
Årsafslutning for Kiteboarding Danmark og Kitetouren –
regnskabsåret 2021

Kommentarer til regnskab
Administrationssystemet som vi anvender til kontering og selvsamme årsregnskab,
får løbende forbedringer der gør det lettere at bogføre, men det kræver lidt stadig
support at få lavet årsafslutning så det hele stemmer. Kiteboarding Danmark og
Kitetouren figurerer desværre stadig i samme regnskab, da beløb kun debiteres på
en fælles konto i adminstrationssystemet og så herefter bliver manuelt bogført under
egne kontonumre. Hos banken er de dog adskilt.

Uddybende forklaring til enkelte konti:
Generelt er der ved Kitetour aktiviteter benævnt dette i kontonavnet.

● 9010 Årets resultat på 18482,- er positivt når alle udgifter (kredit) er trukket
fra alle indtægter (debet). Overskuddet er hovedsageligt fremkommet af køb
flere medlemmer og krav om medlemskab ved deltagelse i kitetouren.

● 7240 Diverse gebyrer er desværre steget forholdsmæssigt meget, det er dels
udgifter til banken for at have en erhvervskonto hos Jyske Bank og øgede
udgifter ved brug af Nets til transaktioner. Der overvejes at finde en anden
bank for at holde disse udgifter nede.

● 7210 Renteudgifter er ifm. vores erhvervskonto hvor det stadig koster at have
penge stående i banken.



● 3040 Klubmodul abonnement og 3041 Dansk Sejlunion medlemsskab er igen
lidt højere end de tidligere år. Der betales efter antal medlemmer, så derfor
flere medlemmer giver højere udgift.

● 3020 Telefon/internet er Kitetourens abonnement hos Oister, hvorfra der
sendes beskeder til deltagerne før og under stævnerne for at holde
deltagerne ajour med vind og eventuelle beslutninger vedrørende
konkurrencen.

● 3120 Mindre anskaffelser og andre udgifter vedr. Kitetouren dækker over
anskaffelser til afvikling af stævnerne, reparation/vedligehold af båd, trailere,
forsikring af redningsbåd og andet småanskaffelser.

● 1065 Kitetour sponsorindtægter har i 2021 givet små 10.000,- ekstra ind på
kontoen til at bruge på stævnerne. Det er fantastisk med sådan en
opbakning, tak til de gavmilde sponsorer.


