
Allerød 1. januar 2018 

 

Kære Retzinabandemedlemmer 

 

Så er tiden atter inde for det årlige driftsregnskab, der er vedlagt i kopi. 

Omsætningen i år er igen på det normale niveau, når der ikke er ferier og andet der kan 

sætte den i vejret. Investeringerne har dog i år givet et rimeligt pænt afkast. Det er kun 

blevet til en enkelt udbyttebetaling fra Sydbank, men til gengæld er alle værdipapirer, 

inklusive SAS aktierne, steget i kurs hen over året, det tæller jo også med når vi skal have 

dem afsat her til foråret. Så der er både til at betale for foreningsferien og også et pænt 

overskud til lommepenge. 

En lidt dårlig nyhed på investeringsfronten er, at vi fra dette år skal have en såkaldt LEI 

(Legal Entity Identifier) kode når vi skal købe eller sælge værdipapirer, og det koster ca. 

150 Euro at oprette en sådan kode, og så skal den ovenikøbet fornys hvert år, typisk 

yderligere 100 Euro om året. Så vi får denne omkostning hvert år de kommende år. Jeg 

har prøvet at spørge i banken, men det er åbenbart en nødvendighed for alle 

virksomheder eller foreninger, der vil handle værdipapirer. 

Jeg mangler en enkelt kontingentindbetaling for december måned fra Hans og Tove, 

venligst efterbetal hurtigst muligt, så skal bøden nok komme af sig selv. 

Tilbage er kun at ønske jer alle et rigtigt godt nytår og sige på gensyn i 2018 til skovtur og 

selvfølgelig årets højdepunkt, foreningsturen til Grækenland. 

            
P. b. v. Peter/Kasserer 



Indtægter Udgifter

Overført fra forrige år 64,51 Overført til aktionærkonto 30.940,00

Indgået medlemskontingent 30.800,00 Netbank gebyrer 7,40

Bøder kanotur 315,00 Webgebyr 510,00

Flaskepant kanotur 126,00 Overført til næste år 59,11

Overskud kanotur 151,00 31.516,51

Overført fra aktionærkonto 0,00

Lottogevinst spilleaften 50,00

Overskud spilleaften 10,00

31.516,51

Indtægter Udgifter

Overført fra forrige år 7,62 Købt investeringsbeviser 30.960,40

Overført fra checkkonto 30.940,00 Depotgebyr 135,00

Aktieudbytte 152,72 Overført til checkkonto 0,00

31.100,34 Overført til næste år 4,94

31.100,34

Aktiver Passiver

Omsætningsformue Langfristet kapital

   Checkkonto 59,11    Egenkapital 87.280,15

   Aktionærkonto 4,94    Skyldigt kontingent -400,00

   Aktieandele 86.880,15

     142 Sydinvest afd.

      Højrente akk., kurs 193,8 27.519,60

     255 Sydinvest afd.

      Tyskland, kurs     136,7 34.858,50

   Aktier

     20 Sydbank, kurs 249,9 4.998,00

    1200 SAS, kurs 16,2 19.440,00

86.880,15
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