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Til generalforsamlingen d. 26. februar ZOZL,

ved foreningen æ 'Redningshus i Klitmøller.

Kassererens kommentarer til resultatopgørelsen 01-0 1-2020 - 3L/ L2-2O2O,
som har dannet grundlag for det reviderede 'Årsregnskab 2020"

Vær venligst opmærksom på at alle beløb står med omvendt fortegn (- er +)
Som sådan er årets resultat på -++.StS,t7 kr. altså, og heldigvis, et overskud.

Ganske som forventet kom dette årsregnskab til at bære præg af et helt igennem usædvanligt
år. Året begyndte ellers forrygende, med normal opstaft af div. aktiviteter. Men allerede i

begyndelsen af marts, slog årets gang en total koldbøtte.
Efter den første bølge af aflysninger, og hvor alt foftsat var usikkert, fattede bestyrelsen
sparekniven. Ingen kunne vide, hvor længe dette ville vare, og hvor det kunne bære os hen.
Fokusset blev langt overvejende, at begrænse driften til kun de nødvendige faste udgifter.
Og sådan blev det året ud.

OMSÆTNING I ALT:
Isoleret set, hvis der ses bort fra medlemskontinqenter og driftstilskuddet fra Thisted
Kommune, blev husets indtægter reduceret til ca. en L/3 af 2OL9. Hvor noget af det der redder
skindet, er en flot stigning af kontingentindtægter, samt et velfortjent større kommunalt
driftstilskud - og, noget vi ikke er stolte af - administrationsgebyrer, som mest af alt stammer
fra de mange opsagte kontraKer - hvoraf enkelte aflysninger først kom ganske tæt på

lejetidspunktet - og hvor anden udlejning var urealistisk.

VAREFORBRUG:
I og med ingen videre arrangementer, faldt husets udgifter hertil også til ca. en 1/3.

LOKALEOMKOSTNINGER:
Her er forskellen fra 2OL9 i det store hele, at huset i 2OL9 bekostede nyt loft og loftsbelysning,
for godt B0 t.kr.

ADMINISTRATION:
Her bliver jeg nødt til at sige at. Bortset fra en faktura fra Revision Limfjord, noget øvrig
assistance og konsulentbistand, samt en halvstor driftsudgift på husets printer, så ligger
afuigelserne mest af alt i at kassereren har valgt at forenkle konteringen af de gvrige poster.
Dog er summen i administration stort set som i 2OL9.

Balance pr. :3L/ 12-2020

AKTIVER:
Debitorer, ubetalte fakturaer på SI.AZO kr. - et beløb der svinger rigtig meget, alt efter hvor
mange lejekontrakter der lige er sendt ud i december, og som endnu ikke er betalt pr.3L/12.

Og her bliver det en gentagelse fra generalforsamlingen i 2O2O, at "balancen mest af alt er et
udtryk for husets tikvide behotdningef'(som det samlede indestående og kontantbeholdning)

PASSIVER:

Egenkapital, isin enkelthed en opskrivning med årets resultat, nu udtrykt som 373.8LL,74kr.

Forskellen i afsnittet Skvldig_moms er, at samtidig med de førnævnte aflyste og tilbagebetalte
lejeindtægter, så ender 2020 sådan at vi står tilbage med, at huset nærmest ikke skylder
moms.

Tak til Margit Lyhne for revision af bilag til årsregnskabet. Venlig hilsen Henning Vognstrup.



Æ Redninqshus Klitmøller

Resultatopgørelse 01 / 01 -2020 - 31 / 1 2-2020

Omsætning

-1001 - Kontingenter

1049 - Tilskud Thisted kommune

1205 - Udlejning m/moms

1207 - Rengøring m/moms

1210 - Udlejning u/moms

1301 - lndtægter Sct. Hans

1305 - lndtægter koncerter

1320 - lndtægter andre arrangementer

1330 - lndtægter fællesspisninger

i 340 - lndtægter fiskeauktion

1 400 - Rykkergebyrer, administrationsgebyr mv.

1500 - Diverse indtægter uden moms

Samme periode året før

-53.785,00

-28.286,93

-21.760,00

0,00

-62.953,00

0,00

0,00

-2.188,31

-5.643,05

0,00

-8.550,00

-1.000,00

-44.160,00

-8.963,00

-42.400,00

0,00

-177.637,50

-9.010,60

-6.608,80

-27.O77,71

-1.972,20

-31.754,20

-250,00

-1.000,00

OMSÆTNING IATT -184.166,29 -350.834,01

Variable omkostninger

2000 - Vareforbrug

2225 -Køb af rengøring ifm. udlejning

2301 - Sct. Hans udgifter

2305 - Koncerter udgifter

2320 - Andre arrangementer udgifter

2325 - Julefrokost udgifter

2330 - Fællesspisninger udgifter

2340 - Fiskeauktion udgifter

0,00

23.328,OO

0,00

0,00

4.885,33

0,00

2.646,48

0,00

-913,00

39.200,00

7.524,07

8.131,60

19.905,89

14,70

766,O0

12.994,64

VAREFORBRUG 30.859,81 87.623,90

VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE 30.859,81 87.623,90

DÆKNINGSBIDRAG I ALT -153.306,48 -263.210,11



Personaleomkostninger

3220 - Personaleforsikri nger

3240 - Mad under kursus/møder mv-, fuldt fradrag

3320 - Diverse vedr. ansatte uden moms

2.299,00

2.781,74

0,00

2.161,00

2.739,23

799,O0

LøNNINGER MV.IALT 5.080,74 5.699,23

Salgsfremmende omkostninger

4000 - Annoncer og reklame 0,00 1.175,29

SALGSOMKOSTNINGER 0,00 1.175,29

Lokaleomkostninger

5010 - Husleje uden moms

5015 - Køkkendrift

5019 - Større anskaffelser

5020 - El, vand, varme mv.

5025 - Mndre anskaffelser

5030 - Reng6rings- og toiletartikler

5050 - Vedligeholdelse, maling m.v.

5055 - Bannere og flag m.v.

5060 - Rengøring og dekoration

5065 - Reparationer indventar

5080 - Reparation og vedligeholdelse

5509 - Vand udlejning

1.000,00

't.1M,13

0,00

21.174,72

5.102,07

1.770,56

1.909,97

543,88

4.313,42

9.287,67

10.522,91

0,00

0,00

1.125,75

81.2:75,47

29.059,39

16_927,93

2.850,93

663,76

1.267,97

3.206,25

0,00

18.069,59

0,00

LOKALEOMKOSTNINGER 56.769,33 154.447,A4

Administration

7000 - Advokat og revisor

7001 - Bes§relsesmøder

7 OOS - Generalforsamling

7010 - Kontingenter

7015 - Lovpligtige eftersyn m.v.

7019 - Kontorartikler og tryksager

7 020 - Bogføringsassistance

7025- Porto og gebyrer

7030 - Annoncer

7039 - Telefoni

3.562,50

5.431,45

5.937,50

100,00

s28,M

8.599,70

0,00

769,65

1.221,11

351,54

1.665,47

127,45

1.562,40

736,25

4.724,59

2.195,87

3.000,00

928,00

0,00

i 90,00



7 040 - Konsulentbistand

7045 - Gaver

7050 - lnternet og webhotel

7 1 60 - Erhvervsforsi krin ger

7280 - Regnskabsprogram

7300 - lnternet og webhotel

7320 - Køb af software

7480 - Diverse ekskl. moms

7 540 - Bestyrelsesmøder i virksomhedens lokaler

380,00

1.468,85

9.457,08

4.8.15,58

4.019,50

0,00

0,00

0,00

0,00

9.376,87

349,95

4.420,40

0,00

2.351,25

1.781,25

7.124,05

-3.278,37

574,07

ADMINISTRATION 46.640,90 37.829,50

Renteindtægter mv.

9000 - Bankrenter -0,73 0,00

RENTEINDTÆGTER MV. -o,73 0,00

Renteudgifter mv.

92AO - Bankrenter 1,07 0,00

RENTEUDGIFTER MV. 1,07 0,00

Ånrrs RESULTAT -M.815,17 -64.059,05



31 /12/2020

Æ Redningshus Klitmøller

Balance pr.: 31 I 1 2-2020

Aktiver

Tilgodehavender

53000 - Debitorer, ubetalte fakturaer

53020 - Hensat til tab på debitorer

57.026,00

-9.550,00

Samme periode året før

21.650,00

-9.550,00

DEBITORER 47.476,00 12.100,00

54040 - Øvrige tilgodehavender 5.962,78 5.962,78

ANDRE TILGODEHAVENDER 5.962,78 5.962,78

TILGODEHAVENDER 53.438,78 18.062,78

Ukvide beholdninger

5s000 - spk. Thy 0530090140

55010 - Dankort

55025 - $bevis

55035 - Sponsor indtægter 9083 0004308433

55040 - Kontantkasse

248.640,37

3.945,01

64.343,45

18.102,00

8.144,00

246.769,05

2.676,O3

64.343,45

18.102,00

7.131,00

LIKVIDE BEHOLDNINGER 343.174,83 338.971,53

OMS,ÆTNINGSAKTIVER 396.613,61 357_034,31

AKNVER 396.613,61 357.03431

Passiver

Egenkapital

60100 - Egenkapitalkonto primo -328.996,57 -264.937,52

PERIODENS RESULTAT -44.8't5,17 -64.059,05

EGENKAP]TAL -373.811,74 -328.996,s7



Kortftistet gæld

63000 - Kreditorel ubetalte regninger

63050 - Forudbetalinger

-4.611,85

-18.10200

-4.611,85

-18.102,00

KORTFRISTET GÆLD -22.713,85 -22.713,85

S$dig moms

64000 - Salgsmoms (udgående moms)

64060 - Købsmoms (indgående moms)

64100 - Momsafregning

-7.236,70

12.472,57

-5.323,89

-11.675,75

14.689,05

-8.337,-t9

SKYLDIG MOMS

KORTFRTSTET cÆLD (UNDER 1 ÅR) -22.801,87 -28.037,74

PASSIVER -396.613,61 -357,034,31


