Allerød 2. januar 2015

Kære Retzinabandemedlemmer
Så er tiden atter inde for det årlige driftsregnskab, der er vedlagt i kopi.
Omsætningen er i år på et normalt leje med en normal kontingentindbetaling.
Renteindtjening og aktieudbytte har der igen ikke været så meget af, da vores
obligationsafdeling jo er akkumulerende, dvs. udbyttet forbliver investeret i afdelingen og
manifesterer sig i stedet som ændring i kursen. Afdelingen Sydinvest Danmark har dog for
første gang i et par år udbetalt udbytte i 2014.
Som det kan ses af status, er lidt over halvdelen af vores formue investeret i
Højrentelande obligationsafdelinger, og den anden halvdel fordelt mellem danske, tyske
og Sydbank aktier. Højrentelande afdelingen er i år steget i kurs som forventet, Sydinvest
Danmark og Sydbank aktierne er også steget pænt i kurs, Sydinvest Tyskland har holdt
kursen uændret. Med andre ord, den finansielle krise er ikke overstået og vi kan kun håbe
på, at udviklingen på de finansielle markeder i 2015 fortsætter i den rigtige retning.
Tilbage er kun at ønske jer alle et rigtig godt nytår og sige på gensyn i 2015 til skovtur og
hvad året ellers kan bringe, men især selvfølgelig til vores sommerferie i Grækenland.

P. b. v. Peter/Kasserer

Regnskab for Retzinabanden
Regnskabsåret 1/1 2014 - 31/12 2014
Driftsregnskab
Indtægter
Overført fra forrige år
Indgået medlemskontingent
Bøder kanotur
Flaskepant kanotur
Overskud kanotur
Lottogevinst 2013
Overskud spilleaften
Lottogevinst spilleaften

Udgifter
264,29
28.800,00
196,00
59,50
177,00
46,00
194,50
42,00
29.779,29

Overført til aktionærkonto 29.500,00
Netbank gebyrer
39,70
Webgebyr
90,00
Overført til næste år
149,59
29.779,29

Aktionærkonto
Indtægter
Overført fra forrige år
Overført fra checkkonto
Rente
Aktieudbytte

Udgifter
1.714,51
29.500,00
3,83
413,91
31.632,25

Købt investeringsbeviser
Depotgebyr
Overført til næste år

29.427,50
45,00
2.159,75
31.632,25

Status
Aktiver
Omsætningsformue
Checkkonto
Aktionærkonto
Aktieandele
259 Sydinvest afd.
Højrente akk., kurs 168,9
30 Sydinvest afd.
Danmark, kurs
295,2
257 Sydinvest afd.
Tyskland, kurs 105,0
Aktier
20 Sydbank, kurs 190,2

Passiver
149,59
2.159,75

43.745,10
8.856,00
26.985,00
3.804,00
85.699,44

Langfristet kapital
Egenkapital
Forudbetalt kontingent

85.699,44
0,00
85.699,44

