
Allerød 1. januar 2021 

 

Kære Retzinabandemedlemmer 

 

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

Omsætningen i år har igen været på et normalt niveau for de år hvor vi ikke er på ferietur 

sammen. Men derudover kan man sige, at det trods alle årets andre problemer med 

Corona virus har været et rimeligt år på investeringsmarkedet. Det startede selvfølgelig 

med et brat kursfald i foråret men derefter har især de danske aktier rettet sig gevaldigt i 

løbet af efteråret. Det er kun blevet til et par udbyttebetalinger fra Novo Nordisk, og for 

øjeblikket er foreningens formue investeret i Sydbank aktier, Novo Nordisk aktier og 

Højrentelande obligationer. 

Hvis nogen undrer sig over, at der er betalt en hel del til Simply.com og for vores LEI kode, 

er det fordi der nu er betalt for de næste 5 år, så de udgifter vil ikke optræde igen de 

næste år. 

Tilbage er kun at ønske jer alle et rigtigt godt nytår uden alle Corona restriktionerne og 

sige på forhåbentlig snarlig gensyn i 2021 til skovtur, ferie i Grækenland, spilleaften og 

hvad året ellers kan bringe af festlige begivenheder. 

            
P. b. v. Peter/Kasserer 

 

 



Indtægter Udgifter

Overført fra forrige år 180,66 Overført til aktionærkonto 28.500,00

Indgået medlemskontingent 31.200,00 Netbank gebyrer 606,80

Bøder skovtur 385,00 Faktura Hostmaster 50,00

Flaskepant skovtur 20,00 Faktura DanskLEI 3118,75

Overskud skovtur 26,00 Faktura Simply.com 1345,15

Overført fra aktionærkonto 1.100,00 Renter 2,00

Solgt gammelt telt 650,00 Overført til næste år -61,04

33.561,66 33.561,66

Indtægter Udgifter

Overført fra forrige år 71,08 Købt investeringsbeviser 22.725,00

Overført fra checkkonto 28.500,00 Depotgebyr 45,00

Aktieudbytte Novo Nordisk 203,09 Overført til checkkonto 1.100,00

Ekstra aktieudbytte Novo Nordisk 123,37 Overført til næste år 5.027,54

28.897,54 28.897,54

Aktiver Passiver

Omsætningsformue Langfristet kapital

   Checkkonto -61,04    Egenkapital 87.975,30

   Aktionærkonto 5.027,54    Skyldigt kontingent 0,00

   Aktieandele 87.975,30

     248 Sydinvest afd.

      Højrente akk., kurs 200,0 49.600,00

   Aktier

     20 Sydbank, kurs 134,5 2.690,00

     72 Novo Nordisk, kurs 426,65 30.718,80

87.975,30

Regnskab for Retzinabanden

Regnskabsåret 1/1 2020 - 31/12 2020

Driftsregnskab
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