
Regnskab transform!danmark 1/1 - 31/12 2020

Budget 2020
Indtægter
Medemskontingent 2.310,00                1) 2.000
Møder og konferencer 0 2.000
Indtægter i alt 2.310,00               4.000

Udgifter
Div. mødeudgifter -1.081,00              2) 0
IT og hjemmeside -224,25                  -200
Kontingent Transform!Europe -745,32                  -1.000
Kontingent Alter Summit -                         -1.000
Gebyrer -297,00                  3) -700
Øvrige udgifter -155,00                  4) 0
Udgifter i alt -2.502,57              -2.900

Resultat 2020 -192,57              1.100

Balance

Passiver
AL-bank primo 75.136,52             a)
Fælleskassen primo 1.000,00                b)
Konferencetilskud overført til 2021 11.000,00             c)
Årets resultat -192,57                  
I alt 86.943,95             

Aktiver
AL-bank ultimo 74.903,13             
Fælleskassen 0
Til gode hos Transform!Europe 12.040,82             d)
I alt 86.943,95             

Noter til regnskabet
Der har været to kassererskift i perioden. Der er i den forbindelse gået informationer og to bilag tabt.
Der er afleveret et delregnskab for konferencen til transform!europe, det endelige regnskab vil efter
generalforsamlingen blive sendt til transform!europe.

1) Det blev efter konferencens aflysning aftalt, at deltagergebyret kunne 
tilbagebetales. Ellers ville det blive regnet som medlemskontingent. 
Kun en deltager ønskede gebyret tilbagebetalt
2) Møde m. Walter Baier 13-14. febr. 
3) Bankgebyrer
4) Revision
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Noter til balancen
a)) Der er en difference på 219 kr. fra regnskabet ultimo 2019 til primo 2020
Det skyldes, at bankgebyrer 2019 ikke er medtaget i regnskab 2019.
b) Indeståendet i Fælleskassen var ikke oplyst i regnskabet for 2019.
Kontoen er nu lukket, og pengene overført til AL-bank
c) Hverken Husfonden eller Græsrodsfonden ønsker donationen returneret men overført til 2021
 (hvor konferencen også blev aflyst!)
d) Se særskilt konferenceregnskab

Pga. sygdom var der ikke adgang til bankkontiene ultimo 2019. Revisoren har derfor
godkendt regnskabet for 2019 med det forbeholdt, at bankudskrift ikke forelå, 
hvorfor fejlen ikke er blevet opdaget.

Dato         Kassererens underskrift

Dato        Formandens underskrift

Jeg har ultimo april 2021 som valgt kritisk revisor, senest genvalgt i 2020, gennemgået regnskab(er), 
posteringsoversigt mv. for Transform Danmark for året 2020 og for (den pga. corona aflyste) 
konference i marts 2021.
Efter drøftelser, herunder mindre ændringer, er seneste version af regnskabet af 28.4 2021 
gennemgået telefonisk.

Det er min opfattelse som revisor, at den nuværende kasserer gennem en stor arbejdsindsats har 
forsøgt at udrede regnskabet for 1/1-31/12 2020 og konferenceregnskabet for den aflyste konference 
marts 2020. Det er lykkedes.

Desværre har der pga. af skift af kasserer(e) været noget rod med enkelte bilag og uklarhed omkring en 
rejserefusion. Men takket været især kassererens indsats og drøftelser mellem kasserer og revisor er 
det lykkedes at få opstillet ogudsendt et overskueligt og - forhåbenligt for generalforsamlingen - et 
tilfredsstillende regnskab.

Trods foreningens relativt store formue, som jeg håber kan udgøre et grundlag for fornuftige 
aktiviteter med møder og konferencer fremover, opfordres bestyrelsen til fortsat at forsøge at holde 
udgiftsposterne nede ifm. konferencen.

På baggrund af ovenstående kan jeg derfor som revisor indstille regnskabet til generalforsamlingens 
godkendelse.

Tue Magnussen
København, 28. april 2021
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