Årsregnskab 2015
Regnskabspraksis
Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Anlægsaktiver indregnes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne er baseret på
et skøn over de enkelte aktivers brugstid og beregnet lineært:
Containere og maskiner
Inventar, bane- og vandingsanlæg
Maskinhus
Klubhus

5 - 10 år
10 år
20 år
30 år

Anlægsaktiver under et beløb på 10.000 kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Resultat
Året resultat for 2015 blev et overskud på 49.858 kr. mod forventet resultat ifølge budget på 33.000 kr. Det er lykkedes
stort set at opnå de forventede kontingentindtægter, vi budgetterede med 470 aktive seniormedlemmer, der er 453 senior
medlemmer som har været faste hele året, medens der er kommet nye medlemmer i løbet af året der har medvirket til at
kontingentindtægterne stort set er som forventet.

Resultatet må anses som værende tilfredsstillende.

Indtægterne i alt for de 12 måneder er 53 t. kr. mindre end forventet, udgifterne er inklusive afskrivninger og renter 70 t.
kr. mindre end forventet, altså en forbedring på 17 t. kr.

Likviditet
Likviditeten i årets løb har ikke givet anledning til problemer. Vi har ikke haft behov for at trække på klubbens kassekredit, hvilket gør os mindre afhængige af vores bankforbindelse.
Vi har været tilbageholdende med investeringer i året, der er ikke leaset nye maskiner, og vi har en tilgang på anlægsaktiver på 14 t. kr. som vi afskriver over de kommende år. Derudover er der brugt 4 t. kr. til en ny opvaskemaskine der er
taget fra den særlige pulje.

Fremtiden

Bestyrelsen indstiller, at vi fastholder alle satser i 2016. Altså uændret kontingent og ingen opkrævning til den særlige
pulje.
Budgettet for 2016 viser et forventet overskud på 41 t. kr.
Kontingent indtægterne er baseret på 475 aktive seniormedlemmer.
I januar 2016 har vi leaset en ny greenklipper maskine som leveres i slutningen af marts, over 72 måneder, med en
månelig ydelse på 3.345 kr.

Regnskabspåtegning
Efterfølgende årsregnskab 2015 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Albertslund, den 21. januar 2016

Bjørn Foss

Aksel Beckmann
Formand

Knud Heinrichs
Kasserer

Henning Madsen

Inge Johannesson

Revisionspåtegning
Foranstående årsregnskab 2015 har jeg revideret.
Albertslund, den 21. januar 2016
Inge-Lise Bækmand

Allan Larsen

