Allerød 1. januar 2020

Kære Retzinabandemedlemmer
Så er tiden atter inde for det årlige driftsregnskab, der er vedlagt i kopi.
Omsætningen i år har været på et normalt niveau for de år hvor vi ikke er på ferietur
sammen. Men derudover kan man sige, at det har været et rimeligt år på
investeringsmarkedet. Det er kun blevet til et par udbyttebetalinger, og for øjeblikket er
foreningens formue investeret i Sydbank aktier, Novo Nordisk aktier og Højrentelande
obligationer. Sidstnævnte har traditionelt vist sig at være en god investering, som de også
har demonstreret i år med en pæn kursstigning.
Den vigtigste nyhed i år er nok, at vi nu er blevet formaliseret som en frivillig forening. Dvs.
Retzinabanden har fået et CVR nr., så vi nu kan findes i CVR registeret med nummer
40954430, hvis nogen skulle være interesseret. Det har betydet en masse administrativt
bøvl med bank, NemKonto og hvad ved jeg, men jeg håber, at det er overstået nu. For Jer
andre burde det ikke betyde noget, bank og kontonummeret til kontingentindbetaling er
stadig de samme som de altid har været.
Tilbage er kun at ønske jer alle et rigtigt godt nytår og sige på gensyn i 2020 til skovtur,
spilleaften og hvad året ellers kan bringe af festlige begivenheder.

P. b. v. Peter/Kasserer

Regnskab for Retzinabanden
Regnskabsåret 1/1 2019 - 31/12 2019
Driftsregnskab
Indtægter
Overført fra forrige år
Indgået medlemskontingent
Bøder skovtur
Flaskepant skovtur
Overskud skovtur
Overført fra aktionærkonto
Overskud spilleaften 2018
Flaskepant spilleaften 2018
Overskud spilleaften 2019
Flaskepant spilleaften 2019
Lottogevinst
Overskud champagne til M&J

Udgifter
39,96
31.200,00
460,00
22,00
108,00
600,00
62,00
4,00
69,00
6,00
50,00
50,00
32.670,96

Overført til aktionærkonto
Netbank gebyrer
Faktura Hostmaster
Faktura DanskLEI
Faktura UNOEURO
Overført til næste år

31.330,00
155,10
50,00
731,25
223,95
180,66
32.670,96

Aktionærkonto
Indtægter
Overført fra forrige år
Overført fra checkkonto
Aktieudbytte Novo Nordisk
Aktieudbytte Sydbank

Udgifter
89,73
31.330,00
219,37
48,18
31.687,28

Købt investeringsbeviser
Depotgebyr
Overført til checkkonto
Overført til næste år

30.921,20
95,00
600,00
71,08
31.687,28

Status
Aktiver
Omsætningsformue
Checkkonto
Aktionærkonto
Aktieandele
208 Sydinvest afd.
Højrente akk., kurs 194,6
Aktier
20 Sydbank, kurs 139,8
36 Novo Nordisk, kurs 386,65

Passiver
180,66
71,08

40.476,80
2.796,00
13.919,40
57.443,94

Langfristet kapital
Egenkapital
Skyldigt kontingent

57.443,94
0,00
57.443,94

