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Resultatopgørelse
Indtægter
Kontingenter:
Voksne over 24 år
Børn/unge under 25 år
Tilskud:
Medlemstilskud, Holbæk Kommune
Roskilde Festival
Diverse
Indtægter i alt:

Udgifter
Udstyr
Kurser
Roskilde Festival
Turneringsdeltagelse
IT
Bestyrelsen
Trænere
Møder

Regnskab 2020

Budget 2020

Regnskab 2019

15.250 kr.
1.200 kr.

27.000 kr.
kr.

16.484 kr.
3.138 kr.

3.138 kr.

3.000 kr.

4.620 kr.

kr.

70.000 kr.

77.770 kr.

1.425 kr.
21.013 kr.

Regnskab 2020

100.000 kr.

Budget 2020

102.012 kr.

Regnskab 2019

- 3.438 kr.
kr.

- 20.000 kr.
- 2.500 kr.
- 35.000 kr.
- 10.000 kr.
- 500 kr.
- 1.000 kr.
- 10.000 kr.
- 1.500 kr.

kr.
kr.
- 32.713 kr.
- 9.600 kr.
-50 kr.
kr.
- 4.886 kr.
- 1.226 kr.

- 428 kr.
- 847 kr.

- 1.000 kr.
- 1.000 kr.

- 635 kr.
- 341 kr.

Kontingenter
Diverse

- 3.964 kr.
- 2.811 kr.

- 3.000 kr.
- 7.000 kr.

kr.
- 4.512 kr.

Udgifter i alt:

- 31.600 kr.

- 92.500 kr.

- 53.963 kr.

- 10.587 kr.

7.500 kr.

48.049 kr.

Bank
Gebyrer mm.
Renter

Resultat
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- 9.785 kr.
kr.
kr.
- 9.575 kr.
- 752 kr.

kr.

Side 2

Balance
Aktiver
Likvide beholdninger:
Kasse
Bank

Beløb

0 kr.
117.396 kr.

117.396 kr.

Periodiseringer:
0 kr.
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital:
Primo
Årets resultat
Ultimo
Passiver i alt
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117.396 kr.
Beløb

127.983 kr.
-10.587 kr.
117.396 kr.
117.396 kr.

Side 3

Ledelsesberetning
Grundlæggende er Regnskabet for 2020 påvirket af Covid-19 pandemien, som på flere områder har
påvirket klubbens normale drift. Det har været vanskeligt at opretholde træningerne for alle klubbens hold,
hvilket har medført at indtægterne fra medlemskontingenterne har været lavere end budgetteret.
Derudover har klubben de senere år deltaget på Roskilde Festival, hvilket har bidraget med en ikkeuvæsentlig indtægt. Covid-19 pandemien medførte at festivalen blev aflyst, hvilket resulterede i at klubben
ikke har kunne realisere de budgetterede indtægter.
Tilsvarende har niveauet af udgifter været mindre end budgetteret men dog ikke i samme omfang som
indtægterne, hvilket medfører at resultatet for 2020 ender på -10.587 kr. Resultatet betragtes som et ikketilfredsstillende, selvom den primære forklaring må tilskrives eksternt givne forhold.
Kommentarer:
▪

På den ordinære generalforsamling d. 3. marts 2020 blev der i tråd med klubbens vedtægter
vedtaget niveau for deltagerbetalingen i 2020. Generalforsamlingen vedtog at deltagerbetalingen i
2020 skulle være:
o Familiekontingent: kr. 1.200.
o Seniorkontingent: kr. 900.
o Ungdomskontingent: kr. 600.
Henset til den ovenfor beskrevne konsekvens af Corona, så valgte bestyrelsen frem mod datoen for
forfald af deltagerbetalingen at revidere satserne for deltagerbetalingen. Baggrunden var at sæson
2019/2020 blev afsluttet meget brat i marts 2020 samt at det fortsat var usikkert hvornår og hvordan
sæson 2020/2021 ville komme i gang. Derfor valgte bestyrelsen at regulere deltagerbetalingen til et
niveau på 200 kr. ud fra et ønske om at fastholde så mange af klubbens medlemmer som muligt i en
periode, hvor det forventelig ville være usikkert, hvor mange af klubbens aktiviteter der ville kunne
gennemføres.

▪

I budgettet for 2020 var det forventet at deltagelsen i Roskildefestival 2020 ville bidrage med netto
35.000 kr. i indtægter til klubben. Som beskrevet ovenfor, så har klubben hverken haft indtægter
eller udgifter i forbindelse med Roskildefestival 2020.

▪

Klubben er ramt af, at det koster negative renter at have penge stående i banken, hvilket medfører at
klubben til trods for et pænt bankindestående har renteudgifter.

▪

På udgiftssiden skal det samlede mindreforbrug primært tilskrives færre udgifter til trænere samt
udstyr.
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Intern revision
Den interne revision har 17. februar 2021 gennemgået regnskabet for 2020 (resultatopgørelse og balance)
og har som en del heraf kontrolleret, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med
regnskabsprincipperne i Administrationsgrundlaget for Kultur og fritid i Holbæk Kommune samt
Folkeoplysningslovens kapitel 8 og tilhørende bekendtgørelser.
Den interne revision har herunder stikprøvevist efterprøvet bilagene, kontrolleret at modtagne tilskud er
anvendt til det/de tildelte formål, og har påset likvidernes tilstedeværelse.
Gennemgangen gav ikke anledning til nogle forbehold.

_______________
Jens Albagaard
Intern revisor

Bestyrelsens erklæring
Vi bekræfter med vores underskrift, at vi har godkendt regnskabet for 2020 og herunder anser dette for at
være aflagt i overensstemmelse med regnskabsprincipperne i Administrationsgrundlaget for Kultur og fritid
i Holbæk Kommune.
Vi bekræfter samtidig, at modtagne tilskud fra Holbæk Kommune er anvendt til det/de tildelte formål samt,
at de er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser.
Regnskabet er godkendt på ordinær generalforsamling i Holbæk Bombers 15. marts 2021.

_______________

_______________

_______________

Jacob Svarre
Formand

Kasper Enevoldsen
Kasserer

Thomas Kielberg
Sekretær

_______________

_______________

Jesper Zabell Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Tonny Mundt
Bestyrelsesmedlem
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