NORDISK SELSKAB FOR ROMANTIKSTUDIER
Regnskab for 2020
Indtægter:
Kontingentindbetalinger:

kr. 8413,13

Indtægter i alt:

kr. 8413,13

Udgifter:
Danske Direkte Forening 31.3. 2020
Danske Direkte Forening 31.6. 2020
Danske Direkte Forening 30.9. 2020
Danske Direkte Forening 31.12. 2020

kr. 75,00
kr. 75,00
kr. 75,00
kr. 75,00

Udgifter i alt

kr. 300

Årets resultat:

8113,13

Selskabets midler per 28.2.2021:
Indestående på konto 16591149
Indestående PayPal
Kontantbeholdning
Indestående + kontant

kr. 9849,61
kr. 3133,83
kr. 93,00
kr. 13076,44

Kasserers bemærkning til regnskabet:
Regnskabet er opgjort for perioden 8.2.2020 til 28.1.2021. Bemærk, at sidste års regnskab er
ført op til og med d. 7.2.2020. Derfor fører jeg regnskab fra 8.2.2020.
Bemærk i øvrigt, at enkelte medlemmer har indbetalt for meget ved en fejl.
Revisor Helle Trap Friis bemærker følgende, som jeg er helt enig, men som jeg som kasserer
har valgt ikke at følge for nærværende år. Men et eventuelt næste årsregnskab burde se ud,
som revisor beskriver det.
”I regnskabet fremstå det som om der kun er betalt 300 kr. i gebyr, men når man ser på gebyrerne
i PayPal og i Danske Bank er der tale om langt mere. Jeg mener derfor at det ville være mere
retvisende, hvis du i stedet opgjorde det lidt anderledes, nemlig ved at tælle alle gebyrerne
sammen og lade det blive en post i regnskabet. Da bilaget til regnskabet er medlemslisten kunne
du indsætte en kolonne, hvor gebyrer fremstod ud for hver indbetaling.

For at gøre bilaget mere overskueligt kunne du også indsætte et par kolonner for årene 2019, 2020
og evt 2021 hvor du kunne sætte et kryds der markerede hvilke år indbetalingerne dækker.
I selve regnskabet mener jeg at det vil være mere retvisende hvis du opdeler det i 2 dele:
a. Et hvor du opfører indtægterne i regnskabsperioden 8/2-2020 – 28/1-2021 og derfra
trækker samtlige gebyr udgifter, og derved når frem til årets resultat
Anden del hvor du opfører en oversigt over selskabets midler som midlerne overført fra indestående
fra regnskabsåret 2019-2020 tillagt resultatet fra regnskabsåret 2020-2021, og dermed når frem til
selskabets samlede indestående midler pr. 28/1 2021.”

Andreas Hjort Møller
kasserer
De af selskabet valgte revisorer godkender hermed regnskabet for 2020
Helle Trap Friis

Jacob Bøggild

