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Resultatopgørelse 

Indtægter Regnskab 2019 Budget 2019 Regnskab 2018 

     
Kontingenter:    

 Voksne over 24 år 16.484 kr. 18.000 kr. 15.876 kr. 

 Børn/unge under 25 år 3.138 kr. 9.000 kr. 24.456 kr. 

Indmeldelsesgebyr   7.041 kr. 

Sponsorer     

Tilskud:    

 Summercamp, UngHolbæk  5.000 kr. 5.610 kr. 

 Medlemstilskud, Holbæk Kommune 4.620 kr.  4.400 kr. 9.527 kr. 

Roskilde Festival 77.770 kr.  65.000 kr. 75.458 kr. 

Renter   12 kr. 

Diverse      

Indtægter i alt 102.012 kr. 101.400 kr. 137.980 kr. 

     
Udgifter Regnskab 2019 Budget 2019 Regnskab 2018 

     
Udstyr  - 10.000 kr. -9.160 kr. 

Kurser  - 2.500 kr. -1.000 kr. 

Roskilde Festival - 32.713 kr. - 35.000 kr. -37.449 kr. 

Summercamp  - 5.000 kr. -6.960 kr. 

Turneringsdeltagelse - 9.600 kr. - 10.000 kr. -33.674 kr. 

IT - 50 kr. - 1.000 kr. -398 kr. 

Bestyrelsen  - 1.000 kr. -1.107 kr. 

Trænere - 4.886 kr.  - 15.000 kr. -20.247 kr. 

Møder - 1.226 kr. - 1.000 kr.   

Bankgebyrer - 635 kr.  -1.754 kr. 

Bevilling 60+ foreningspuljen, Holbæk Kommune   -10.000 kr.  

Renter -341 kr.   
Diverse - 4.512 kr. - 7.250 kr.  

Udgifter i alt - 53.963 kr.  - 87.750 kr. -121.749 kr. 

     
Resultat 48.049 kr. 13.650 kr. 16.231 kr. 
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Balance 

Aktiver Beløb  

    
Likvide beholdninger:   

 Kasse 0 kr.  

 Bank 131.360 kr. 131.360 kr. 

    
Periodiseringer:   

 Skattefrie og kørselsgodtgørelser, træner  -3.376 kr. 

    
Aktiver i alt  127.983 kr. 

    
Passiver Beløb  

    
Egenkapital:   

 Primo 79.934 kr.  

 Årets resultat 48.049 kr.  

 Ultimo  127.983 kr. 

    

Passiver i alt  127.983 kr. 
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Ledelsesberetning 

Grundlæggende er regnskabet for 2019 godt, idet vi budgetmæssigt har estimeret korrekt på indtægterne, 

mens udgifterne er blevet lavere end budgetteret. Det medfører at Regnskabet for 2019 udviser et 

tilfredsstillende resultat på 48.049 kr. 

Kommentarer: 

▪ Vi valgte at nedlægge vores ungdomshold frem mod sæson 2019/2020, hvilket har medført at 

kontingentindtægterne fra medlemmer under 25 år er yderst begrænset i Regnskabet for 2019. 

▪ I budgettet for 2019 var det forventet at deltagelsen i Roskildefestival 2019 ville bidrage med netto 

30.000 kr. i indtægter til klubben. Resultatet for deltagelsen blev en indtægt på ca. 45.000 kr. til 

klubben.  

▪ Klubben er ramt af, at det nu koster negative renter at have penge stående i banken, hvilket 

medfører at klubben til trods for et pænt bankindestående nu har renteudgifter.  

▪ Vi valgte i bestyrelsen, at vi ikke ville lave en Summercamp, hvilket skal ses i sammenhæng med 

beslutningen om at nedlægge ungdomsholdene. Det har medført at de afsatte midler til 

Summercamp i budget 2019 ikke er realiseret – hverken på indtægts- eller udgiftssiden.  

▪ I første halvår af 2019 valgte vi at indgå i et udviklingsforløb i samarbejde med DGI med henblik på at 

afdække den strategiske situation samt beslutte relevante indsatser. Udviklingsforløbet har medført, 

at omkostningerne til mødeafvikling overstiger de afsatte midler i budgettet.  

▪ På udgiftssiden skal det samlede mindreforbrug primært tilskrives færre udgifter til trænere samt 

udstyr.  

 

Intern revision 

Den interne revision har 6. februar 2020 gennemgået regnskabet for 2019 (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 forbehold. 

 

 

 

Jens Albagaard 

Intern revisor 
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Bestyrelsens erklæring 

Vi bekræfter med vores underskrift, at vi har godkendt regnskabet for 2019 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 3. marts 2020. 

 

 

Bettina Zabell  Kasper Enevoldsen Mette Hellerup Svane  

Formand  Kasserer  Sekretær 

 

 

Jacob Svarre  Thomas Kielberg 

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 

 


