðastliðnu ári og eignabreytingar
Heimilt er að skila afriti af ársreikningi félags fyrir þennan lið
A. Rekstur
Tekjur:

Ár

Sóknargjöld ...............................................
Aðrar tekjur ................................................
Niðurstaða

Gjöld:

Ár

Rekstarkostnaður fyrir utan laun ...............
Launakostnaður ........................................
Afskriftir......................................................
Fjármunagjöld (vaxtagjöld).........................
Óvenjulegir liðir...........................................

Niðurstaða

B. Efnahagur tveggja síðustu ára
Eignir:

Ár

Ár

Fasteignir.....................................................
Bifreiðar.......................................................
Aðrar eignir sem máli skipta........................

Fasteignir skulu skráðar á fasteignamatsverði og bifreiðar eftir mati ríkisskattstjóra. Ekki þarf að sundurgreina
fasteignir sérstaklega í þessum lið. Aðrar eignir eru samkvæmt matsverði. Ef um er að ræða verulegar
peningaeignir þarf að taka þær fram.
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5. Starfsemi félags
Regluleg starfsemi
Fjöldi reglulegra samkoma á árinu
Hjúskaparvígslur á árinu
Aðrar athafnir á árinu

Með fjöldi samkoma er átt við reglulegt samkomuhald, en það er skilyrði fyrir skráningu trú- eða
lífsskoðunarfélags að samkomuhald sé með þeim hætti að starfsemi félags sé stöðug og virk.
Með öðrum athöfnum er átt við útfarir, eða formlega nafngiftir barna. Ef þetta á ekki við þá er
unnt að geta þess hér að neðan.

Athugasemdir

Dagsetning og staður:

Undirritun:
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