
Allerød 1. januar 2017 

 

Kære Retzinabandemedlemmer 

 

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

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

den i vejret. Til gengæld har investeringerne i år ikke givet noget særligt afkast. Kun en 

enkelt udbyttebetaling er det blevet til fra Sydbank, og de SAS aktier jeg investerede i i 

begyndelsen af året har også skuffet. Udsigterne var ellers gode, da SAS for første gang i 

mange år havde et overskud på regnskabet, men det har desværre endnu ikke slået 

igennem på aktiekursen. Det eneste lyspunkt er de andele vi har i Højrente 

obligationsafdelingen, der er steget støt i kurs i løbet af året, desværre ikke nok til at 

udligne faldet i SAS aktierne. Lad os håbe bedre for det kommende år. 

Tilbage er kun at ønske jer alle et rigtig godt nytår og sige på gensyn i 2017 til kanotur og 

spilleaften og hvad året ellers kan bringe af gode oplevelser. 

            
P. b. v. Peter/Kasserer 



Indtægter Udgifter

Overført fra forrige år 1.167,01 Overført til aktionærkonto 33.420,00

Indgået medlemskontingent 31.200,00 Netbank gebyrer 10,50

Bøder skovtur 445,00 Overført til næste år 64,51

Flaskepant skovtur 24,00 33.495,01

Overskud skovtur 77,00

Overført fra aktionærkonto 400,00

Lottogevinst spilleaften 36,00

Overskud spilleaften 146,00

33.495,01

Indtægter Udgifter

Overført fra forrige år 3.674,32 Købt investeringsbeviser 36.770,30

Overført fra checkkonto 33.420,00 Depotgebyr 78,75

Aktieudbytte 162,35 Overført til checkkonto 400,00

37.256,67 Overført til næste år 7,62

37.256,67

Aktiver Passiver

Omsætningsformue Langfristet kapital

   Checkkonto 64,51    Egenkapital 47.141,53

   Aktionærkonto 7,62    Forudbetalt kontingent 0,00

   Aktieandele 47.141,53

     142 Sydinvest afd.

      Højrente akk., kurs 178,7 25.375,40

     100 Sydinvest afd.

      Tyskland, kurs     119,6 11.960,00

   Aktier

     20 Sydbank, kurs 219,2 4.384,00

     500 SAS, kurs 10,7 5.350,00

47.141,53

Regnskab for Retzinabanden

Regnskabsåret 1/1 2016 - 31/12 2016

Driftsregnskab

     Aktionærkonto

Status


