
Uddybning af regnskabet for Pirates Support 
2014-15 
Udebane ture 

Vi har ikke brugt vores underskudssponsor i denne sæson, da der ikke har været 
underskud på busture, men et overskud på 993,38 kr. 

 Udebaneture 56.201,98 
 Sponsorater 19.368,95 (sponsorat til bus 3.000 kr.) 3.000,00 
 I alt 59.201,98 
 Udebaneture 58.208,60 

 

Øvrige arrangementer  

Indtægts post dækker: Dansk ishockey award, film, salg af AaB trøjer og salg for unionen. 

Udgift post dækker: Dansk ishockey award, film, fastelavn, træningskamp arrangement og 
salg for unionen. 

 Øvrige arrangementer 10.593,00 
 Øvrige arrangementer 9.089,45 

 

Karneval 

Der var nogle deltagere der manglede at betale 

 Karneval (2014) 1.500,00 
 

Boxit 

Rummet er opsagt, men de trak ved en fejl for en måned mere, derfor en indtægt på 175 
kr.  

 Boxit (er opsagt) 175,00 
 Boxit (er opsagt) 700,00 

 

Diverse indtægter/udgifter 

De udgifter, som ikke ligger under nogle af vores poster, såsom: Bårebuket, køb af 
drikkevarer GF, Køb af Pucke til puckspil og køb af hylder til vores nye lager rum.  

 Diverse indtægter 1.288,95 
 Diverse udgifter 7.501,47 

 



Donation til Aalborg Pirates 

De 6.375 kr. er det beløb der blev indsamlet af vores medlemmer. Der blev eftergivet 
regninger for 3.750 kr. og så blev der rundet op for at give et flot beløb på checken. Der 
blev i alt givet en check på 19.425 kr.  

 Donation til Aalborg Pirates  6.375,00 
 Donation til Aalborg Pirates  15.675,00 

 

Skat 

Vi skulle betale skat for nogle af de gaver vi udloddede til diverse konkurrencer.  

 Skat (for præmier) 526,74 
 

Fanbod 

Der er købt mere ”dyrt” merchandise hjem, såsom trøjer. Her er der nogle tryk tilbage som 
kan bruges i næste sæson. Samt der er købt #14 tørklæder hjem, som ikke blev den 
succes som vi regnede med, de er nedsat og vil bliver solgt til 50 kr. næste sæson.  

 Fanbod - Merchandise 46.312,87 29.189,00 
 Fanbod - Merchandise 59.428,76 52.327,00 

 

Spillermøder 

Det er en væsentlig højere post i denne sæson end sidste sæson, det ligger i at der sidste 
sæson blev afholdt ét møde, hvor der i denne sæson blev afholdt 4. Der var denne sæson 
taget 30 kr. i betaling for at deltage derfor er der er overskud på 1.1143,45 kr.  
 

Der vil også i næste sæson blive en egenbetaling for at deltage i spillermøder.  

 Spillermøder 4.773,55 1.015,00 
 Spillermøder 5.887,00 - 

 

Donationer 

Det er en væsentlig højere post denne sæson da de 4.100 kr. fra Anne M. Larsen er under 
denne post, samt diverse små donationer. Men der er fortsat 2 faste personer som giver et 
fast beløb.  

Jonas fast 20 kr. om måneden i alt 240 kr. denne sæson.  

Peter M. Larsen 50 kr. hver 14. dag i alt 1.100 kr. denne sæson. 

 Donationer 5.840,00 760,00 
 


