Re: I shared "Ok jolle regnskab 17_18" with you in OneDrive
Stefan Myrälf <stefan@myralf.dk>
Mon 8/20/2018, 7:59 PM
To:Jesper Jakobsen <jesperjak@hotmail.com>

SUPER.
Alt fint herfra.
Hilsen
Revisoren
;~)
Denne besked er Sendt fra min iPhone.
Den 20. aug. 2018 kl. 21.14 skrev Jesper Jakobsen <jesperjak@hotmail.com>:
Hej Stefan
Helt ok - ingen problemer ift. svartiden - vi er i god tid i forhold til generalforsamlingen.
Tænker primært at det er i forhold til punkt 4 du har brug for lidt flere oplysninger.
Uddybende omkring building fees:
Beholdning ved regnskabsårets start: 18 stk.
Salg i regnskabsperioden: 12 stk. á 750 = 9.000 (indtægtsført)
De 12 solgte building fees er udgiftsført i regnskabsperioden: 12 stk. á 557,70 (65 GBP) =
6.692 (her bruger jeg en gennemsnits GBP valutakurs til udregning, da det svinger lidt
hvad vi reelt giver i DKK).
De resterende 6 stk. vi har i "lager" er noteret på balancen til "salgspris": 6 stk. á 750 =
4.500
Så i forhold til regnskabet udgiftsfører jeg først building fee's "når de er solgt" - håber
det forklarer
/Jesper
From: Stefan Myrälf <stefan@myralf.dk>
Sent: Monday, August 20, 2018 6:45 PM
To: 'Jesper Jakobsen'
Subject: SV: I shared "Ok jolle regnskab 17_18" with you in OneDrive
Hej Jesper,

Nu fik jeg endelig tid til at kigge dit materiale igennem, jeg undskylder at det
tog noget tid.
Jeg har følgende kommentarer:
1. Afskrivningen på klubjollerne er bemærkelsesværdig, men set på
motivationen for denne (en afmatning af efterspørgslen i brugt
markedet) med deraf forventning om faldende handelspriser og en stor
slitage på klubjollerne, virker afskrivningen alligevel realistisk.
2. Driften af klubjoller stiger markant, hvilket jeg tolker som en
imødegåelse af den slitage som jollerne har været udsat for.
3. Årets resultat kr. -19.675 består primært af afskrivning på joller og EM
2017 hvilket ser realistisk ud.
4. Beholdningen på building fee kr. 4.500,- tillagt budgetteret indkøb af
building fee kr. 7.000 virker samlet set stort, set i forhold til det
samlede building fee i regnskabet 2018 kr. 6.692,-. Hvad var
beholdningen inden 2018 sæsonen?
Regnskabet som sådan ser fornuftigt ud.
Jeg har ved stikprøver tjekket bilag for udgifter og indtægter uden at finde
grundlagt til spørgsmål.
Alt i alt ser et efter min overbevisning et retvisende regnskab dog med
henvisning til ovenstående kommentarer.
Med Venlig hilsen
Stefan Myrälf
Skodsborgvej 221A – Søllerød
2850 Nærum.
Tlf. 45-5383 7006.
Fra: Jesper Jakobsen <jesperjak@hotmail.com>
Sendt: 13. august 2018 20:29
Til: Stefan Myrälf <stefan@myralf.dk>
Emne: I shared "Ok jolle regnskab 17_18" with you in OneDrive
Hej Stefan
I stil med sidste år jeg kørt den "digitale strategi" for OK jolle klubbens bogføring og regnskab.
Jeg har lagt filerne i en mappe, som jeg har givet dig adgang til.
/Jesper
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