
 

Økonomisk beretning for 2021 
  

Overordnet kig på året der gik, og plan for kommende år 

Regnskab 2021 viser et underskud på 212.816 kr. Det er Bestyrelsen meget 
tilfredse med, idet RTK selv i år har investeret og henlagt 787.000 kr. i vores 
anlæg. 

I år kostede tag på hallen 1.1 million kroner (nettoudgift for RTK 587.000 kr.) 
og i maj 2022 installeres varmepumpe til 645.000 kr. i stedet for kommunens 
40 år gamle oliefyr (nettoudgift for RTK på 200.000 kr. er hensat). 

Dermed er vi i mål med den langsigtede plan siden sidste afdrag på hallen i 
2015. Flere millioner kroners udgifter til efterslæb i vedligehold og 2 store 
investeringer i energi-besparelser (LED lys og varmepumpe) er nu på plads.  
 

En meget stor tak til Søren-Peter Elkjær. Som formand for Anlægsudvalget 
gennem 5 år har han stået for disse opgaver – ofte efter lange, seje 
forhandlinger med håndværkere og firmaer, og efter at have søgt og fået en 
pæn del af udgifterne i tilskud fra Roskilde Kommune 

Nu kan vi i stedet fokusere på forbedringer og nytænkning på vores to anlæg. 

I forslag til budget for 2022 er der derfor indarbejdet anlæg af 2 udendørs 
Padel-baner i Darup til en forventet pris på 1.3 millioner kroner. Vi havde 
håbet på at de var færdige i 2021, men det har taget lang tid at finde bedst 
(mulige) placering og få Kommunale tilladelser på plads. 

På ønskesedlen for de kommende år står 1 ny indendørs tennisbane (pris 3.5 
til 4.0 millioner plus moms). Overdækning af de to padelbaner hvis lokalplan 
tillader dette. Og ser vi frem mod 2030 skulle bane 5-7 på DSV gerne være 
omlagt til helårs hybrid baner. 
Vi har også et stort ønske om at bygge en 1. sal på Sporvognen, der som et 
kinderæg løser tre problemer: Forbedrede badeforhold for både tennis- og 
padelspillere, forbedrede mødelokaler, træningsrum og ophold for medlemmer 
og ikke mindst forbedrede kontorforhold for vore professionelle trænere. 
Bestyrelsen har endnu ikke foretaget en endelig prioritering af alle disse ønsker 

Nogle fokuspunkter fra årets regnskab 

Vi har holdt vort medlemstal. Vi lukkede i år muligheden for kun at være 
vintermedlem, hvilket potentielt kunne have kostet 60 medlemmer. Så 
bestyrelsen er tilfreds med uændret medlemstal trods udmeldelser på den 
baggrund. 



Vi har i år skiftet hele vort administrative system fra Globus Data til Roskilde 
firmaet ForeningLet®. Opkrævning, medlemsregistrering, regnskabssystem, 
booking, ---- alt er skiftet, hvilket har været en kæmpe administrativ opgave. 
Derfor mange tak til Britt og Tina som har stået for denne omstilling, og det 
har heldigvis været muligt økonomisk at belønne dem lidt for dette 
ekstraarbejde, som er blevet lavet ved siden af den løbende drift. 

Alle trænere samt vores rengørings-medarbejder har været hjemsendt fra 15. 
december 2020 til 15. april 2021. Administration og Kurts løbende arbejde har 
dog været uændret, derfor besluttede Bestyrelsen ikke at betale dele af 
kontingentet tilbage til medlemmerne trods nedsat aktivitet i foråret 2021. 

Men vi har mistet store summer på omsætning i hallen og på træningen.  
Alle kontrakttimer for foråret 2021 er refunderet, og forudbetalte 
træningsgebyrer for hele foråret 2021 blev også fuldt refunderet. 

Tina og jeg har derfor brugt lang tid på at holde øje med og søge diverse 
Corona kompensations muligheder, og vi har i alt hentet 357.763 kr. fra 
Statskassen, Dansk Idræts Forbund og Roskilde Idræts Union. Det er faktisk 
baggrunden for at underskuddet i år blev væsentligt mindre end budgetteret. 

En medvirkende årsag til årets resultat er også, at Peter Sigdals engagement 
omkring sponsorer nu løbende giver indtægter for første gang i mange år 

RTK´s formue 

Trods de senere års store anlægs-investeringer er økonomien stadig sund. 

Når vi har betalt for de to kommende padelbaner har RTK stadig en 
egenkapital på 1.1 million kroner. Dermed er der rigelig likviditet til den 
løbende drift og stadig en begyndelse på opsparing til udvidelse af 
tennishallen. 

Der har i 2021 været pengestrømme gennem RTK's konti på 4.6 millioner 
kroner, som bevis på den store aktivitet i klubben. 
 

Roskilde Kommune skal som vanligt have tak for junior-aktivitetsstøtte på 
120.000 kr., og i år en meget speciel tak for den ekstraordinært store støtte på 
1.161.388 kr. til det nye tag på hallen og drift af anlæggene. 
Uden den vedvarende kommunale støtte kunne vi glemme alt om at udvide og 
løbende forbedre vore to anlæg. 

Et detaljeret regnskab er lagt på hjemmesiden. Regnskabet er igen i år 
revideret af Carsten Strunk og Niels Abitz. Mange tak for det. 

 
På Bestyrelsens vegne, 

Hans-Henrik Bülow, Kasserer. 



Regnskab 2021   Budget Budget Real 
    2022 2021 2021 

INDTÆGTER         
  Kontingenter            1.445.240 kr.           1.428.300 kr.              1.295.507 kr.  
  Aktivitetstilskud               120.960 kr.               120.960 kr.                 120.960 kr.  
  Sponsorindtægter                           -   kr.                   43.181 kr.  
  Halindtægter               575.600 kr.               338.500 kr.                 428.095 kr.  
  Udendørsanlæg                    1.400 kr.                   1.400 kr.    
  Øvrige indtægter                  18.000 kr.                   4.000 kr.                   95.349 kr.  
  INDTÆGTER I ALT            2.161.200 kr.           1.893.160 kr.              1.983.092 kr.  
UDGIFTER:         
  UDVALG:       
  Junior                    2.700 kr.                 52.300 kr.  -                60.790 kr.  
  Senior                  49.000 kr.                 55.400 kr.                   36.017 kr.  
  Træning               517.335 kr.               579.105 kr.                 611.831 kr.  
  Motionist -                 8.650 kr.  -              16.370 kr.  -                15.763 kr.  
  Anlæg            2.053.651 kr.           2.500.064 kr.                 928.506 kr.  
  DTF og DGI               118.000 kr.               101.500 kr.                 116.674 kr.  
  Bolde               100.000 kr.                 79.000 kr.                   86.390 kr.  
  Administration               484.168 kr.               420.360 kr.                 465.698 kr.  
  UDVALG I ALT            3.142.479 kr.           3.837.874 kr.              2.182.294 kr.  
          
  Resultat før renter -          1.186.279 kr.  -        1.944.714 kr.                 383.430 kr.  
          
RENTER: Renteindtægter                           -   kr.  -                  8.583 kr.  
  Renteudgifter                    3.000 kr.                 10.000 kr.                   22.199 kr.  
    -                 3.000 kr.  -              10.000 kr.  -                13.615 kr.  
          
  RESULTAT, Netto -          1.189.279 kr.  -        1.944.714 kr.  -              212.816 kr.  
          
Kommunale 
tilskud                 273.424 kr.  -        1.139.703 kr.              1.161.388 kr.  

  



 

Balance 2021  
  

 
 

  

Aktiver 2021 2020 2019 

Roskilde Hallen A.m.b.a Kr.                360 Kr.                360  kr.               360 
 

 
  

Tilgodehavender mm.  
  

Beholdning bolde Kr.            Kr.           23.640 
 

Til gode debitorer Kr.           31.110  Kr.             9.000  

Tilgodehavender v. status Kr.         376.166 Kr.         163.246 kr.         193.461 

I alt Kr.         407.277 Kr.         195.886  kr.        193.461  
 

 
  

Likvider  
  

Nordea Kr.      1.637.038 Kr.      2.573.377  kr.    1.701.532 

SPKS Foreningskonto Kr.             1.627 Kr.             2.874  kr.           2.859  

Aktier Kr.           29.400 Kr.           29.400  kr.          29.400  

Danske bank, mobil pay Kr.                   0 Kr.                   0  kr.                 

Sparekasse opsparingskonto Kr.         731.755 Kr.         737.245  kr.        742.242  

I alt Kr.      2.399.820 Kr.      3.342.896   kr.     2.476.033 
 

 
  

Aktiver i alt Kr.      2.807.457 Kr.      3.539.142  kr.     2.669.854 
 

 
  

 
 

  

Passiver 2021 2020 2019 

Egenkapital  
  

Kapitalindestående primo Kr.    - 2.530.423  Kr.      2.092.455  kr.    1.703.649 

Periodens resultat Kr.        212.816 Kr.         437.968  kr.       388.806 

I alt Kr.    - 2.317.607 Kr.      2.530.423  kr.    2.092.455     
 

 
  

Kreditorer  
  

Samlekonto, kreditorer Kr.          25.998 Kr.             1.174  kr.               658 

Tilbageholdt A-skat Kr.       -  71.472 Kr.           -7.430  kr.          28.707  

Tilbageholdt AM-bidrag Kr.          14.943 
 

 kr.            8.783  

Tilbageholdt ATP Kr.         – 3.755 Kr.             4.512  kr.            3.787  

Beregnet – Afregn. Feriepenge Kr.         – 3.944 Kr.             2.324  kr.          13.687  

Feriepenge hensat forpligt. Kr.        - 60.577 Kr.           60.577  kr.          91.287  

Feriepenge indefrosne Kr.          Kr.         107.351  

Momsafregning Kr.            4.818 Kr.            1.246  kr.               741  

Forudbetalt trænergebyr Kr.      - 278.845 Kr.         424.769  kr.        260.199  

Skyldige omkostninger Kr.      - 117.016 Kr.         414.196  kr.        159.012  

Kortfristet gæld i alt Kr.      - 489.850 Kr.      1.108.719  kr.        566.860  

    

Passiver i alt Kr.   - 2.807.457 Kr.      3.539.142  kr.    2.669.854  

 


