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Ledelsespåtegning    

   

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret  

01. august 2013 – 31. juli 2014 for Laser Association Denmark. 

 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31. juli 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter i 2013/2014. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

 

 

  

Aarhus, den 17. august 2014 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse: 
 

 

 

 

Flemming Rost Tina Frederiksen Michael Faubel 

Formand Kasserer  

 

 

 

 

 

Jesper Tang Kristensen Michael Hansen Céline Carlsen 

(Udtrådt af bestyrelsen) Laser Standard Laser Radial 
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Den uafhængige revisors påtegning    

 

Til medlemmerne af Laser Association Denmark 

Jeg har revideret årsregnskabet for Laser Association Denmark for regnskabsåret 01. august 

2013 - 31. juli 2014. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance samt anvendt regn-

skabspraksis.  

  

Ledelsens ansvar 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede 

af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2014 samt af resultatet af for-

eningens aktiviteter i 2013/2014. 

 

Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der 

er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væ-

sentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret om-

fatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 

regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere an-

svaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse for for-

eningens virke i regnskabsåret. 

 

Revisors ansvar og den udførte revision 

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision.  

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet er i overensstemmelse med klubbens bogføring og de 

mig meddelte oplysninger.  

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passi-

ver og finansielle stilling pr. 31. juli 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 01. august 2013 – 31. juli 2014. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Jeg har gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til 

den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min opfattelse, at oplys-

ningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

 

 

Aarhus, den 17. august 2014 

 

 

 

André Højen Christiansen   

revisor   
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Virksomhedsoplysninger     

 

 

Virksomheden  Laser Association Denmark 

  Runetoften 14,1 

 8210 Aarhus V 

  

 CVR-nr.:  33 89 50 97  

 Regnskabsperiode: 01. august – 31. juli 

 Hjemstedskommune: Aarhus 

 

 

Bestyrelsen  Flemming Rost, formand  

  Tina Frederiksen, kasserer 

  Michael Faubel 

  Céline Carlsen, sejlerrepræsentant Laser Radial 

  Michael Møller Hansen, sejlerrepræsentant Laser Standard 

  Jesper Tang Kristensen (udtrådt af bestyrelsen i regnskabsåret) 

     

 

Pengeinstitut  Danske Bank A/S 

 Egå Havvej 2A 

 8250 Egå 
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Beretning      

 

Årsrapporten for Laser Association Denmark for 2013/2014 er aflagt efter samme principper 

som i tidligere år og i kontinuitet hermed. 

 

Hovedaktiviteter  

Foreningens aktiviteter er i overensstemmelse med vedtægternes formålsparagraf: 

 

 Foreningens formål er at fremme sejlads i Laser-jolle i Danmark, herunder varetagelse af La-

ser-klassens og Laser-sejlernes interesser overfor Dansk Sejlunion, ILCA, EurILCA samt an-

dre relevante personer og organisationer.  

 

 I Danmark medvirker foreningen til organisering og koordinering af arrangementer, herunder 

ranglistestævner. 

 

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold  

Foreningens resultatopgørelse for 2013/2014 udviser et overskud på DKK 6.882, og foreningens 

balance pr. 31. juli 2014 udviser en egenkapital på DKK 98.645. 

 

Årets resultat anses for tilfredsstillende. 

 

Forventninger til fremtiden 

Bestyrelsen forventer, at planlagte aktiviteter vil medføre et mindre, men fortsat positivt, resultat 

i det kommende år. 

 

Begivenheder efter balancedagen  

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på 

bedømmelsen af årsrapporten. 
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Regnskabspraksis    

 

Regnskabsgrundlag 
Årsrapporten for Laser Association Denmark for 2013/2014 er søgt tilnærmet årsregnskabslovens 

bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.  

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Årsrapporten for 2013/2014 er aflagt i DKK. 

 

Resultatopgørelsen 

 

Kontingentindtægter 

Kontingentindtægterne i årsrapporten er opkrævet med satser i overensstemmelse med generalfor-

samlingens vedtagelse.  

 

Administrationsomkostninger 

Laser Association Denmark er jævnfør vedtægterne tilsluttet International Laser Class Association. 

 

Balance 

 

Omsætningsaktiver 

Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Vær-

dien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

 

Gældsforpligtelser 

Andre gældforpligtelser måles til kostpris. 

 

 

 



Resultatopgørelse 01. august 2013 - 31. juli 2014                                                                                                                 
(Beløb i danske kroner)

Budget Af- Budget

2013/14 2013/14 vigelse 2012/13 2014/15

Kontingentindtægter 20.700 23.400 -2.700 27.900 19.800

Andre indtægter 0 0 0 34 0

20.700 23.400 -2.700 27.934 19.800

Porto -603 -1.200 597 -1.175 -600

Kontorartikler mv. - ILCA-kort -488 -700 212 -574 -500

Møder, gaver o.l. -220 -500 280 -320 -500

Gebyr giro og bank -1.438 -500 -938 -476 -500

WEB/hjemmeside -485 -500 15 -225 -500

Kontingenter - ILCA -2.931 -6.000 3.069 -5.297 -2.500

Lasers Corner -2.423 -2.500 77 -2.616 -2.500

Præmier/gravering -2.730 -1.500 -1.230 -1.361 -1.500

Aktiviteter/Tilskud hertil -2.500 -10.000 7.500 -2.666 -10.000

Administrationsomkostninger i alt -13.818 -23.400 9.582 -14.710 -19.100

Årets resultat 6.882 0 6.882 13.223 700
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Balance 31. juli 2014                                                                                                                                                              
(Beløb i danske kroner)

Aktiver

Budget

2014 2013 2015

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender 0 4.095 0

Likvide midler 98.645 90.098 99.345

Omsætningsaktiver i alt 98.645 94.193 99.345

Aktiver i alt 98.645 94.193 99.345

Passiver

Budget

2014 2013 2015

Egenkapital

Foreningskapital primo 91.763 78.540 98.645

Årets resultat 6.882 13.223 700

Egenkapital i alt 98.645 91.763 99.345

Gældsforpligtelser

Anden gæld 0 2.430 0

Gældsforpligtelser i alt 0 2.430 0

Passiver i alt 98.645 94.193 99.345
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