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     Budget 2018 

Indtægter    
      
Kontingenter     
 Medlemmer under 25 år 875,00   375 
 Medlemmer fyldt 25 år 1.750,00 2.625,00  1.500 
Medlemstilskud fra kommunen  500,00  375 
      
Udlejning af udstyr  2.100,00  0 
      
Junior-Krigslive     
 Junior-Krigslive tilskud 37.000,00 37.000,00   
      
Renteindtægter  -264,50  -300 
Kassedifference  0,00   
      

Indtægter ialt  41.960,50   
      
      

Udgifter    
      
Hjemmeside og IT  -2.181,45  -500 
DGI og BIFROST  -1.512,00  -1.000 
Bank- og kort-gebyrer  -650,00  -500 
Kage og mad  0,00  -2.000 
     
Lager og indkøb af udstyr   -1.696,22  -3.000 
Ny trailer  -10.663,75   
Krigslive - grej   -1.093,35  -3.000 
Kampagne-ture til ROS-Live  -355,66  -3.000 
Rollespejd med Kong Skjold DDS  -1.116,95  -5.000 
     
Junior-Krigslive     
 Reklame -104,00    
 Grej, kostumer og monsterleje -800,00 -904,00   
     

Udgifter ialt  -20.173,38   
      
      

Årets resultat 21.787,12  -16.050 
Uden indtægter fra Junior-Krigslive 2019 var resultatet -14.308,88   

      

 

Balance 
     
Aktiver   Passiver  
     
Bankindestående 61.725,32  Egenkapital 97.821,32 
Bankindestående Junior-Krigslive 36.096,00    
     
Aktiver i alt 97.821,32  Passiver i alt 97.821,32 
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Bestyrelsens erklæring 
 
Vi bekræfter med vores underskrift, at vi har godkendt regnskabet for 2018 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. 
 
Holbæk d. 6. Januar 2019 
 
 
 
 
…. …. …. …. …. …. 
Formand Næstformand Kasserer 
 
 
 
…. …. …. …. 
Sekretær Bestyrelsesmedlem  
 
 
 
 
Revisors erklæring 
 
Vi har gennemgået regnskabet for 2018 (resultatopgørelse, balance og noter) 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. 
 
Vi har herunder stikprøvevist efterprøvet bilagene, kontrolleret at modtagne tilskud er 
anvendt til det/de tildelte formål, og vi har påset likvidernes tilstedeværelse. 
 
Gennemgangen gav ikke anledning til forbehold eller øvrige bemærkninger. 
 
Holbæk d. 6. januar 2019 
 
 
 
 
…. …. …. …. 
Revisor Revisor 


