
Regnskab 2015/2016



Beretningen

Bestyrelsen har den 3. april godkendt regnskabet for peridoen 1/4 2015 - 1/5 2015 (2015/2016)*.  

Den eksterne revisor har ligeledes gennemgået regnskabet uden det har givet anledning til bemærkninger.

Økonomi

Rungsted Hørsholm floorball klub har i regnskabet for 2015/2016 opnået yderst tilfredsstillende resultat, hvilket primært skyldes øgede indtægter. Både egenkapitalen og likviditeten er 

blevet forbedret.

Efter et overskud i 2014/2015 på 40.934 kr.  er der i 2015/2016 et overskud på 33.192 kr. Resultatet afviger positivt fra budgettet, hvilket i høj grad tilskrives at øgede 

kontingentindtægter. En væsentlig årsag til stigningen i omkostningerne skyldes at klubben har investeret et større beløb i forhold til branding af klubben ved i samarbejde med et par 

sponsorer at købe træningsdragter til samtlige trænere og ungdomsspillere.  

I sæson 2015/2016 har alle betalt kontingent, hvilket er utroligt positivt, men det har været nødvendigt at afskrive 2.200 kr. i skyldig kontingent fra sidste sæson, eftersom det ikke har 

været muligt at opkræve kontingenten. De pågældende spillere er ikke længere medlemmer i klubben.

Ved regnskabsaflæggelsen for 2014/2015 var der en egenkapital på 57.398 kr.  Det solide overskud betyder egenkapitalen ved regnskabsaflæggelsen for 2015/2016 er 90.590 kr.

Kassebeholdningen er forbedret og andrager 94.910 kr. ved regnskabsaflæggelsen for 2015/2016. 

Bestyrelsen mener årets resultat er tilfredsstillende, men  at indtægterne fortsat skal øges for at sikrer der er penge til de nødvendige investeringer i trænere, dommere og udstyr. 

Derudover vil der naturligt komme flere udgifter i forbindelse med klubben tilbyder flere aktiviteter udenfor banen.

Bestyrelsen har dog valgt at fastholde kontingenten på det nuværende niveau i den kommende sæson. De øgede indtægter skal primært komme fra sponsorer og andre aktiviteter.

*Enkelte omkostningsposteringer efter den 1/4 2016 er tilbageført til perioden ligesom afholdte udgifter, som ikke er blevet betalt er medtaget under skyldige omkostninger.

Hold/medlemmer



Beretningen

Hold/medlemmer

Antallet af aktive medlemmer opgjort 1. januar 2015 er 180 stk. heraf er de 98 stk. under 25 år.

Rungsted Hørsholm floorball klub havde i sæsonen tilmeldt 3 seniorhold og 3 ungdomshold til turneringer i DAFU regi. Klubbens bedste herre- og damehold stillede op i 1 division, mens 

klubbens herrehold målrettet mod motionister stillede op i sjællandsserien. division. Klubbens ungdomshold var tilmeldt i U11, U13 og U15 rækken, mens klubbens U9 og U7 hold 

stillede op i flere turneringer med hold i samme alderstrin. 

Resultater

Klubbens bedste herrehold sluttede i top 4 i 1. division, mens damerne sluttede på 2. pladsen 1. division og satser dermed på oprykning til ligaen. U11, U13 og U15 vandt alle deres 

række.

Aktiviteter

Klubben har lavet udover de almindelige aktiviteter som træning og kampe afholdt flere aktiviteter for klubbens hold, hvor de væsentligste er:

- Åbent hus i forbindelse med sæsonstart.

- Juleturnering for alle klubbens hold.

- Familiefloorball.

- Socialtur til Sverige med ungdomsholdet for at se og spille floorball mod svenske hold.

- Landsstævne for ungdommen med 50 deltagere fra klubben

Strategi

Bestyrelsen har ultimo august 2015 revideret strategien for klubben.

Det primære fokus er forsat ungdomsarbejdet og forbedre økonomien, således der er plads til investeringer, i trænere, dommere og udstyr.



Beretningen

Hørsholm den 3. april

Formand Stephan Grey Kasser Michael Transel

Medlem Kathrine Pedersen

Medlem Christina Walter

Revisor Morten Ketelsen

Næstformand Andreas Ritterfeldt

Medlem Peter Gormsen Medlem Claus Gormsen



Resultatopgørelse

Budget 2015/2016 2015/2016 2014/2015

Driftsindtægter

Kontingenter - note 1 79.100                          107.850                 71.300                       

Sponsor 12.000                          31.500                   30.765                       

Tilskud 20.000                          47.760                   42.800                       

Øvrige - note 2 -                                1.613                     21.000                       

I alt 111.100                       188.723                 165.865                     

Driftsomkostninger

Dommere -17.000                        -17.674                  -12.700                      

Tilmelding -27.400                        -29.700                  -32.331                      

Øvrige driftsomkostninger - note 3 -2.500                           -10.492                  -3.312                        

I alt -46.900                        -57.866                  -48.343                      
-                                

Dækningsbidrag 64.200                          130.857                 117.522                     

Øvrige omkostninger

Sociale aktiviteter -5.000                           -13.607                  -5.920                        

Udstyr - note 3 -15.000                        -61.597                  -49.358                      

Personaleomkostninger -25.050                        -21.620                  -21.161                      

Finansielle omkostninger -                                -841                        -150                           

I alt -45.038                        -97.665                  -76.588                      

Primær resultat 19.150                          33.192                   40.934                       



Noter

2015/2016 2015/2016

Note 1 Kontingent Note 3  Udstyr

Micro 10.800                          Dommertøj -7.700                   

U11 24.700                          Træningsdragter -25.125                 

U13 11.000                          Bolde -4.500                   

U15 7.600                            Tøj 1.938                     

Dame 12.900                          Mål -3.500                   

Herre 1 18.450                          Gavekort -10.000                 

Herre 2 12.000                          Stave, veste, målmænd etc -12.710                 

Motion 12.600                          I alt -61.597                 

Diverse -2.200                           

107.850                       

Note 2  Øvrig indtægter

Konsulentafdelingen 889                               

SommerCamp 45                                  

Kidzliga -415                              

Diverse 1.094                            

I alt 1.613                            



Balance

Aktiver Passiver

2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015

Anlægsaktiver Egenkapital
Inventar/udstyr Primo 57.398                  16.464                 

Øvrige anlægsaktiver -                       -                     Overført resultat 33.192                  40.934                 
I alt -                       -                     Ultimo 90.590                  57.398                 

Omsætningsaktiver Gældsforpligtelser

Kassebeholdning 94.910                55.199               Kortfristet gæld 4.320                     -                        

Skyldig kontingent -                       2.200                 Langfristet gæld -                         -                        

Øvrige omsætningsaktiver -                       -                     Andre -                         -                        
I alt 94.910                57.398               I alt 4.320                     -                        

Aktiver i alt 94.910                57.398               Passiver i alt 94.910                  57.398                 

1                          



Budget

Budget 2016/2017 2015/2016 2014/2015

Driftsindtægter
Kontingenter 96.400                          107.850                 71.300                       
Sponsor 25.000                          31.500                   30.765                       

Tilskud 37.000                          47.760                   42.800                       

Øvrige -                                1.613                      21.000                       
I alt 158.400                       188.723                 165.865                     

-                          -                              
Driftsomkostninger -                          -                              

Dommere -20.000                        -17.674                  -12.700                      

Tilmelding -36.000                        -29.700                  -32.331                      

Øvrige driftsomkostninger -4.500                           -10.492                  -3.312                        

I alt -60.500                        -57.866                  -48.343                      
-                          -                              

Dækningsbidrag 97.900                          130.857                 117.522                     

-                          -                              

-                          -                              

Øvrige omkostninger -                          -                              

Sociale aktiviteter -20.000                        -13.607                  -5.920                        

Udstyr -40.000                        -61.597                  -49.358                      

Personaleomkostninger -35.750                        -21.620                  -21.161                      

Finansielle omkostninger -                                -841                        -150                           

I alt -95.750                        -97.665                  -76.588                      
-                          -                              
-                          -                              

Primær resultat 2.150                            33.192                   40.934                       


