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Den officielle årsrapport fremgår af det udsendte word-dokument.  Dette 
blev udarbejdet og fremsendt til bestyrelsen og revisionen den 7. januar 
2021.

Regnskabssystemet  og Årsrapporten er gennemgået af revisionen og 
underskrevet den 14.01. 2021. Den officielle årsrapport er endvidere 
fremlagt for bestyrelsen og underskrevet af denne den 27. marts 2021.

Regnskabet er opstillet efter Fredensborg reglerne.

I det efterfølgende gives en gennemgang af regnskab 2020 sammenlignet 
med henholdsvis budget for 2020, som godkendt på forrige års 
generalforsamling, og det godkendte regnskab for 2019. 

Endelig præsenteres forslag til budget 2021 som godkendt af bestyrelsen 
på dennes seneste møde. 



Regnskab 2020 sammenlignet med budget 2020
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Budgettet for 2020 blev først godkendt i oktober 2020, hvor det meste af året 
var gået. De i budgettet indeholdte tal omfatter således reelt kun 
budgetterede størrelser for årets sidste tre måneder. 

Resultatet på -8.604 kr. er 4.065 kr. mindre end budgetteret. Den store 
afvigelse relaterer sig til den bortfaldne indtægt fra Banko og lotteri til 
generalforsamlingen, som blev aflyst.

Generalforsamlingen, som skulle være afholdt i april, blev udskudt til oktober, 
men måtte afholdes uden medlemmernes fysiske tilstedeværelse. 
Medlemmerne blev tilbudt et take-away måltid fra kroen mod betaling af et 
eget bidrag på 50kr. 57 tog imod tilbuddet mod budgetteret 75, hvilket derfor 
resulterede i en besparelse i forhold til budgettet.

Som følge af nedlukningen fra oktober er udgifterne til gebyrer blevet mindre, 
og det lykkes stadig at undgå udgifter til kontorhold

Yderligere afvigelser er ubetydelige. 
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Resultatopgørelse 

Netto 
Budget  

2020

Netto 
Regnskab 

2020

Budget 
Indtægter 

2020

Budget 
Udgifter 

2020

Regnskab 
2020 

indtægter

Regnskab 
2020 

udgifter
kr kr kr kr

Kontingenter 23.850 23.850 23.850 23.850
Andre indtægter
Indtægter i alt 23.850 23.850 23.850 23.850

Gebyrer -1.250 -925 -1.250 -925
Porto, kuverter og kontorhold -500 -500
Bestyrelsesomkostninger -4.400 -4.412 2.200 -6.600 1.900 -6.312
Generalforsamling -7.500 -5.700 3.750 -11.250 2.850 -8.550
Andre løbende udgifter (IT) -360 -661 -360 -661
Løbende udgifter i alt -14.009 -11.697 5.950 -19.959 4.750 -16.447

Arrangementer:
Nytårskur -7.070 -7.070 50 -7.120 50 -7.120
Les Lanciers 1.100 1.100 1.500 -400 1.500 -400
Foredrag og fest m.v. -13.760 -13.760 1.200 -14.960 1.200 -14.960
Andespil, lotteri m.v. 6.250 11.700 -5.450

Arrangementer i alt -13.480 -19.730 14.450 -27.930 2.750 -22.480
Blomster/gaver -900 -1.027 -900 -1.027
Brutto indtægter/udgifter 44.250 -48.789 31.350 -39.954

Årets resultat -4.539 -8.604 -4.539 -8.604

Regnskab 2020 sammenholdt med budget 2020



Regnskab 2020 sammenlignet med regnskab 2019
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Resultatet er formindsket med 11.598kr. i forhold til 2019. Reduktionen 
skyldes primært to forhold. Nettoudgifterne til Foredrag og fest m.v. er 
forøget, og indtægtsbortfaldet fra Banko og GF lotteri, som blev aflyst pga 
Corona epidemien. 

kontingentindtægterne er steget med 250 kr. som følge af lidt højere 
gnsn. medlemstal.

Udgifterne til gebyrer er forøget med 320 kr. som følge af Mobile Pays 
ændrede gebyrpolitik . 

2014 150
2015 143
2016 138
2017 148
2018 153
2019 incl. Nye medlemmer pr. 1.1.2020 161
2020 161

Medlemmer ved udgang af året
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Resultatopgørelse 

Netto 
Regnskab 

2019

Netto 
Regnskab 

2020

Regnskab 
2019 

Indtægter

Regnskab 
2019 

Udgifter

Regnskab 
2020 

Indtægter

Regnskab 
2020 

Udgifter
kr kr kr kr kr

Kontingenter 23.600 23.850 23.600 23.850
Andre indtægter
Indtægter i alt 23.600 23.850 23.600 23.850

Gebyrer -605 -925 -605 -925
Porto, kuverter og kontorhold
Bestyrelsesomkostninger -4.187 -4.412 2.200 -6.387 1.900 -6.312
Generalforsamling -7.300 -5.700 3.650 -10.950 2.850 -8.550
Andre løbende udgifter (IT) -278 -661 -278 -661
Løbende udgifter i alt -12.370 -11.697 5.850 -18.220 4.750 -16.447

Arrangementer:
Nytårskur -6.228 -7.070 -6.228 50 -7.120
Les Lanciers 548 1.100 1.750 -1.202 1.500 -400
Foredrag og fest m.v. -8.709 -13.760 57.900 -66.609 1.200 -14.960

Andespil, lotteri m.v. 6.328 21.610 -15.282
Arrangemeneter i alt -8.061 -19.730 81.260 -89.321 2.750 -22.480
Blomster/gaver -175 -1.027 -175 -1.027
Brutto indtægter/udgifter 110.710 -107.716 31.350 -39.954

Årets resultat 2.994 -8.604 2.994 -8.604

Regnskab 2020 sammenholdt med regnskab 2019



Regnskab 2020 sammenlignet med Regnskab 2019
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Udgifterne til bestyrelsesmøder er steget med 225 kr. Der har været afholdt 
4 møder heraf 3 på kroen. Kun 3 møder blev afholdt i 2019.

Generalforsamlingen blev 1600kr. billigere, svarende til det noget mindre 
deltagerantal. 57 bestilte take-away, medens 73 spiste på kroen i 2019.

Andre løbende udgifter er steget med 383kr. men merudgiften er ikke reel, 
idet udgiften til det system, der anvendes til arrangement tilmeldinger, i 2020 
ikke er fordelt på arrangementer som i 2019.

Nytårskuren blev 842kr. dyrere end i 2019, idet der i 2020 ud over den 
hovedoptrædende var engageret en såkaldt storyteller. 56 gæster deltog.

Lanciers havde ca. 60 deltagere mod 42 i 2019. 30 var betalende, hvilket er 
13 mere end i 2019. Dette er hovedforklaringen på forbedringen på 552kr. 
Udgifterne til instruktører var en smule højere end i 2019. I 2019 betalte 8 
prs. for middag på kroen via Kroforeningen, hvilket fremgår af udgift og 
indtægtskolonnen. Denne transaktion berørte ikke nettoudgifterne i 2019. 



Regnskab 2020 sammenlignet med Regnskab 2019
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I 2019 etableredes en særlig opkrævningsordning, således at deltagerne til 
foredrag og fest m.v. betalte for spisning på kroen via Kroforeningen. Der var 
tale om en prøveordning, som ikke videreførtes i 2020.

Henholdsvis udgifter og indtægter kan således ikke sammenlignes mellem de 
to regnskabsår. Nettoresultatet kan imidlertid godt, idet betalingsordningen var 
resultatneutral for kroforeningen. 

Foredrag og fest m.v. indeholder i 2020 på grund af Coronasmitten kun to 
arrangementer, nemlig Kabaret og Spise sammen hver for Sig. (Hertil kommer 
Les Lanciers og Nytårskur, der hver har deres egen linje i regnskabet). Til 
gengæld er nettoudgifterne steget med 5.051kr. Baggrunden herfor er de 
relativt store udgifter til disse arrangementer på henholdsvis 5.360kr og 
8.400kr. Pga Coronaepidemien var det nødvendigt at begrænse deltagertallet 
til Kabaret til 58 prs. Efterspørgslen var imidlertid langt større ikke mindst fra 
eksterne betalende gæster, der i givet fald ville have reduceret underskuddet.  



Arrangementer i 2020
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Økonomisk oversigt over årets Lotterier spil m.v.
Arrangementer Indtægter Udgifter Netto

DKK
Lotteri GF
Banko

I alt
2019 6.328 6.328

Betalende

Ikke 
betalende 
deltagere

Arrangementer Indtægter Udgifter Netto Deltagere

DKK
Nytårskur 50 -7.120 -7.070 56
Les Lanciers 1.500 -400 1.100 30 30
Kabaret 1.200 -6.560 -5.360 18 40
Spise sammen hver for sig -8.400 -8.400 84
Små arrangement

I alt 2.750 -22.480 -19.730 48 154
Budget -19.730
Regnskab 2019 59.650 -74.039 -14.389

Økonomisk oversigt over årets fest-, foredrag- og 
teaterarrangementer, hvor der tages entré

Da alle arrangementer var 
afholdt på 
budgetteringstidspunktet, 
blev budget sat = 
regnskab. 
Ca. 200 deltagere var 
gæster i 2020 mod langt 
over 300 i 2019.
Udgifter til MobilePay mv. 
indgår ikke i tallene.

Både Banko og GF lotteri 
blev aflyst i 2020.
I 2019 deltog 76 gæster.
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Regnskab 2020sammenlignet med Regnskab 2019

Som følge Coronaepidemien aflystes årets Banko og lotteri til 
generalforsamlingen, hvorfor der er tale om en mindre nettoresultat på 
6.328kr.

Årets udgifter til gaver har været 852kr større end i 2019 pga flere runde 
fødselsdage, udskiftning i bestyrelse m.v.  



Balance
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Størrelsen på egenkapitalen må siges at være mere end 
tilfredsstillende. Den svarer til knap godt 2,5 års kontingentindtægter.

Balance pr. 31. december 2019 og 2020 2020 2019
Aktiver kr kr
Debitorer (+) forudbetalinger (-) -200 -900
Danske bank 1551-7649827 56.639 65.943
Likvide beholdninger

Aktiver i alt 56.439 65.043

Passiver

Egenkapital primo 65.043 62.049
Periodens resultat -8.604 2.994
Periodens nettoindskud
Egenkapital ultimo 56.439 65.043

Leverandører af varer og tjenster 
Gæld i alt

Passiver i alt 56.439 65.043



Kontingent for 2022
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På Generalforsamlingen i 2018 blev det vedtaget fremover at 
fastlægge kontingentet for året efter indeværende år. 

For 2021 aftaltes et årskontingent på 150 kr., som medlemmerne 
blev opfordret til at indbetale inden 1.2.2021. 

Bestyrelsen anbefaler, at der ikke opkræves kontingent i 2022 som 
følge af den manglende aktivitet i 2021. Det er en forudsætning, at 
medlemmer, der ønsker at deltage i evt. arrangementer i efteråret 
2021 og i hele 2022 betaler kontingent snarest belejligt. 



Budget 2021
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Under hensyntagen til den store usikkerhed, der vil kendetegne 
resten af 2021 med hensyn til genåbning af samfundet, finder 
bestyrelsen det formålsløst at fremlægge et budget for 2021. 


