Dianalund/Tersløse Håndbold
Regnskab 1. maj 2015 til 30. april 2016.
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Ledelsesberetning
Aktivitet
Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af
banko.
Væsentlige begivenheder i regnskabsåret
Sæsonen 2015/2016 er første år efter at DTH Støtteforeningen og Dianalund Tersløse Håndbold,
tilbage i 2014, blev en forening. I forlængelse af dette har der været en større udskiftning i
bestyrelsen. I november måned 2015 blev daværende næstformand Morten Andersen
konstitueret som ny formand i DTH.
Det regnskabsmæssige resultat
Årets resultat er et underskud på DKK 89.031, mod sidste års underskud på DKK 201.365 som
primært kunne henføres til ekstra aktiviteter i form af nye klubdragter, klubtøj samt tilskud til
udlandstur for 3 ungdomshold. Årets resultat kan primært henføres til en omsætningsnedgang på
14 %, som skyldes mindre salg i foreningens underaktivitet banko. Dækningsbidraget for
bankoaktiviteten er samlet faldet med DKK 40.123 i forhold til sidste år.
Omsætningen til julestævnet er reduceret med 16 % i forhold til tidligere år, svarende til DKK
103.096. Netto påvirker julestævnet ikke det regnskabsmæssige resultat, idet omkostningerne er
reduceret med 18 % svarende DKK til 106.382. Dækningsbidraget for julestævnet er på samme
niveau med sidste år.
Kiosksalg, samt mindre udgifter til tryk og reklame i år påvirke det regnskabsmæssige resultat
gunstigt. Der har ikke været udgifter til den fælles vedligeholdskonto i DIF/DTH i år. Dette
påvirker resultat gunstigt med DKK 14.986 i forhold til sidste år.
De samlede administrationsomkostninger er steget med 13 % hvilket kan henføres til mindre
anskaffelser i forbindelse med bankoaktiviteterne.
Aktiver i klubben er DKK 328.292, hvoraf bank- og kassebeholdning udgør DKK 315.160.
Foreningens egenkapital er DKK 284.278. Forskellen mellem egenkapital og passiver i alt er
skyldige omkostninger på DKK 44.014 som primært er mellemværende med COOP Danmark samt
skyldig husleje.
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Ledelsesberetning
Anvendt regnskabspraksis
Regnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A.
Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med
almindeligt anerkendte retningslinjer for foreningsregnskaber.

foreningens

vedtægter

og

Korrektion til tidligere års regnskab
Frugtordning har i tidligere års regnskab været bogført under Administrationsomkostninger. Dette
er ændret, så det fremover fremgår under Direkte omkostninger. Ændringen påvirker ikke årets
resultat, da det kun er en omklassificering.
Forsikringer vedr. lokaler er flyttet til posten Forsikringer under Administrationsomkostninger, så
alle forsikringer fremover ligger i denne post.
Resultatopgørelsen for sæson 2014/2015 er korrigeret med DKK 6.854 grundet en fejl i posten
Turneringer og stævner under Direkte omkostninger så posten nu hedder DKK 116.992.
Korrektionen her ikke indflydelse på Egenkapitalen.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Alle indtægter indregnes, når de er tilgået foreningen.
Omkostninger
Alle omkostninger indregnes, når de er betalt.
Balancen
Alle aktiver måles til pålydende værdi.
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Bestyrelsens påtegning
Bestyrelsen har i dag godkendt Årsregnskabet for Dianalund/Tersløse Håndboldklub. Foreningens
regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet indstilles til
generalforsamlingens godkendelse.
Dianalund, den 17. maj 2016.
Bestyrelsen

Morten Andersen
Konstitueret Formand

Linda Gorlas
Kasserer

Dennis Hardt
Sekretær

Daniel Seest
Seniorformand

Karina Christensen
Bestyrelsesmedlem

Maria Andersen
Bestyrelsesmedlem

Jan Madsen
Bestyrelsesmedlem

Rikke Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Erik Jakobsen
Bestyrelsesmedlem

Helle Sigersen
Bestyrelsesmedlem
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Den uafhængige revisors erklæring
Undertegnede har revideret Årsregnskabet for Dianalund/Tersløse Håndboldklub, der omfatter
resultatopgørelse, balance, egenkapital, samt anvendt regnskabspraksis.
Bestyrelsens ansvar
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for
den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig.
Revisors ansvar
Revisors ansvar er at udtrykke en konklusion om åreregnskabet på grundlag af den udførte
revision.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er min opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver samt resultat
af klubbens aktiviteter for regnskabsåret.

Dianalund, den 17. maj 2015.

Malene Lund
Revisor
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