ARLANDASTAD GOLFKLUBB
ÅnseorsluT zotg
Artandastad Golfklubb 816000-5 701
Klubbens styrelse lämnar härmed årsbokstut för verksamhetsåret 2019

Årsbokslutet innehåller balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för klubben.
Styrelsens Verksamhetsberättelse, kompletterad med respektive sektions aktiviteter
under
året, redovisas som bilaga till årsredovisningen.
separat redovisas styrelsens förslag till Verksamhetsplan och Budget för 2o20.
Årets resultat är en vinst om tZZ 563 kr.

Vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, 398 460 kr, disponeras
enligt följande:

-

Balanseras i ny

I övrigt hänvisas till

räkning

39g 460 kr

nedanstående resultat- och balansräkning.

-\

Resultaträkning
Medlemsavgifter
Tävlingsintäkter
Övriga intäkter
Summa lntäkter

2019
303 700

7520A
43 1_58

2018
28s 200
s3 300
LOO 670

422 058

439 770

Tävlingsomkostnader

61 253

Tävlingsavgifter

33 300

Medlemsaktiviteter

Utbildning konferens

28 573
57 634
49 926

UGF avgifter

20239

52397
4LzLO
63 942
1,L9 616
26 262
z0 079
16 442

Träningstider

Förtäring
Trycksaker

7 852
0

39 813

2470A
15 018

L4 576
22 626

Summa Kostnoder

299 49s

416 963

Årets resultat

L22563

22207

Data/Web kostnader
Övriga kostnader

L

BALANSRÄKNING

20L9-L2-3L

20L8-L2-3L

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Konst
Summa Anläggningstillgångar

6750

6 750
6 750

6 750

Kundfordringar

22004

22000

Förutbetalda kostnader

2L904

0

377 500

262t37

2zLO

2210

Summa Omsättningstillgångar

4236tO

286347

Summa tillgångar

430 360

293 097

Balanserade vinstmedel

27s 897

253 690

Årets resultat

L22563

22207

398 460

275 897

Omsättningstillgångar

Bank
Kassa

Skulder och Eget Kapital
Eget kapital

Summa Eget Kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

2L 900

7 200

Upplupna kostnader

10 000

10 000

Summa Kortfristiga skulder

31 900

17

Summa Eget kapital och kortfristiga skulder

430 350

2N

293 097

-'L
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Till föreningsstämman iArlandastad Golfklubb, org. nr 816000-5701

Rapport om årsbokslutet
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Arlandastad Golfklubb för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastsiäller resultaträkningen och balansräkningen för föreningen

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Lekmannarevisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden"

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och
för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen
av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser,
när så ärtillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av defta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är aft uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptåcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet.

-

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

-

-

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Rlsken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

-

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet med bokföringslagen.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Lekmannarevisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Revisionsberättelse Arlandastad Golfklubb, org. nr 816000-5701 , 2019

1(2)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Arlandastad Golfklubb för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt det presenterade förslaget och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihei för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
stadgarna.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med stadgarna.

So Ina den

ltfe

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av råkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighei. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligi med stadgarna.
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