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● Det samlede resultat udgør 106.607 før afskrivninger og kursreguleringer og et
nettoresultat efter disse poster på 35.891.
● Kontingentindtægterne på 164.850 er 10.825 eller 6% lavere end budgettet og
15.100 lavere end kontingentindtægterne i 2020. Faldet skyldes en nedgang i
medlemstallet både for både aktive roere og motionister.
● De samlede indtægter i 2021 er 258.765, hvilket er 53.090 eller 26% højere end
budgettet. De øgede indtægter kan primært henføres til to poster:
o Det lykkedes i 2021 at få flere sponsorer, hvilket medførte en indtægt på
34.500 mod budgetteret 15.000.
o Vi modtog et tilskud på 45.000 fra DIFs genstartpulje til indkøb og
implementering af vores nye e-roningssystem i motionslokalet.
● De samlede udgifter i 2021 var 152.157, hvilket var 89.443 eller 37% under
budgettet. Der er følgende kommentarer til udgifterne:
o Vi betalte ikke husleje til kommunen i 2021, idet alle foreninger i
kommunens lokaler blev fritaget herfor for at lette foreningernes økonomi
efter coronaen.
o Vi havde en samlet udgift til e-ronings-systemet på 53.000, der skal ses i
sammenhæng med det tilskud fra DIF på 45.000, som jeg omtalte før.
o Som det fremgår lå de fleste øvrige udgiftsposter under budgettet – skyldes
delvist det lavere aktivitetsniveau pga. corona.
● Det betyder alt i alt, at der er et overskud før afskrivninger og finansielle poster på
106.607 mod et budgetteret underskud på 35.925.
● Efter afskrivninger på inventar og både udviser regnskabet et nettooverskud på
35.891 mod et budgetteret underskud på 95.925.
● Kommentar til balancen pr. 31/12-2021 for NFR:
o Vores nye båd er aktiveret med 150.638 og nedskrives over de næste 10 år.
o Forudbetaling til NBC Marine på 113.338 på den nye flydebro/ponton.
● Samlet egenkapital incl. Bådfond er 1.357.420.
● Incl. Quintin har NFR en egenkapital på godt 1,5 mDKK, hvoraf godt 500 tDKK
udgøres af både og inventar og ca. 960 tDKK af kontanter og obligationer.
● Summa summarum – NFR er en velkonsolideret forening/sportsklub, men den
løbende drift er presset af faldende medlemstal.

BUDGET 2022
● De budgetterede kontingentindtægter udgør 164.250 – svarende til de
kontingentopkrævninger, vi udsendte i december 2021 og som er betalt primo
2022.
● Budgettet for sponsorindtægter er på 20.000. Det forventes at blive over budgettet,
idet vi allerede har modtaget flere indtægter fra sponsorerne.
● Andre indtægter er budgetteret med 219.000. Det store beløb kan forklares med to
poster:
o Vi har fået bevilget 134.000 fra Guldborgsund Kommunes Outdoor-pulje til
den nye flydebro/ponton, som vi netop har fået leveret.
o Vi har budgetteret 80.000 som gave fra Roklubbens venner, som har nedlagt
sig selv. Vi har nu modtaget 87.000.
● Det giver således et budget for samlede indtægter på 408.250.
● De samlede udgifter er i 2022 budgetteret til 485.600, hvilket er 244.000 højere
end budgettet for 2021. De øgede udgifter kan i det hele forklares med prisen for
flydebroen på 285.000, som i modsætning til den nye båd straks-afskrives i 2022.
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