DK-TUG-regnskab – 1. juli 2015 til 30. juni 2016
Lars Madsen – Kasserer

Oversigt
Indestående
Regnskabsårets begyndelse
Regnskabsårets slutning

1. juli 2015
30. juni 2016

13.907,61
13.725,76

Differens

−181,85

Transaktioner
Indtægter
Udgifter

17.760,29
17.952,09

Differens

−191,80

Gæld
DK-TUG-kontingent

1 stk à DKK 50

50,00
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Detaljer
Saldoer
Regnskabsårets begyndelse
Bankkonto
Kontantbeholdninga
PayPalb

1. juli 2015

13.353,86
553,75
0,00

Ialt

13.907,61

Regnskabsårets afslutnig
Bankkonto
Kontantbeholdning
PayPal

30. juni 2016
15. marts 2016
30. juni 2016

13.034,76
0,75
690,25

Ialt

13.725,76

a Blev overdraget 7. december 2015.
b Blev først oprettet i 2016.

Udgifter
Joint TUG 2015a
Bankoverførselsgebyr
TeX Live Collection 2015b
Bankoverførselsgebyr
Konvolutter
Porto
Konvolutter
Porto
Kontogebyr
Domæne
Forplejning BegynderTeX Id
Portoe
Konvolutter
PayPal gebyrerc
FaceBook booster (BegynderTeX II)
Forplejning BegynderTeX IId
Bespisning BegynderTeX IIf
Joint TUG 2016

Joint TUG 2015
TeX Live Collection 2015
Kontingenter juli 2015
Kontingenter juli 2015
Rykkere okt. 2015
Rykkere okt. 2015

Kontingent feb. 2016
Kontingent feb 2016

Ialt

8116,93
90,00
102,79
20,00
119,80
923,00
29,95
240,00
200,00
45,00
241,00
320,00
59,90
28,75
68,97
64,00
201,00
7081,00
17.952,09

a Se Se »Indtægter og udgifter vedr. Joint TUG 2015« på side 4 for nærmere detaljer.
b 15 stk à 0,45 Euro + forsendelse 7 Euro, ialt 13,75 Euro.

Bemærk desuden at TeX Live Collection 2016 ankom efter 30. juni 2016, betaling og forsendelse af denne hører derfor
ikke med i dette regnskab.
c Se »Vedr. PayPal gebyrer« på side 4 for nærmere forklaring.
d Kaffe og kage etc.
e Medlemmer i udlandet fik en email.
f Bespisning af de som mødte op for at hjælpe med BegynderTeX II.

2

Indtægter
DK-TUG-kontingenter 2014–2015a
Joint TUG kontingenter 2015b
Renter
DK-TUG-kontingenter 2015–2016c
Joint TUG kontingenter 2016d

50 stk à DKK 50

42 + 1 stk à DKK 50

Ialt

2500,00
6220,00
30,29
2150,00
6860,00
17.760,29

a Der er to medlemmer ekstra: Æresmedlem (intet DK-TUG-kontingent) samt et medlem, som fik lov til at udsætte sin

indbetaling indtil DK-TUG fik undersøgt muligheden for PayPal. Medlemmet indbetalte 2× DK-TUG-kontingent i 2016.
b Se »Indtægter og udgifter vedr. Joint TUG 2015« på side 4 for nærmere forklaring
c 44 medlemmer: Et æresmedlem, et medlem som (efter aftale) betalte for både 2014–2015 samt 2015–2016. Derudover

var der en forkert indbetaling, se »Gæld«.
d Se »Indtægter og udgifter vedr. Joint TUG 2016« for nærmere forklaring.

Gæld
Under udarbejdelsen af regnskabet blev der fundet en fejlbehæftet indbetaling. Et Joint TUG
medlem havde betalt Joint TUG kontingentet, men havde glemt DK-TUG-kontingentet. Differencen
er indbetalt pr. 5. september 2016.

Problemerne vedrørende Joint TUG 2015
Af forskellige årsager var 2014–2015 helt kaotisk regnskabsmæssigt (se dog revisionen fra generalforsamlingen 2015, http://www.tug.dk/_media/generalforsamling/2015/revision-2015.pdf).
Dette resulterede i at vi endte med at lægge ud for Joint TUG medlemmerne før vi faktisk vidste,
hvem der ville fortsætte som Joint medlemmer. Beslutningen blev taget ud fra at alle Joint TUG
medlemmer havde betalt til tiden i 2013–2014. Så vi valgte at tage denne økonomiske risiko.
Kontingenter blev så opkrævet efter 1. juli 2015, og dermed i et helt andet regnskabsår end
det år, hvor pengene til TUG blev overført. I forvirringen blev der opkrævet et forkert Joint
TUG kontingent: DKK 330 for fulde medlemmer og DKK 200 for medlemmer på specielle vilkår
(studerende eller pensionister). Havde ikke lige fanget prisstigningen og den højere dollarkurs. De
forudbetalte kontingenter var på hhv. $ 60 og $ 35 (lige som de er nu) svarende til ca. DKK 400
hhv. ca. DKK 230. Ergo et tab på DKK 70 hhv. DKK 30 per Joint kontingent (alt efter dollarkurs).
Ved opkrævningen viste det sig at meget få havde betalt enten deres DK-TUG-kontingent
eller deres Joint TUG kontingent (under halvdelen af Joint medlemmerne betalte til tiden). Frem
mod generalforsamlingen 2015 blev der gjort hvad vi kunne for i det mindste at få inddraget de
forudbetalte Joint TUG kontingenter. I sidste ende lykkedes det med alle undtagen 2. En del, af de
som indbetalte udlægget, valgte efterfølgende at melde sig ud af DK-TUG.
Ved generalforsamlingen 2015 blev det besluttet at sende et hold rykkere ud til alle de som
ikke havde betalt kontingent og så efterfølgende anse de som ikke betalte rykkeren i tide for ikke
længere at have interesse for foreningen, og dermed slette dem fra medlemskartoteket. Dermed
kunne vi få en meget tiltrængt oprydning af kartoteket.
Af de to Joint TUG medlemmer, som ikke harbetalt de penge foreningen har lagt ud, har vi
hørt tilbage fra en enkelt: Vedkommende ønskede at melde sig ud, og så ikke nogen grund til at
tilbagebetale udlægget. Det andet medlem har aldrig givet lyd fra sig, email-adressen virker ikke
og vedkommende er ukendt på adressen.
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Indtægter og udgifter vedr. Joint TUG 2015
Joint TUG 2015 (overført)
Joint TUG indbetalt (alm)
Joint TUG indbetalt (m. rabat)

15 stk à $ 60 og 9 stk à $ 35
14 stk à DKK 330
8 stk à DKK 200

Differens

−8116,93
4620,00
1600,00
−1896,93

Note: Dertil kommer et overførselsgebyr på DKK 90, DKK 50 ekstra da TUGs bank har Swift eller IBAN nummer.

Indtægter og udgifter vedr. Joint TUG 2016
Joint TUG (overført, PayPal)
Joint TUG indbetalt (alm)
Joint TUG indbetalt (rabat)

16 stk à $ 60 samt 2 stk à $ 35
16 stk à DKK 400
2 stk à DKK 230

Differensa

−7081,00
6400,00
460,00
−221,00

Note: Dertil kommer PayPal overførselsgebyrer ved indbetalinger af kontingentet til DK-TUG, ialt DKK 28,75. .
a PayPal anvendte kursen 1 Dansk krone = 0,1454 Amerikanske dollar (DKK 6,8776 pr. dollar). Vi anvendte en dollarkurs
på DKK 6,6291 per dollar (afrundet) da vi fastlagde Joint TUG kontingentet til hhv. DKK 400 og DKK 230 (kurs fra 12.
feb. 2016, valutakurser.dk).

Vedr. PayPal gebyrer
Hvis man i PayPal laver en overførsel, som man indbetaler til PayPal via kreditkort, så er dette pålagt
et gebyr, som indbetaleren kan bestemme, hvem der skal betale til PayPal: Enten indbetaleren
selv selv eller modtageren af overførslen. Tre af de syv, som betalte deres 2015–2016 kontingenter
valgte at modtageren skulle betale. Ialt DKK 2 × 4,30 (ud af DKK 50) samt DKK 1 × 20,15 (ud af
DKK 450).
Den billigste måde at overføre penge via PayPal er først at overføre til PayPal via sin bank. Dette
er ikke behæftet meget noget gebyr (i DK). Herefter er overførselsgebyret minimalt og afhænger af
om der er tale om en overførsel eller en betaling for en vare/gode.
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