
Poster Indtægter Udgifter
Donationer fra grupper/medlemmer 21.062,00
Donation til RSK -20.000,00
Overskud fra Litteratursalg 2020 & 2021 10733,67
Retur fra Nyhedsbrev udvalg 2020 737,00
Husleje Kornbakken -250,00
ZOOM abonnement -1.710,36
Transport betroede tjenere OSK-møder 0,00
Forplejning til OSK-møder inkl. corona oprydning -889,48
Indsamlet på OSK-møder 990,50
Udgifter OSR/OSS - diæt/transport/overnatning -4.201,90
Kontorartikler (toner & indtægtsblok) -278,00
Etableringsomkostninger bank ink. Andelsbevis -3.000,00
Erhvervspakke, Nets NemID & andre bankgebyr -951,58
Samlet ud/ind 33.523,17 -31.281,32
Balance i året
Overført til 2021 fra 2020 ifølge Årsregnskab 2020 10.915,60
Kasseafstemning 574,65
Overføres til 2022  (kontant kr. 1.500 + Bank kr. 
12.232,10) 13.732,10
Beholdning på aktivitetskonto pr. 31.12.21 15.544,47
Beholdning på kontanter pr. 31.12.21 1.500,00

Kommentar til Årsregnskab 2021:
1)Der er et overskud i total-kassen på kr. 574,65 - sandsynlig hidrør det fra før bankskiftet…

Kommentar til de enkelte poster, se venligst næste side.

ÅRSREGNSKAB OSK SoV 2021

2.241,85



Bemærkninger til Årsregnskabet 2021
1) Donationerne kommer fra i alt 9 grupper. Det indsamlede beløb er kr. 8.053,10 mere 
end sidste år; kr. 6.704,- mere end i 2019 og bare 4.804,- mindre end 2018.
2) Donation til RSK er på kr. 20.000,- Stort set som sidste år (det er helt præcist kr. 851 mere).
3) Overskud fra Litteratursalget 2020 & 2021 på kr. 10.733,67 (hhv. 3.745,50 & 6.988,17)
4) I starten af året kom der kr. 737,- retur fra Nyhedsbrev udvalget. 
Udgifter til Nyhedsbrev ligger i år under kontorartikler.
5) Husleje til Kornbakken er kun halv (250,- kr) idet Kornbakken ikke ville have 
fuld husleje pga. Corona nedlukning.
6) Vi har forsat en ZOOM konto - abonnement beløber sig til kr. 1.710,36.  
Grupperne i SoV kan derfor stadig holde online møder uden nødvendigvis at skulle 
betale for en ZOOM konto selv. Pt. hoster SoV's konto 2 online møder (tirsdag & fredag).
7) Udgiften til OSK SoV relateret transport er kr. 0! Sådan en udgift kan kassereren lide :-) 
8) Forplejninge og indsamling til forplejning på OSK møderne har i år givet et
netto-overskud på kr. 101,02. I 2020 var det et netto-underskud på kr. 75,- mens der i 2019 
var et netto-ovrskud på kr. 131,30 og ligeledes i 2018 et netto-overskud på kr. 159,-
9) Udgifter OSR/OSS er i 2021 på kr. 4.201,90. Det er kr. 1.828,90 mere end i 2020.
 I 2021 var 2 ud af 3 RSK møder fysisk - i 2020 var kun et møde fysisk.
10) Kontorartikler - det er toner & papir til Nyhedsbrevet samt en indtægtsblok.
11) I 2021 var der en éngangs udgift til etablering af ny bankforbindelse på kr. 3.000,-
12) Tilgengæld vil der fremover årlig være udgifter til Foreningskontoen - i 2021 beløber 
det sig til kr. 951,58 - bemærk: det er i 2021 kun fra august og året ud.
13) Overført til 2022 fordeler sig på kr. 12.232,10 på bankkontoen og kr. 1.500,- i 
kontantbeholdning.


