Regnskabet 2017
Claus Nar Gruppe, Farum
Farum, 15. februar 2018
Regnskabet for Claus Nar Gruppe følger i det væsentligste budgettet.
Indtægterne er på 237.754,42 kr med et overskud på 23.561,32 kr.
Gruppens likvide beholdninger er på 533.884,40 kr og den samlede gæld er på 731.217,03 kr.
Regnskabet er konstrueret ud fra bankposteringer – suppleret med øvrige bilag. Dette skyldes, at
kassereren har rodet så grundigt rundt i korpsets nye økonomisystem, at regnskabet dér vil kræve en
videregående bogholdereksamen at få rettet op. Tilsvarende er medlemsregistrering sket via
sammentælling af indbetalinger. Selve medlemslisten i korpsets system er dog ret sober.

Driftsregnskabet
Medlemskontingent er faldet godt 5.000 kr. siden sidste år. Dette skyldes nok mest, at kontingent i
år registreres som realiseret kontingent, hvor det i korpsets regnskabssystemer registreres som
opkrævet kontingent. Til gengæld er posten med udestående kontingent 0, da det tidligere
udestående kontingent er afskrevet.
Der optræder en post ”Diverse” under ”Øvrige indtægter”. Dette er et resttilskud fra Furesø
Kommune vedrørende 2016, hvor vi fik et mindre tilskud end forventet. Resttilskuddet udligner
næsten det reducerede tilskud.
”Lejeindtægter” er dels leje fra Skovbørnehaven, dels indtægter fra en anden aktivitet, vi har lejet
Grantoften ud til.
”Korpskontingent” er ca. 6.000 kr. mindre end forventet. Jeg har ingen fornuftig forklaring på dette,
men det kan hænge sammen med korpsets overgang til et nyt regnskabssystem.
Under lederudgifter bemærkes en lille overskridelse i ”møder og fortæring”. Ledergruppen har
besluttet at holde fællesspisning jævnligt, hvilket bestyrelsen har sanktioneret. ”Andre udgifter” til
lederne dækker primært et lederdøgn i DDS, hvor vi var pænt repræsenteret.
Posten ”nogen”-Spejdersport dækker omkostninger i Spejdersport, hvor det ikke fremgår klar,
hvilken afdeling, der har været på indkøb.
Posten ”Forbrug, Ejendomme” overskrider kraftigt budgettet, men dækker bl.a. internet (2.000 kr)
og opstilling af flagstang (4.000 kr.), der ikke var forudset i budgettet.

Balancen
2017 har givet et samlet overskud på små 25.000. Af gæld bemærkes godt 11.000 kr – gæld til
lederne. Denne er betalt umiddelbart efter nytår.
Endelig bemærkes afdragsfrit prioritetslån hos kommunen 720.000 kr., som blev lånt til byggeriet af
Grantoften.

Medlemsstatistik
Medlemslisten fra korpsets system indeholder 120 navne. Men det er langt fra alle, der er reelle
medlemmer i Claus Nar Gruppe. Således optræder både bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af
Bøllemose Klan og sågar venner fra andre grupper og fra Spejdernes Genbrug i medlemslisten.

Af de 120 navne er de 62 betalende medlemmer.
Heraf er 38 medlemmer fra Furesø Kommune og under 25 år. Og de har betalt minimum 75 kr. i
kontingent i 2017 og tæller derfor som medlemmer i kommunens statistik.
Yderligere to var ikke fra Furesø Kommune, men i øvrigt under 25 år og kontingentbetalende som
ovenfor.

For regnskabet indestår

Michael Dus Henriksen
Gruppeleder

Jan Ferré
Kasserer

Annika Lion Kristensen
Formand

Revisionspåtegning
Undertegnede revisor, der er valgt af Grupperådet, har revideret resultatopgørelsen og balancen i
overensstemmelse med Det Danske Spejderkorps' revisionsinstruks. Under revisionen har jeg
gennemgået gruppens bogføring, herunder konstanteret, at likvider og værdier er tilstede, samt at
den anførte gæld er korrekt opgjort.
Jeg henleder gruppestyrelsens opmærksomhed på, at udgifterne til lederpleje fortsat overstiger
udgifterne til aktiviteter i afdelingerne.
Jeg bekræfter tillige ved min underskrift, at medlemslisten er udtryk for reelle medlemsforhold – i
det mindste så langt, at kontingentet er blevet betalt.
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Revisor

