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Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 

 
 
 

Styrelsen avger följande årsredovisning. 
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i svenske kronor. Uppgifter inom 
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Forvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmamas ekonomiska intressen genom att inom 
Woodlands Country Club i Örkelljunga ombesörja och bekosta vägar, återvinningsstationer, tele-, tv- 
och dataledningar, tennisbanor, naturlekplatser och andra gemensamma anläggningar samt att 
handha de i föreningen ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande 
Woodlands Country Club. 

Föreningen registrerades 2007-05-22 men verksamheten startades först under 2008. 

I början av räkenskapsåret 2019 har det långsiktiga fallet avseende hus 49 slutförts. I 
enlighet med ett åtagande från husägarens bank fick föreningen delvis ersättning för skulden. 
Ersättningen och hyresintäkterna täckte 76% av skulden, standardräntan och juridiska 
kostnad. 

For beskrivning av årets verksamhet hänvisas till separat årsberättelse. 

Förslag till behandling av forlust 

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, behandlas enligt foljande: 

Balanserad förlust 
Årets resultat 

- 38 326
- 2 248

Kronor -40 574

behandlas så att 

- in ny räkning overföres -40 574

kronor -40 574
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Resultaträkning Not 2019 2018

Nettoomsättning 2.239.500 2.195.565
Övriga rörelseintäkter 0 0

Rörelsens kostnader
Spel- och medlemsavgifter Woodlands GK 2 -425.700 -425.700
Övriga extema kostnader 3 -1.814.525 -1.817.265
Summa rörelsens kostnader -2.240.225 -2.242.965
Rörelseresultat -725 -47.400
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter 60 10.416
Räntekostnader och liknande resultatposter -1.583 -1.342
Summa resultat från finansiella poster -1.523 9.074
Resultat efter finansiella poster -2.248 -38.326
Årets resultat -2.248 -38.326

Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar - -
Kortfristiga  fördringar -
Kundfordringar 0 137.312
Osäkra kundfordringar 0 -137.312
Ovriga kortfristiga fordringar 4 15.319 15.191

15.319 15.191
Kassa och bank 453.706 307.457
Summa omsåttningstillgångar 469.025 322.648
Summa tillgångar 469.025 322.648
Eget kapital och skulder
Eget kapital 5
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser 59.000 55.000

Fritt eget kapital
Dispositionsfond 366.781 230.189
Balanserad vinst eller forlust -38.326 6.982
Årets resultat -2.248 -38.326

326.207 198.845
Summa eget kapital 385.207 253.845

Kortfristiga skulder
Leverautorsskulder 6 83.818 55.978
Aktuella skatteskulder 0 0
Upplupna kostnader och forutbetalda intåkter 0 12.825
Summa kortfristiga skulder 83.818 68.803
Summa eget kapital och skulder 469.025 322.648

Ställda säkerheter inga inga
Ansvarsförbindelser inga inga
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Noter

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper Allmanna upplysningar

Almänna upplysningar

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 2 Spel- och medlemsavgifter Woodlands GK
2019 2018

Inkop medlemsavgifter Woodlands GK 43.000 34.400
Inkop spelråtter Woolands GK 382.700 391.300

425.700 425.700

Not 3  övriga externa kostnader
2019 2018

El 44.756 47.945
Bevakning 60.410 56.994
Sotning 28.875 31.625
Vatten och avlopp 53.591 52.485
Sophåmtning 109.504 106.077
Telefon/internet 150.008 152.844
Tjanster WCC Golf AB 1.048.299 1.030.950
Services WCC Golf AB 180.600 180.600
Övrigt 138.482 157.745
Summa 1.814.525 1.817.265

Not 4 Övriga fordringar
2019 2018

Skattekonto
Skattefordran 0
Avregnet skattefordring 0
Forudbetalt kreditor 15.319 14.453
Fordran WCC Golf AB 0 738

15.319 15.191

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, 
rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. För de fall allmänt råd från 
Bokföringsnämnden saknas för en för foreningen väsentlig fråga har vägledning hämtats från 
Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp. 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller kommer att få. Det innebär att 
företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp).
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Not 5 Forändring av eget kapital
Inbetalda Dispositions- Balanserat

insatser fond resultat
Belopp vid årets ingång 58.000 263.671 -38.326
Inbetalte insatser 1.000 - -
Inbetalt til dispositionsfond 165.420 -
Utbetalt från dispositionsfond - -62.310 -
Årets resultat - - -2.248

Belopp vid årets utgång 59.000 366.781 -40.574

Not 6 Leverantörsskulder
2019-12-31 2018-12-31

Övrige 83.818 52.324

Summa 83.818 52.324
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2020-06-06  för fastställelse. 

2020-- 

__________________    ____________________      ________________________ 
Claus  Dalsgaard         Tom Hertz        Jette Kyvsgaard 

______________________               ____________________ 
Jan Lundqvist         Finn Hartung 

Revisionsberättelse har lämnats 2020-- 

____________________ 
Jan Schjøtz 
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Fastställelseintyg. 
Undertecknad styrelseledamot i Woodlands Country Club intygar att resultaträkningen och balansräkningen i 
årsredovisningen har fastställts på ordinarie föreningsstämma 2020-06- 06.. Föreningsstämman  
beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas. 

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen. 

Örkelljunga 2020-06- 

______________________ 
Jan Lundqvist 
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Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i Woodlands Country Club Ekonomisk Förening 
Org.nr. 769616–5286 

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Woodlands Country 
Club Ekonomisk Förening för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. Det är styrelsen som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen 
på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot 
på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller 
föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar. Jag 
tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet av föreningsstämman. 

Örkelljunga 2020-

Jan Schjøtz 
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