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FORENINGSOPLYSNINGER
Foreningen

Garnindkøbsforeningen af 1998
Sommerfuglevej 2 B
6000 Kolding

CVR.nr.:

20 83 12 78

Hjemsted:

Kolding

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse

Dorthe Lykke Jensen (uddeler og indkøber)
Louise Ravnløkke (formand)
Marianne Jonstad-Møller (næstformand)
Merete Erbou Laurent (kasserer)
Lisbeth Degn
Astrid Skibsted
Susanne Rishede
Elke Reinholt Nielsen

Interne revisorer

Kirsten Nissen
Pia Jensen

Revision

Chr. Mortensen • Revisionsfirma
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Adelgade 15
1304 København K

Pengeinstitut

Danske Bank
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BESTYRELSENS BERETNING

Aktivitet
Foreningens aktivitet består i indkøb af garn samt salg til medlemmer.

Det regnskabsmæssige resultat
Årets resultat er tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter 31. december 2014 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens finansielle stilling.
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BESTYRELSENS PÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Garnindkøbsforeningen af 1998.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende
billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 23. februar 2015

Dorthe Lykke Jensen
Uddeler og indkøber

Louise Ravnløkke

Marianne Jonstad-Møller

Merete Erbou Laurent

formand

næstformand

kasserer

Lisbeth Degn

Astrid Skibsted

Susanne Rishede

Elke Reinholt Nielsen

Årsrapportens godkendelse
Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent:
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2015.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
Til medlemmerne i Garnindkøbsforeningen af 1998
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Garnindkøbsforeningen af 1998 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Foreningens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis
er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 23. februar 2015
Chr. Mortensen • Revisionsfirma
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Bent Kofoed
statsautoriseret revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Regnskabsgrundlaget
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A- virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse B om bestyrelsesberetningen,
jf. årsregnskabslovens § 77.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Kontingenter
Kontingenter periodiseres og vedrører dette års kontingenter for medlemmer.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger m.v.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.
BALANCEN
Varebeholdning
Varebeholdning måles til vurderet kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede
tab.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
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RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR – 31. DECEMBER

Note

2014

2013

49.295

45.995

143.609

91.119

192.904

137.114

Nettoomsætning
Medlemskontingent
Avance ved salg af garn til medlemmer

1

BRUTTOAVANCE
Distributionsomkostninger

2

-114.690

-105.299

Foreningsomkostninger

3

-43.589

-66.311

34.625

-34.496

0

0

-27

0

34.598

-34.496

DRIFTSRESULTAT
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
ÅRETS RESULTAT
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Note

2014

2013

Lagerbeholdning

278.019

312.044

Lagerbeholdning

278.019

312.044

Tilgodehavender fra salg

1.822

0

Andre tilgodehavender

1.973

9.249

Periodisering

5.671

6.864

Tilgodehavender

9.466

16.113

Likvide beholdninger

129.046

55.290

OMSÆTNINGSAKTIVER

416.531

383.447

AKTIVER

416.531

383.447

368.788

403.284

34.598

-34.496

403.386

368.788

6.263

7.259

6.882

7.400

Kortfristede gældsforpligtelser

13.145

14.659

GÆLDSFORPLIGTELSER

13.145

14.659

416.531

383.447

PASSIVER

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
EGENKAPITAL
Kreditorer
Anden gæld
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PASSIVER
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NOTER

1

2014

2013

Salg af garn m.v.

258.480

211.154

Lager pr. 1. januar

312.044

163.990

80.846

268.089

-278.019

-312.044

114.871

120.035

143.609

91.119

Netshop/hjemmeside

9.671

15.306

Garnkort

5.990

0

Forsikring

1.766

2.327

Annonce og reklame

824

0

Repræsentation

901

0

7.937

8.744

13.225

15.499

0

1.647

1.113

2.276

58.263

52.000

Avance ved salg af garn

Varekøb incl. hjemtagelsesomkostninger
Lager pr. 31. december
Vareforbrug i alt

2

Distributionsomkostninger

Gebyrer
Fragt og forsendelse
Flytning af lager
Møder
Honorar, uddeler
Honorar, indkøber

3

15.000

7.500

114.690

105.299

23.000

35.000

Bestyrelsens rejser og mad

9.734

13.344

Porto

3.236

3.649

Kontorartikler

1.119

2.232

0

2.847

6.500

7.400

0

1.839

43.589

66.311

6.500

7.400

382

0

6.882

7.400

Foreningsomkostninger
Honorar, formand og kasserer m.v.

Småanskaffelser
Revisor
Tab på debitorer
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Anden gæld
Afsat revisor
Forudbetalinger

3725 jl/gj
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