Regnskab Rudersdal Teaterforening 2014
2014

2013

1 Medlemskontingent
2 Driftomkostninger

3750
-62049

4140
-68109

Resultat før tilskud

-58299

-63969

55000

10000
55000

-3299

1031

0

0

Nettoresultat

-3299

1031

Aktiver
Nykredit Bank

140238

17612

Aktiver i alt

140238

17612

Tilskud Ruderdal Teaters Venner
3 Tilskud Rudersdal kommune
Resultat før renter
renter

Passiver

Egenkapital primo
4 Periodeafgrænsning
5 Ovf. Rudersdal Teaters Venner
=- resultat
Egenkapital ultimo

17612
925
125000
-3299
140238

Egenkapital ultimo stemmer overens med indestående på vores
konti i Nykredit Bank.

Birkerød 26. marts 2015

Peter Kraunsøe
Kasserer

Janne Kühl
Formand

Revisionspåtegning.
Jeg har revideret det af Rudersdal Teaterforening opstillede regnskab
for perioden 1/1-2014 - 31/12-2014.
Jeg har stikprøvevist kontrolleret større poster til underliggende
dokumentation.
Samtidig har jeg kontrolleret bankkonto med henblik på at verifice
start og slutsaldi på kontoen.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
26. marts 2015
Merete Dyhl-Kristoffersen

Noter til regnskabet
1 Medlemskontingent
Der er 30 betalende medlemmer
Derudover har vi 3 æresmedlemmer der er kontingentfri

A
B

C
D
E

2 Driftsomkostninger
Bankgebyrer
Teaterseminar
Telefon
Generalforsamling for 2013 afholdt 2014
Vin forestillinger
Kontingent kulturparaply
Hjemmeside
Forsikring
Bestyrelsesmøder m.m.
gaver
Bestyrelses teater Lyngby Sø

1041
26696
447
8950
1040
325
11957
1785
6117
500
3191

A

Vi har haft abonnement hos TDC. Bestyrelsen har opsagt dette, og
kører nu med taletidskort. Dette skulle minimere udgiften fremover

B

Beløbet indeholder
mad
revision
vin
gaver
Udsendelse

3000
3500
807
900
743

8950

C

I løbet af 2014 stoppede vores udbyder med at opdatere vores hjemmeside
Bestyrelsen skulle finde en ny løsning, og har entreret med DC3
Der skulle oprettes ny hjemmeside, vi skulle finde nyt webhotel
Da vi ikke selv kan rette på hjemmesiden skal DC3 gøre det for os, samtidig
med at de sender ud til medlemmer.
Beløbet indeholder:
Ny hjemmeside
6250
Div udsendelser
5099
gl udbyder start 14
608
11957

D

Vi har i årets løb afholdt 8 bestyrelsesmøder. Dvs. vi har brugt ca. 155 kr.
til fortæring pr. bestyrelsesmøde. Dette vurderer vi som rimeligt.
Blækpatroner forventes minimeret, da kasserer ikke har en printer og
får printet ud på anden vis.
Bestyrelsesmiddag
4232
blækpatroner
600
Porto
45
bestyrelsesmøder
1240
6117

E

Som en del af bestyrelsesarbejdet skal bestyrelsen være opsøgende
til at se teaterforestillinger. Vi har derfor i år været ude at se det
flydende teater på Lyngby Sø. Grundet den stramme økonomi, har
vi besluttet, at der i 2015 ikke bliver en sådan tur.

3 Tilskud fra Rudersdal Kommune
Tilskud fra Rudersdal Kommune var i 2014 på 55.000 kr.
For 2015 er tilskud barberet ned til 35.000 kr.

4 Periodeafgrænsningspost
I regnskab for 2013 var anført en egenkapital på 17612
Dette stemte jf regnskab med saldo på konto i Nykredit Bank.
Den ny kasserer overtog regnskab efter forrige generalforsamling.
Saldo pr. 1/1-2014 på konto i Nykredit Bank udgjorde 18537 kr.
Der var således en forskel jf. det reviderede regnskab pr.
31/12-2013 og primo 2014 på 925 kr.
Vi har i det forgangne år haft kontakt til revisor, og har blandt andet
forsøgt at få opklaret dette misforhold. Det har ikke været muligt.
I forbindelse med Rudersdal Kommunes gennemgang, har man
ikke set dette problem, da de ikke har set på året 2014, og derfor
ikke haft kendskab til at saldo var højere.
Revisor er ikke længere revisor for os.
Da beløbet er i foreningens favør, har vi valgt at sætte det på
som periodeafgrænsningspost, således at tal er sammenlignelige.

5 Rudersdal Teaters Venner
Den 30. juni 2012 overførte foreningen 125.000 kr. til
Rudersdal Teaters Venner.
Rudersdal Kommune har i deres gennemgang spurgt til denne
overførsel og hvad den var begrundet i.
Rudersdal Teaters Venner har tilbageført beløbet til os
den 28. maj 2014.

