
12 mdr. oversigt 01.01.2020 -12.07.2020

12 mdr. oversigt

Regnskab 2020 Budget Jan Feb Mar Apl Maj Jun Jul Aug Sep Ok Nov Dec I alt

Administration -5.000,00       -                    

Bankgebyrer -240,00          -80,00          89,00             9,00                  

BOKNA -                  -30.000,00   -30.000,00      

Donation fra grupperne 25.000,00      2.844,10      223,50         1.719,20       439,80           75,00            2.067,80      18,15            7.387,55          

Donation fra Literatur 20.000,00      -                    

Donation til RSK -40.000,00    -                    

GSR Rejse udgift Bornholm -2.476,00       -                    

HI -8.212,00       -                    

HI A'konto 2020..nov 2019 -2.400,00       -                    

Husleje -24.000,00    -2.000,00    -4.000,00     6.000,00       -                    

IT -1.496,00       -                    

KOKNA 40.000,00      -35.000,00   -35.000,00      

OI -16.671,25    -                    

OSR-OSS -12.709,00    -3.398,00    -3.398,00        

Uforsete Udgifter -10.000,00    -                    

USB Stik Lydbog -10.000,00    -8.686,25    -8.686,25        

-                    

-                    

-69.687,70      

Kontant indtægt 2.000,00      12.000,00     

Kontant udgift -598,00        -150,00         -6.000,00      

Kontant beholdning 470,00            1.872,00      1.872,00     1.722,00       7.722,00       -                    

Hi Januar 2020:   November 2019 udbetalt 4 mdr a'konto for 2020 

Januar  USB Stik Lydbog: Godkendt i 2018, en den af udgiften til  Livet som clean

Husleje: Om feltet er blank, eller der står 2.000,00 eller 4.000,00 afhænger af banktransaktions datoen og dermed måned.

BOKNA marts 2020:  Overført 30.000,- til opstart af konventet ( Aktivitets kontoen )

KOKNA marts 2020:  Overført 35.000,- til opstart af konventet ( Aktivitets kontoen )

Kontant beholdning / indtægt - udgift maj mdr. 2020 

     Grunden til disse beløb er følgende:

     Linie 14, har skiftet bank, og da vi var i banken for at ændre den automatiske betaling for husleje, så fik vi at vide at dette system var nede. Vi kunne godt stoppe betalingen til den gamle konto.

     Dog kunne der ikke oprettes en ny betaling til den nye konto.

     Viderer for at der ikke skulle gå koks i husleje betalingen valgte vi at batale for 3 mdr i første omgang. Og så hæve kontanter ved siden af. Om der skulle indtræde uforudsete udgifter, i denne Corona tid.

     Nu hvor OSK københavn, er blevet tvunget til oprette sig selv som frivillig forening. Et krav for bankens side, ellers ville OSK København, Nordsjælland og Bornholm, konti blive inde frosset.

Husleje: Betaling 30. januar er for februar mdr.

Husleje: Betaling 2. marts + 30. marts, betaling for marts og april mdr

Husleje: Betaling 24. april er for, maj, juni og juli mdr


