ÅRSREGNSKAB OSK SoV 2020
Poster
Donationer fra grupper/medlemmer
Overskud fra Litteratursalg 2019
Retur fra HI-udvalg 2019
Donation til RSK
Husleje for mødested
ZOOM abonnement
Transport betroede tjenere OSK-møder
Forplejning til OSK-møder
Indsamlet på OSK-møder
Forplejning Workshop IU / Hjemmeside
Indsamlet Workshop IU / Hjemmeside
Udgifter OSR/OSS - diæt/transport/overnatning
Servicekonference Randers
Samlet ud/ind

Balance i året
Overført til 2020 fra 2019 ifølge Årsregnskab 2019
Manko overført til 2020 fra 2019 ifølge kasserapport 2020

Indtægter

Udgifter

13.008,90
3.964,00
8.446,00
19.149,00
500,00
1.184,55
750,00
940,00
865,00
340,55
159,00
2.373,00
4.581,00

26.442,90
29.818,10
-3.375,20
14.320,10
29,30

Overføres til 2021

10.915,60

Beholdning på aktivitetskonto pr. 01.01.21.

15.547,09

Kommentar til Årsregnskab 2020:
1)

I januar 2021 blev dels indbetalt kr. 503 retur fra indkvartering OSR/OSS hvilke betyder,
at den reelle årsudgift OSR/OSS reduseres med samme beløb og derfor lander på kr. 1.870.
2)

Og dels blev litteratur overskud inklusiv ikke-forbrugt midler fra Nyhedsbrev-udvalget på
kr. 4.482,50 indbetalt. Dette beløb fordeler sig mellem Litteratur overskud på kr. 3.745,50
og Nyhedsbrev retur på kr. 737.
Såfremt regnskabsåret gik fra 1. februar til 31. januar ville disse indbetalinger fremgå af
Årsregnskabet og give et mere retvisende billede af hvor meget der overføres til næste år.
I dette tilfælde kr. 15.901,10 og ikke som anført kun kr. 10.915,60

Kommentar til de enkelte poster, se venligst næste side.

Bemærkninger til Årsregnskabet 2020
1) Donationerne kommer fra i alt 8 grupper. Det indsamlede beløb er kr. 1.349,10 mindre
end sidste år og kr. 12.857,10 mindre end i 2018 - formentlig pga. ingen Unitydag.
2) Overskud fra Litteratursalget 2020 går først ind på banken i 2021 og vil derfor først
fremgå af det samlede Årsregnskab for 2021.
3) Retur fra HI-udvalg 2019 er først tilgået banken i 2020 og derfor med i dette regnskab.
4) Donationen til RSK er kr. 9.149 større end sidste år - hovedsageligt fra HI og litteratursalg.
I forhold til 2018 er det donneret beløb kr. 3.851 mindre.
5) Husleje til Kornbakken er uændret.
6) Som noget nyt i 2020 er der komme udgift til abonnement til en ZOOM konto, så
grupperne i SoV kan holde online møder uden nødvendigvis at skulle betale for en ZOOM
konto selv. Pt. hoster SoV's konto 4 online møder.
7) Udgiften til transport er steget med kr. 580 i forhold til 2019 - hovedsagligt pga. støtte til
i Jyderup og deres opstart af Gruppesamvittighedsmøde samt transport udgift i
forbindelse med overdragelse af kasserer posten. I forhold til udgiften i 2018 er der brugt
kr. 242 mindre.
8) Forplejninge og indsamling til forplejning på OSK møderne har i år givet en
netto-udgift på kr. 75, hvor det i 2019 var en netto-indtægt på kr. 131,30 og ligeledes i 2018
en netto-indtægt på kr. 159
9) Der er afholdt en Workshop med IU (Internet Udvalget) mhp bedre hjemmeside.
Netto-udgiften hertil blev kr. 181,55 idet der var købt mere brød end der viste sig at
være brug for.
10) Udgifter OSR/OSS er i år kr. 146,- mindre end i 2019. Forskellen ligger i 2020 var der
møde i Haderslev mens der i 2019 var et møde i Roskilde hvor der derfor ikke var kørsel og
overnatning. I forhold til 2018 er der brugt kr. 2.322 mindreog det afspejler Covis-19
nedlukningen.
11) Der har været afholdt Servicekonference i 2020 og SoV besluttede at støtte GSR
deltagelse med et tilskud til transporten. 7 deltog fra SoV.
12) Der er en difference på kr. 29,30 mellem hvad der i Årsregnskabet 2019 er angivet som
overført til 2020 og hvad der ifølge Kasserapporten er overført. Dette er udlignet på
Årsregnskab 2020.
13) Overført til 2021 fordeler sig på kr. 9.370,15 på bankkontoen og kr. 1.545,45 i
kontantbeholdning.

