Allerød 22. januar 2013

Kære Retzinabandemedlemmer
Så er tiden atter inde for det årlige driftsregnskab, der er vedlagt i kopi.
Omsætningen i år er vist den højeste vi nogensinde har haft, knap 100.000 kr. Dette
skyldes selvfølgelig både udbetalingerne til ferien i Grækenland og det lidt højere
månedlige kontingent vi vedtog ved årets generalforsamling. Renteindtjening og
aktieudbytte har der ikke været så meget af, til gengæld er de fleste af de værdipapirer jeg
solgte i løbet af året til at finansiere ferien med, blevet solgt for lidt mere end de var købt.
Så her er også tjent lidt. Og status viser da også, at vi allerede er godt på vej til næste
foreningsferie.
Som det kan ses er størstedelen af vores formue investeret i Højrentelande
obligationsafdelinger, der giver et forholdsvis godt afkast. Året er startet forholdsvis godt
med pæne stigninger på både aktier og obligationer, så måske er tiden igen inde til at
prøve med lidt aktier. Vi kan jo håbe på, at året fortsætter i samme gode gænge.
Tilbage er kun at ønske jer alle et rigtig godt nytår og sige på gensyn i 2013 til skovtur,
runde fødselsdage og hvad året ellers kan finde på at bringe.

P. b. v. Peter/Kasserer

Regnskab for Retzinabanden
Regnskabsåret 1/1 2012 - 31/12 2012
Driftsregnskab
Indtægter
Overført fra forrige år
Indgået medlemskontingent
Bøder skovtur
Flaskepant skovtur
Overskud skovtur
Bøder ekstra generalforsamling
Overskud spilleaften
Overført fra aktionærkonto

Udgifter
1.355,14
21.900,00
433,00
65,50
248,00
125,00
216,00
74.980,00
99.322,64

Overført til aktionærkonto 16.400,00
Netbank gebyrer
43,60
Webgebyr
248,75
Betaling rejse
66.000,00
Lommepenge rejse
16.367,65
Overført til næste år
262,64
99.322,64

Aktionærkonto
Indtægter
Overført fra forrige år
Overført fra checkkonto
Rente
Aktieudbytte
Solgt værdipapirer

Udgifter
1.253,59
16.400,00
2,06
209,40
69.515,16
87.380,21

Købt investeringsbeviser
Depotgebyr
Overført til checkkonto
Overført til næste år

11.681,70
159,25
74.980,00
559,26
87.380,21

Status
Aktiver
Omsætningsformue
Checkkonto
Aktionærkonto
Præmieobligation
Aktieandele
114 Sydinvest afd.
Højrente akk., kurs 175,3
Aktier
20 Sydbank, kurs 99,7

Passiver
262,64
559,26
100,00

19.984,20
1.994,00
22.900,10

Langfristet kapital
Egenkapital
Forudbetalt kontingent

21.700,10
1.200,00
22.900,10

