
 

  
ÅRSRAPPORT 2020 

Psyk Society 
CVR: 38121529 



 

Bestyrelsens påtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2020 – 

31.12.2020 for foreningen Psyk Society.  

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 

01.01.2020 – 31.12.2020. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Frederiksberg, den 1. marts 2021 

 

 

 

 

 

Jens Lehmann Christensen   Casper Garder Hansen 
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Formandskabets påtegning 
 
Psyk Society synes økonomisk at have klaret sig flot igennem 2020 til trods for, at flere 

arrangementer har været aflyst som følge af Covid-19. 

 

Foreningens positive resultat for året 2020 skyldes flere forhold. Først og fremmest er det 

lykkedes foreningen at sikre sponsorater i et sådant omfang, at stort set samtlige udgifter til 

arrangementer er blevet dækket.  

 

Endvidere er det besluttet af formandskabet at donere de likvide midler, tidligere års introforløb 

har genereret, til Psyk Society. Denne beslutning er truffet som følge af, at CBS nu er tovholder på 

introforløb for nye bachelorstuderende – og ikke som tidligere, hvor introforløbet udelukkende 

baserede sig på frivillighed fra Psyk’ere. Tidligere har praksis været, at et eventuelt overskud fra et 

introforløb indgik i næste års intro-budget. Da CBS nu selv er tovholder på forløbene og fastlægger 

de økonomiske rammebetingelser, er det tidligere genererede overskud uden værdi for 

introforløbet. Overskuddet synes derfor mere anvendeligt i Psyk Society, hvor de studerende på 

HA(Psyk.) og Cand.merc.psyk kan få glæde af det. 

 

Det bør påpeges, at som følge af omlægningen af introforløbet, synes de anførte indtægter og 

udgifter for regnskabsåret 2019 ikke at være en passende reference for resultatopgørelsen for 

regnskabsåret 2020. Dette skyldes, at pengestrømme fra introforløbet i 2019 indgik i 

resultatopgørelsen for Psyk Society dette år. 

 

 

 

 

 



I DKK 2020 2019 2018
Indtægter

Sponsorater mm. 36.675,00  175.467,48          24.000,00    

Overført tidligere genereret overskud ved intro 9.718,00    

Indtægter i alt 46.393,00  175.467,48          24.000,00    

Udgifter

Udgifter til events, drift mm. 27.549,00  192.351,28          31.754,00    

Udgifter i alt 27.549,00  192.351,28          31.754,00    

Årets resultat 18.844,00  -16.883,80 -7.754,00

Resultatopgørelse 1/1-20 - 31/12-20



I DKK 2020 2019 2018
Aktiver

Likvide midler 42.876       24.032       39.938       

Aktiver 42.876       24.032       39.938       

Passiver

Primo saldo 24.032       40.915       47.692       

Overført resultat 18.844       -16.883 -7.754

Passiver 42.876       24.032       39.938       

Balance 31. december 2020
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