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Årsregnskab for året 2020

Regnskabsberetning
Årsregnskabet for 2020 er i stor grad påvirket af Covid-19 smitten.
Det har ikke været muligt at afholde fysiske møder siden marts måned.
Årsregnskabet og budgettet afviger derfor væsentligt på flere poster.
Der var budgetteret med kontingent indtægter på 289.500 kr., der blev realiseret en indtægt på 266.435 kr.
Øvrige indtægter svarede til det budgetterede.
Udgifterne til medlemsmøder, bestyrelsesmøder, årsmødet og andre møder er blevet væsentligt mindre
end budgetteret på grund af forsamlingsforbuddet. Der blev afholdt udgifter på 13.549 kr. mod budgetteret
65.000 kr.
Den nye hjemmeside og den nye elektroniske medlemsregistrering blev der i foråret brugt mange resourcer
på, men indgået donationer hertil betyder at nettoudgiften for foreningen har været meget begrænset.
På grund af stor udskiftning i bestyrelsen og en uventet fratræden af vor nyansatte medarbejder (ansat 1.
januar), hvor vi var heldig med en hurtig ansættelse af ny medarbejder, har der været nogle store
engangsomkostninger i forbindelse hermed. Der var budgetterede med honorarudgifter på i alt 351.350 kr.
Det realiserede beløb blev 363.643 kr., der blev ikke udbetalt omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen som
budgetteret. Derudover måtte vi investere i elektronisk udstyr på i alt 42.210 kr. mod budgetteret 5.000 kr.
Investeringen var nødvendiggjort af kravet til nutidigt udstyr til afholdelse af virtuelle møder.
Betalingsgebyr og internetgebyr er ligeledes blevet noget højere end forventet, idet foreningen betaler alle
gebyrer vedrørende medlemmernes elektroniske betalinger.
Årets resultat blev et mindre underskud på 18.764 kr. mod et forventet underskud på 679 kr.

Resultatopgørelse for året 2020
Indtægter:
Kontingenter
Tilskud til afholdelse årsmøde 2020
Tilskud til afholdelse årsmøde 2021
Tilskud til ny hjemmeside, indgået 2020
Udlodningsmidler, til anvendelse i 2021
Tilskud til afholdelse årsmøde 2021
Udlodningsmidler ovf. til 2021
Indtægter -til anvendelse 2020
Overførte tilskud fra 2019 til ny hjemmeside
Overførte udlodningsmidler fra 2019
Midler til anvendelse 2020

266.435
2.450
2.500
6.500
197.387
(2.500)
(197.387)

475.272
199.887
275.385
59.950
211.671
547.006

Omkostninger:
Medlemsweekend og generalforsamling, aflyst
Medlemsmøder, aflyst
Andre møder
Bestyrelsesmøder m.v.
Medlemsblad og orientering incl. forsendelse
Honorarer administration m.v.
Telefon og internet
Nets- opkrævning
Porto
Kontorartikler
Omkostningsgodtgørelse bestyrelsen
Trykning pjecer m.v.
Kontingenter andre foreninger
Medlemsregistrering
Annoncering
Nyt elektronisk udstyr
Ny hjemmeside
Opmærksomheder
Internetgebyr ( domaine - og hosting gebyrer)
Faglitteratur
Betalingsgebyr
Diverse
Resultat før finansiering

1.108
373
6.733
5.335
30.930
363.643
11.418
6.158
5.501
8.267
0
6.837
700
4.882
0
42.210
51.516
6.498
10.140
1.937
4.637
(3.053)

565.770
(18.764)

Finansiering:
Renteindtægter
Årets resultat
Der overføres til næste år

0
(18.764)

Balance pr. 31. December 2020
Aktiver:
Danske bank, kt. 555-3083
Danske Bank , kt. 9570-12706804
Kassebeholdning
Tilgodehavende udlodningsmidler

577.522
4.972
1.202
197.387

Aktiver ialt

781.083

Passiver:
Gæld:
Forudbetalte kontingenter incl. periodisering
Skyldige omkostninger
Tilskud til årsmøde, 2021
Overførte udlodningsmidler, til anvendelse 2021
Gæld i alt

5.380
66.696
2.500
197.387
271.963

Egenkapital:
Saldo primo
Årets resultat

527.884
(18.764)

Egenkapital

509.120

Passiver i alt

781.083

Skødstrup, den 12 . marts 2021
-----------------------------------------Flemming Adamsen,
Kasserer
Sign.

Revisorerklæring
Som foreningens valgte revisorer har vi revideret regnskabet.
Vi har udført de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Skødstrup, den 24.marts 2021

-----------------------

---------------------------

Jørn Heinricy
Sign.

Hans Otto Sørensen
Sign.

