
Kommentarer til regnskab 2021 

Regnskabet for 2021 viser et overskud på 91.201,65 kr., hvor der var budgetteret med et underskud på 
7.100 kr. Altså en positiv afvigelse på godt 98.000 kr. 

Som i 2020 er også regnskabet for 2021 præget af Coronaen. En del fysiske arrangementer har ikke været 
afholdt. Af større ting drejer det sig om generalforsamling og TR-112. Det lykkedes dog at gennemføre 
Åbent Kursus. 

På indtægtssiden har vi igen været for optimistiske mht. medlemstal, så vi har fået knap 35.000 kr. mindre 
end budgetteret. Det viser sig dog, at det ikke er medlemstallet, der er årsagen, men der er flere end 
forventet, der til stadighed er på halvt kontingent pga. sygdom eller lignende. 

Vi har hentet væsentlig mindre i AKUT. Det skyldes, at vi normalt henter til TR-112 og til TR-frikøb. Ingen af 
delene har der ikke været noget af i 2021. Pengene bliver dog stående i AKUT-fonden, så vi kan hente dem 
på et senere tidspunkt. 

I år har vi været heldige med vores investeringer. Det har givet en kursgevinst på 45.000 kr. 

På udgiftssiden har vi stort set fulgt budgettet. De større afvigelser er i høj grad været begrundet i Corona, 
som nævnt ovenfor. Af andre afvigelser kan nævnes konto 2270 (repræsentation) en ekstra udgift til 
afskedsreception for tidligere sagsbehandler. Konto 3530/40, det ekstra beløb er anvendt til nyindkøb af en 
pc, ny router samt projektor til mødelokalet. 

Kredsen er selvfølgelig også blevet ramt af de negative renter, og det er i år blevet til 3953 kr. 

Under status fremgår, at kredsen tidligere har afsat midler i forskellige fonde. Beløb som er afsat til 
forskellige formål, og som man kan bruge af, når behovet opstår. Sammen med egenkapitalen på 625 tkr. 
gør det, at kredsen er velkonsolideret. 

Særlig Fond (strejkekassen) har kun indtægter fra kursværdistigninger. 2021 var et særdeles godt år for 
vores investeringer. Særlig Fond fik en kursgevinst på over 178 tkr. og fratrukket administrationsudgifterne, 
giver det et overskud på 142.957,01 kr., så egenkapitalen nu er på 2.599 tkr. 

 

 


