Allerød 14. januar 2008

Kære Retzinabandemedlemmer
Så er tiden atter inde for det årlige driftsregnskab, der er vedlagt i kopi.
2007 var igen et vanskeligt investeringsår. Kurserne rutsjede op og ned i løbet af året, men
sluttede generelt en del lavere ved udgangen af året i forhold til starten af året, hvad også
kan ses hvis man sammenligner ultimo kursen for vores diverse investeringsbeviser med
sidste års ultimo kurs. Eneste lyspunkt kan siges at være, at det lykkedes mig at få solgt
vores IT beviser, der jo intet udbytte har givet i en årrække, på et tidspunkt hvor kursen var
lidt højere end gennemsnittet over året. Men formuen ved udgangen af året fejler intet. Der
bliver også til lommepenge på ferien!
Hvis nogen undrer sig over det beløb, der er betalt i depositum er forklaringen, at ikke alle
betalinger er gået over foreningskontoen. Men bare rolig, det fulde depositum er betalt til
Apollo Rejser og bonus fra Forbrugsforeningen er beregnet ud fra det samlede indbetalte
beløb. Det indbetalte depositum er fra ikke-foreningsmedlemmer.
Tilbage er kun at ønske Jer alle et rigtigt godt nytår og sige på gensyn i 2008 til vores
traditionsrige pinsetur.

Med mange kærlige hilsener
P. b. v. Peter/Kasserer

Regnskab for Retzinabanden
Regnskabsåret 1/1 2007 - 31/12 2007
Driftsregnskab
Indtægter
Overført fra forrige år
Indgået medlemskontingent
Bøder
Renter
Flaskepant
Overskud pinse-skovtur
Overskud spilleaften
Indbetalt depositum rejse
Lottogevinst

Udgifter
6.770,10
18.000,00
225,00
3,63
30,00
2.257,00
524,00
5.410,00
44,00
33.263,73

Overført til aktionærkonto 31.800,00
Betaling hjemmeside
75,00
Bank gebyrer
14,75
Overført til næste år
1.373,98
33.263,73

Aktionærkonto
Indtægter
Overført fra forrige år
Overført fra checkkonto
Rente
Aktieudbytte
Solgt Sydinvest IT
Bonus for depositum

Udgifter
883,11
31.800,00
5,04
1.591,32
13.830,64
850,80
48.960,91

Købt investeringsbeviser 30.228,91
Geninvesteret i.f.m. udbyt 1509,75
Betalt depositum ferie
16.810,00
Depotgebyr
91,18
Overført til næste år
321,07
48.960,91

Status
Aktiver
Omsætningsformue
Checkkonto
1.373,98
Aktionærkonto
321,07
Præmieobligation
100,00
Aktieandele
27 Sydinvest afd.
BRIK, kurs 308,5
8.329,50
81 Sydinvest afd.
Højrentelande, kurs 116 9.452,70
49 Sydinvest afd.
Danmark, kurs 257,0
12.593,00
301 Sydinvest afd.
Tyskland, kurs 119,9
36.089,90
Aktier
10 Sydbank, kurs 219,25 2.192,50
70.452,65

Passiver
Langfristet kapital
Egenkapital

70.452,65
70.452,65

