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N. P. Nielsen, formand Niels Korshøj, næstformand Grethe Gottfredsen

Mads Lindvig, kasserer Niels Møller Poulsen, sekretær Jens Jacob N. Pedersen

__________________
Palle Nielsen

Bestyrelse:

Vildbjerg, den 4. marts 2015

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for året 2014 for "Den Gule Bygning i Vildbjerg".

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af "Den Gule Bygning i Vildbjerg"s aktiver og passiver, finansielle stilling
samt resultatet.
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Vi har ikke foretaget revision af budgettet.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til foreningens medlemmer

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen 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.

Vi har revideret årsregnskabet for "Den Gule Bygning i Vildbjerg" for regnskabsåret 1. januar
2014 til 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores 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 foreningens 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 foreningens 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.

Konklusion
Det er vores 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 2014 til 31. december 2014 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.

Forbehold
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Registreret Revisionsaktieselskab

Sonja Pedersen
Registreret revisor

Damgaard & Enevoldsen
Vildbjerg, den 4. marts 2015
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Budget
2014 2014
i kr. i t.kr.

Indtægter
Driftstilskud Herning Kommune 2014 ............................... 387.000 387
Medlemskontingenter ....................................................... 10.200 11
Bogsalg ............................................................................ 23.140 0

420.340 398

Udgifter
Varme, el og vand ............................................................ 62.057 90
Ejendomsskat, renovation og kloakafgift .......................... 61.962 35
Bygningsforsikring ............................................................ 5.271 6
Udvendig vedligehold ....................................................... 6.712 15
Rengøring ........................................................................ 35.060 35
Vedligeholdelse ................................................................ 10.853 40
Indvendig renovering ........................................................ 28.389 50
Nye vinduer ...................................................................... 261.794 250
Anvendt henlæggelse ...................................................... -100.000 -150
Udgifter bog ..................................................................... 24.556 0
Møder og aktiviteter ......................................................... 7.822 9
Kontorartikler og EDB ...................................................... 2.688 0
Revision og regnskabsassistance .................................... 5.160 7
Småanskaffelser .............................................................. 1.900 0
Forsikringer og kontingenter ............................................ 4.871 8

419.095 395  

Årets resultat 1.245 3

Resultatopgørelse for året  1. januar - 31. december 
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2014 2013
Aktiver     i kr. i t.kr. Note

Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger ........................................................ 59.148 40
Omsætningsaktiver i alt 59.148 40
 
Aktiver i alt 59.148 40

  Passiver   

Egenkapital
Egenkapital ...................................................................... 59.148 40 1
Egenkapital i alt 59.148 40

Passiver i alt 59.148 40

Balance pr. 31. december
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2014 2013
i kr. i t.kr. Note

Egenkapital 1
40.412 51

Tillæg:
1.245 -11

423.000 423
50.000 50

100.000 100
-100.000 0

16.150 0
 490.395 562
Fradrag:

471.659 573

Egenkapital i alt 59.148 40

Noter

Årets resultat .......................................................................

Skyldig rengøring pr. 31.12.14 .............................................

Saldo pr. 1. januar ...............................................................

Herning Kommune - overførsel til næste år .........................

Henlæggelse udvendig vedligehold .....................................
Henlæggelse Skolegården ..................................................
Anvendt til nye vinduer .........................................................

Herning Kommune - overførsel fra sidste år ........................
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