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VERKSAMHETSPLAN FOR HERIZOGA BK 2013

EKONOMI

For Hertzöga BK gaiter det att fortsätta p den instagna vãgen med en
sund ekonomi I foreningen. Vi kommer 2013 att omsätta cirka 1,6
mitjoner kronor och ha batans I ekonomin.

SPORTSLIGT

Att utveckla ungdomsverksamheten s& att merparten av vra spelare I
seniortagen bestr av egna produkter.

Sasongen 2013 har Hertzoga fOijande lag i seriespeL

Herr: A-lag och U-tag

Dam: A-tag och U-tag

Ungdom: i-tag, P15, P14, P13, P12 gut och grOn, P11 gut och gron, P10 gui
och gron, P9 gut, grOn och vit, P8 guI, gron och vit

F16, F15, F14, F13, F12, F11 gut och grOn, PlO gut och gron, F9
gut och gron, F8 gut och gron

Fotbotisskolan: P-06 och F-06 (dettar ej I seriespet) dessutom bottkut for
pojkar och flickor födda 2007

Hertzoga BK genomfor fötjande arrangemang under r 2013.

• Irettondagscupen 5/I (Herr)
Mästarcupen 14/6-17/6 (Dam och F-99)

• 10-ringarnas cup 3-4/8 (P-03 och F-03)



• Cykelsafari I juni (Herr)
• HBK spelarutveckllng (Hertzoga BK)
• HBK !edarutvecktning (Hertzoga BK Ungdom)
• Genrpets cup (P04 och F04)

ANLAGGN tNG

Arbeta for att tianda IP ska vara en naturtig mötesplats for lek och fysisk
aktivitet hos Skres befolkni ng.

HBKkommer:

• Att mta attanerna, ungdom och herr
• All bygga fler bord och bänkar
• Att bygga sittplatser vid 7-mannaptanen
• Att förbättra befintliga ytor

All tillsammans med K-d kommun verka for all ilanda IP bllr
en bãttre arena.

OVRIGT

Vi kommer att arbeta for all utOka medtemsantatet I Hertzöga BK.
Arbeta for all fler ska engagera sig I foreningens hemsidor och p s sätt

c utveckta dessa. Jobba for att fler medlemmar blir engagerade I
foreningen. Jobba for all fâ fler +65 med i foreningsarbetet.
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Herriaget
Verksamhetsberättelse 2012

JubiIeumsret inleddes med seriematch pa den nya konstgräsplanen pa Ilanda mot
seriefavoriten Villastadens IF. Det blev en jämn, tat och malsnal match där gästerna
segrade med matchens enda mal. Matchen visade sig bli symbolisk for hela säsongen
där samtliga matcher varit jämna och maisnala. Inte i nagon av de 22 seriematcherna I
division IV har Hertzöga varken slappt in eller gjort her an 3 mal. 41-arige malvakten
Lars Augustsson, scm efter tranaruppdrag i mnga Värmländska foreningar, gjorde
comeback melian stolparna I Hertzoga hade en stor deli att det inte blev her
. 1dangesmal. Stor del hade Lars ocksa i aft det inte blev fyra mal framat när han
brände en straff I 3-3 matchen mat Grums 1K. Men det blev ocksa Lars enda straffspark.

F annan spännande comeback i de gu?gröna färgerna gjorde 16-arige Anton Mattsson
när han under sommaruppehallet atervande till Hertzoga for att ía en nytändning i sitt
fotbollsspelande. Träningsvillige Anton utvecklades mycket under hösten och i den
inledande kvalmatchen till division V lag han bakom alla de första 8 malen. Anton
avslutade sasongen med att vara lagkapten och en av de tongivande spelarna I
Värmlandslaget. Distriktsforbundskapten for Varmlandslaget, David Ekelund, var en av
de sam fick smaka pa Antons precisa “mackor” Palitlige David scm blev lagets
skyttekung i division IV med 9 mali sin sista(?) säsong har nu lagt skorna pa hyllan for
att bli tränare pa heltid.

Arets sommarläger tilibringades I Amal under en heig med Vikenbröderna Jingfors som
värdar. Det var ocksa I Amal scm sasongens tuffaste träning genomfordes med Erik

gfors flickvän Magda I täten gata upp och gata ner (mest upp) genom samhället.

Aven höstsasongen inleddes med förlust mot Villastaden efter en jämn match.
r ängtappet I sexpoangsmatchen gjorde att avstandet blev fOr stort till de bada
topplagen Arvika och Villastaden. Samtidigt var avstandet till det nedre strecket
betryggande sa stora delar av hostsasongen spelades I “ingen mans land” och
avslutades pa en femteplats. -

Under säsongen har 34 spelare spelat division IV fotboll I Hertzoga. En scm har spelat
alla division IV-matcher är arets genombrott Dawood Bethio. Dawood visade redan
under vintern att han en bra dag kan sla vilken motstandare som heIst. Han var ocksa
den som var pa flest av lagets 140 träningar under säsongen. I division V har hela 69
spelare representerat HertzOgas andralag. De allra fiesta spelarna med sina bästa
fotbollsarframforsig, men ocksa nagra scm passerat bast fOre datum.

Jonas Petersson
Tranare... scm ocksa passerat det datumet
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i9622Q12 Verksamhetsberättelse 2012 — Hertzöga Herr U/P16

Säsongen startade den 14 december2011 med en upptaktstraffdäriavierVicente Acosta

presenterades scm Huvudtränare U-truppens träningsgrupp och Kim Haugen samt Jens Wallner som

assisterande. Spelare i U-truppens träningsgrupp var planerade att spela I Div 7 och 5 enligt bilden

nedan:

Div 4
Coach — Jonas
Coach - Kenrik

Lagt - Bosse

Oturligt nog lämnade Javier Hertzöga av personliga skäl precis när serien skulle starta. U-truppen

gick däretter runt p olika tränare under säsongen (Nisse Westlund, Torbjörn Brattström och Johan

TOrngren) men med Jens och Kim scm holl I den röda tráden for truppen. Under hostsäsongen s

skötte Patrik Persson tvâ träningar i veckan d div 5 laget tick annan coachning.

Under ret har ca 80 spelare tränat med U-truppen med varierande antal träningar frn 14 dagar till

hela säsongen. Ett antal av de yngre spelarna (93-96) har av och till varit med A-truppen och tränat

for att f erfarenhet. Fem-sex spelare (93-96) flyttades upp permanent frn U-truppen till A-truppen

under säsongen vilket är gladjande.

Träningsmatcherna under váren gick resultatmässigt bra. Den mest annorlunda och änd väldigt

rolig match var 1-1 matchen met QBIK:s A-lag, där vi hjälpte till med kort varsel d deras planerade

motstnd fick förhinder:

A-trupp
Trt,are - Jenà Petereson
As Trnare - Patnk Perseon
Ass Tranare — Kennk Hrmansson
Mv Tranare - Jan Ljungberg
Matenat - Basse Eke1urir +

Benny Kedestad
Fys - Johan Engberg
Sjukgymnast - Per Ingmarsson

II-frupp
Trnare - Javer Vicent
I.agedare — Jens Waflner
(Kim Haugen)
Matenat — Benny Kedestad

Veteraner
Fytler p vid behavi dlv 5 och
dic7

Kan delta i tith1ppenS tranthg

Div5
Coach — Patrik
Lagi - Benny

Reser —

Nisse Westerlund

Div 7
Coach — Javier

Lagledare — Jens
m)
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196 Verksamlietsberättelse 2012 - Hertzöga Herr U/P16

Seriespelet i Div 7 central gick ocks hyfsat under säsongen. Ngra tappade poäng i matcher där

Hertzöga hade en klar ledning men resultatet blev oavgjort eller t.o.m. förlust gjorde att placeringen

I serieñ blev I nedre halvan även om spelet var mycket bra.

Tatiëll

- S V 0 F GM-IM

HarnmröFK 13 16 1 1 89—15

UlvxbyIF 18 11 4 3 55-28 27 37

FKSRoghat1U 18 120 6 61-34 27 36

FKKadshd 3 13 9 3 6 43-48 6 30

j8ou9ikF —
18 8 5-5 8!

NoffsttandslFVet 13 7 2 9 4153 17 23

SiotLbronsIF - —— 18 5 4 1 9 36-47 11 19

Hedga 3K U 1$ 5 4 35-53 23 ‘19

[ Nor 1K — 18 3 1 14 j 33-75 -42 10

EdsvaIlaIF2 13 2 2 14 35-34 49 3

Sasongen avslutades p kansliet med en Fita 2013 Xbox turnering och Champions league TV.

Turneringen vanns av laget Christian Adamsson och Patrik Persson:

Grabbarna I truppen hade ett eget hogt fokus p Junior DM. Det gick ocks resultatmässigt väldigt

bra. Vinst mot Sommarro IF med 0-2 och KB Kariskoga med 3-1. Tyvärr blev det förlust i semifinalen

med 5-6 p straffar borta mat 5K Sifhälla.

0 P

S Spelade matcher, V = Vunna matcher, 0 = Oavgjórda matcher, F = Fö1orae matcher, GM = Gjorda rnl, IM = 1npp1a m1, 0 = Otiferens, P = ?oãrg
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1952-2012 Verksamlietsberättelse 2012 - Hertzöga Herr U/P16

Säsongen far P16 började med LiHa-VM kval mot Karlskoga 5K och det blev en rysare i 2 akter. Efter

en stark laginsats I bortamatchen (1-3) s tog vi ledningen med 1-0 I första halvleken p hemmaplan.

Kariskoga jagade sen en kvittering medans vi försökte f in tv’an vilket skulle betyda avancemang p

fler gjorda bortaml. Tyvärr blev det KSK som drog det langsta stret med ett ml I slutminuterna.

Men grabbarna hade gjort strlande insats mot ett tufft motstànd och det bdade gott inför

seriespelet.

Nu gick det inte scm vi hoppades resultatmässigt där, utan medans Karlskoga vann P17-serien for

Värmland 2012 sâ blev vi sist i den Västra P16-serien. Ngra bottennapp blev det men ocks en he!

del matcher där vi med lite flyt kunde ha ftt med oss nâgra till poäng.

Säsongens höjdpunkt blev i alla fall Nils Liedholm Cup i Valdemarsvik, där 15 glada grabbar och 1

ledare tilibringade ngra härliga dagar i mânadsskiftet juni-juli. Efter 3 tuffa gruppspelsmatcher mot

bra motstnd fdar vi bl.a. mötte Aurora ifrn Italien) s blev vi fyra i gruppen och ställdes mot

Kapings FF i B-semifinal. En match scm var mllös fram till matchen sista spark d Koping avgjorde

det hela (vi fick ngon halvminut p 055 av domaren efter avspark, men det var egentligen redan

slut).

Frn början var det meningen att P16 (96/97) skulle trna gemensamt med U-truppen under vintern

for att sedan köra egen träningsgrupp under säsongen. Men eftersom deltagarantalet for de bâda

grupperna blev ngot mindre en önskat sa fanns det ingen anledning att dela truppen utan vi körde

gemensamma träningar hela ret.
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Verksamhetsberättelse 2012 - Hertzöga Herr U/P 16

5 straffsparksdramatiken sorn vi hade börjat rikta in ass p lick vänta tills sista matchen mat

Atvidabergs FF där 1-1 vid full tid följdes upp av en rafflande straffsparksläggning. Med alla vra fern

straffarna säkert satta I nätet och en kalasräddning av Hannes I mlet sâ kunde grabbarna äntligen f

jubla efter en skön avslutning p vrsasongen!



Hertzoga BK f-01 2012

F-O1 började säsongen 22 mars ute pa konstgraset och alla flickortyckte det var mycket spännande och roligt.

Vi började säsongen med l7st spelare men fick under sommaren ett avhopp.

Vi skulle i ãr spela 7-manna men hade funderingar om vi skulle delta med ett eller tvâ lag. Under föraldramötet pa

Sen vintem beslutades i samrd med fdräldrarna att vi skulle anmala 2st lag till seriespel. Detta fOr att alla skulle ra
spela sâ mycket som mojligt.

Q Traningarna och seriema under vàren lopte pa bra och tjejemajobbade pa. Nar vi gick till sommar vilaledde vi ena

serien och lag tvâ i den andra.

Vi startade hOst säsongen med att áka pa fOrsta ovemattningscupen fOr tjejema. Denna resa gick till Forward Cup i

Orebro. Vi hamnade i “dOdens grupp” där alla slog alla. Vi missade A-slutspelet med 1 mâl i mâlskillnad och

tjejerna tappade sugen och kte ut i fdrsta B-slutspelsmatchen ( finalen gick mellan de 2 lag som gick vidare fran

varan grupp),

Seriespelet bOrjade darefter och det gick skapligt. Eferhand bOrjade intresset fOr trOningen att avta pga. att

vinteraktiviteter bOrjade och en del var “mOtta” pa fotbollen.

Seriespelet avslutades och vi blev 3:a i bâda serierna. Det man kan avlOsa av detta Or att när vi bOrjade trOna mindre

under hOsten kom de andra lagen i kapp oss.

Vi avslutade sOsongen med att âka till Thomas Nordahl Cup i Orebro dar vi fick prova pa att spela 9-manna for

fbrsta gângen. Aven derma gang bade vi oturen att missa A-slutspel med 1 mãl I maiskillnad. Tjejerna var mycket

duktiga och lärde sig de nya reglema snabbt(offside, inspark, málvakt ej ta upp tillbaka pass). Denna gang gick det

bOrtre I B-slutspelet da vara tjejer lOrt sig aft ta en fbrlust. Vi âkte Ut mot Brommapojkama i semi.

En summering av sOsongen blir aft den var lang men vi hade mycket skoj ihop.

Vi hade 84st närvaro tillfällen under 2012 och de som hade bOst nOrvaro lag pa 78 trOffar som Or mycket bra. Vi

hade ocksà en handfull av tjejer som ligger jà 35-40 nOrvaro trOffar och det var mestünder hOsten intresset svek.

F-01 Or ett glatt gOng dOr alla umgâs med alla. De har visat oss trOnare aft dekan skOta sig bra pa planen men Oven

bredvid planen. IDe lever verkligen upp till vâra tre ledord som Or: KAIVWA, LYSSNA, HA KUL.

Vi trOnare tackar fOr ett bra âr och ser fram emot nOsta sOsong dã det blir spel pa 9-manna plan.

Kent Rosenius, Henrik Rehnberg, Martin SOfstrOm, Michael SOderqvist.



HBK F98

Arsberättelse

2013-02-12

Fotbollssäsongen 2012 började med 2 träningar I veckan frn och med den 7januari. Vi deltog i en

inomhuscup I februari (ICA Maxi cup). I mars och april hade vi 7 träningsmatcher. Grästraningen

började I början av maj och d med 3 träningar I veckan. HBK F98 var anmälda till F14 Västra där

laget kom p en 3:e plats (av 7 lag). Under juni mnad arrangerade vi Mästarcupen och fick möta ett

av finallagen I gruppspelet (Boo FF). Vi lärde 055 mycket som vi drog nytta av under hostsasongen,

framförallt attvga! I augusti deltogvi I Oddebollen därvi vann B-finalen. Vi kte p ett litet

träningslger till vra vänner I Ytterby IS I Kungälv I augusti och tick en härlig start p vr hostsäsong.

Vi spelade sista seriematchen sista september. I oktober hade vi en liten träningscup p Ilanda

konstgräsplan. Under hösten/vintern har vi fortsatt träna 2-3 gnger I veckan.

Tränare under säsongen har varit Maria Hedelin och Peter Nilsson.Vi har varit 14 spelare och totalt

har vi haft 102 träningstiIlfIlen.

Vr trupp kommer under 2013 att öka och vi hoppas p ett härligt fotbolIsr!

Vid pennan

Maria Hedelin



F-99 Hertzöga BK 2012

Under âret 2012 har vi varit 20 tjejer och fern ledare som liar samlats ca: 150 tillfällen. Vi liar
hafi ett lag i seriespel (9-manna) for f-99 och ett lag tillsammans med f-DO (1 en 99-serie).
Vi startade ãret med en kick-off I G:a Wermlandsbankens konferenslokaler där vi satte upp
ãrets regler och hade en femkamp. .. .kul!!
Vi spelade även DM och deltog i en sommarcup i Kalmar (Calmare Nyckel Cup), en
fantastiskt heig med sommarens enda sommarvärme!

Vi bade även olika aktiviteter med bLa teamdag pa Ilanda och sâ sag vi en flicklandskamp pa
Tingvalla
Vi var även planvardar pa Mästarcupen (Nagra spelare deltog med f-98) samt att nàgra tjejer
även spelade Skadevi cup med F-98.

Under hOsten sâ deltog vi I nàgra olika futsal cuper och startade upp en vintertränings grupp
pa spelamas Onskan -

Ledama f99



Anders Thorildsson 20 13-06-04

Verksamhetsberättelse fOr HBK Innebandy P02 säsong 2012

Arets tnipp bestâr av totalt l9st spelare födda 2002 ± 3st ledare. Totalt liar vi fätt 4 nya
spelare jämfört med fjolârets trupp.

Vi tränar tisdagar 19-20 samt fredagar 18-19. Bagge tillfällena är i Ilandahallen.

I början av sasongen hade vi ett föräldramOte där vi gick igenom hur vi hade tänkt 055

säsongen. Det var bra uppslutning pa mötet.

Innan serien drog igâng spelade vi 2st traningsmatcher. De var mycket uppskattade.

Vi har ett lag med i Kiass C central där vi kommer att spela totalt 1 2st seriematcher. I
skrivande stund har vi spelat 7 matcher och det liar blivit 3 vinster, 3 förluster samt 1 oavgjoid

fD match. Uttagning till match sker genom att spelama anmäler vilka matcher som de vill/kan
vara med pa. Därefier tas 11-14 spelar Ut. Annu liar ingen behövt stà over nãgon match pga.
att vi skulle vara for mânga. Nãgra av vâra spelare prioriterar ishockey. Det innebär att de inte
är med pa sá mánga matcher utan bara traningama.

Vid vane hemmamatch bedriver vi en liten kioskverksamhet. Inför matchen utser vi tvã olika
föräldrar som ansvarar for ldoskforsäljningen. Det är framfdrallt kaffe och kaka som
efterfrâgas.

Tvätt av matchställ liar delegerats till spelamas fOräldrar. Det liar fungerat utmärkt.

Vi liar deltagit i en CU som gick av stapein I Arjang. Mycket lyckad cup. Vi fick spela 4
matcher och var bara minuter ifrán att gâ till semifinal.



Verksamhetsberattelse Hertzoga BK Irmebandy P-96-97 / 2012-20 123

Truppen bestr av 21 spelare. Efier att P-97 lagt ner sitt lag s har vi fàtt till oss 5 st 97:or som
ar traningsvilliga och som flu gOr att det är lite konkurrens cm platsema. De verkar ha kommit

in bra i laget. 3 spelare har lamnat laget, 2 till Skoghall Oscar GällstrOm och Johan Râdström

samt Albin Libäck till G$ 86. Janne Lundberg och Mikael Eskilsson har tilikommit pa
ledarsidan — kul ! Vi tränar 3 ggr I veckan mân-ons-fre pa Ilanda. I âr spelar vi seriespel I
Pojkar kiass 3. Serien bestãr av 8 lag och där vi efter avslutad hOstsasong ligger pa en 4:e
plats. Traningsnärvaron är fortsatt hog, det är flera spelare scm missat bara ett fatal träningar

och vi tycker sammanhâllningen och stamningen I trnppen är fortsatt mycket god. Under ret

har vi fortsatt i liten skala med kioskverksamhet pa vára hemmamatcher. Pengama anvander

vi till anmälningsavgifier/cuper. Vi kommer vara med i nágon cup efier avslutat seriespel, inte

bestämt ännu, kanske Floorball Games i Linkoping. Nágra spelare fran truppen dOmer vàra
yngre killar i HBK I deras serier.

Halsningar

Ledama HBK P-96 Innebandy

Lars Hjalmarsson
Tomas Karlsson
TorbjOm BrattstrOm
Janne Lundberg
Mikael Eskilsson
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Styrelsen for HERTZOGA BK far harmed avge ãrsredovisning for rakenskapsâret 2012.

Forvaltningsberättelse

Information om verksamheten

foreningen bar en mycket aktiv fotbollsverksamhet samt även en innebandyverksamhet.

Flerârsöversikt (tkr) 2012 2011 2010 2009 2008

Omsattning 2350 2419 2632 2354 2336

Resultat efter finansnefto -161 -72 139 93 166

Förslag till vinstdisposition -

Styrelsen fdreslãr att till forfogande stâende vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 1 456 985
àrets fOrlust -161 200

1 295 785

disponeras sâ att
I fly rakning OverfOres 1 295 785

F oretagets resultat och stalining i ovrigt framgâr av efterfOljande resultat- och balansrakning med
tillaggsupplysningar.
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Resultatrakning Not 2012-01-01 2011-01-01
-2012-12-31 -2011-12-31

Nettoomsättning 2 350 464 2418 800

Ovriga rorelseintakter 322 017 115 108

2 672 481 2 533 908

Rörelsens kostnader

Ovriga externa kostnader -2 234 072 -2 022 398

Personalkostnader 1 -592 654 -577 597

Avskrivningar materiella anläggningstillgângar 2 -11 946 -11 946

-2 838 672 -2 611 941

Rörelseresultat -166 191 -78 033

Resuftat frin finansiella poster
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 017 5 762

Räntekostnader och liknande resultatposter -26 -6
4991 5756

Resultat efter finansiella poster -161 200 -72 277

Resultat fore skatt -161 200 -72 277

Arets resultat -161 200 -72 277
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Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgángar

Materiella antaggnbzgstittgángar

Byggnader 3 200470 212416

finansietta antaggningstiltgángar

Andra lângfristiga vardepappersinnehav 12 363 12363

Summa anläggningstillgàngar 212 833 224 779

OmsattningstiI1gingar

Kortfristigafordringar

Kundfordringar 1 216 9 200

Aktuella skattefordringar 0 3 025

Ovriga fordringar 24 356 31 372

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 468 47 697

52040 91294

Kassaochbank 1131275 1272606

Summa omsättningstillgángar 1 183 315 1 363 900

SUMMA TILLGANGAR 1396148 1588679
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Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 4
fritt eget kapitat
Balanserad vinst eller fOrlust 1 456 985 1 529 263
Arets resultat -161 200 -72 277

1295785 1456986

Summa eget kapital 1 295 785 1 456 986

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 6 853 25 877
Aktuella skatteskulder 2 816 0

Ovriga skulder 12 990 16 409

Upplupna kostnader och flirutbetalda intäkter 77 704 89 407

Summa kortfristiga skulder 100 363 131 693

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1396148 1588679

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsfdrbindelser Inga Inga
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Fordringar bar upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Ovriga tillgângar och skulder har upptagits till anskaffningsvarden där inget annat anges.

Redovisningsprincipema är oförändrade jämfört med fOregâende ãr.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhâllits eller kommer aft erhàllas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt aft de ekonomiska fördelarna kommer aft tillgodogoras bolaget och
intäkterna kan beräknas pA ett tillforlitligt sätt.
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Noter

Not 1 Anställda och personalkostnader
2012 2011

Medelantalet anställda
Man 2 2

2 2

Loner och andra ersättningar samt sociala kostnader

inklusive pensionskostnader
Loner och andra ersattningar 596 048 512 422

Sociala kostnader och pensionskostnader 217 729 185 006

(varav pensionskostnader) (25 241 19 987)

Totala lOner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 813 777 697 428

Not 2 Avskrivningar och nedskrivningar
Anlaggningstillgángar skrivs av enligt plan Over den fOrvantade nyttjandeperioden med hansyn till
vasentligt restvärde. FOijande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anhiiggningstiHgngar
Byggnader 3 ¾

Not 3 Byggnader
2012-12-31 2011-12-31

Ingáende anskaffningsvarden - - 260 200 260 200

Utgende ackumulerade anskaffningsvärden 260 200 260 200

Ingàende avskrivningar -47 784 -35 838

Arets avskrivningar -11 946 -11 946

Utgende ackumulerade avskrivningar -59 730 -47 784

Utgãende redovisat värde 200 470 212 416
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Not 4 Föriindring av eget kapital
Batanserat Arets

resultat resultat
Belopp vid ârets ingâng 1 529 263 -72 277

Disposition av fOregAende
ãrs resultat -72 277 72 277
Arets resultat -161 200
Belopp vid rets utgáng 1 456 986 -161 200

Karistad den 4juni 2013

Ears Karisson Jens Wailner

OrdfOrande Vice OrdfOrande

Thomas Ivarsson Tomas Larsson

Kassör Herransvarig

Tom Erlandsson Johan Tömgren

Damansvarig Innebandyansvarig

Mm revisionsberättelse bar lämnats den 4juni 2013

Tomas Fridh
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till fdreningsstämman I HERTZOGA BK
Org.nr 873200-9850

Rapport om ársrcdovisningen
Jag har utfOrt en revision av ârsredovisningen for HERTZOGA BK fOr räkenskapsàret 2012.
Styretsens ansvarfor ársredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret for att uppratta en ãrsredovisning som ger en rattvisande bud enligtársredovisningslagen och fOr den ititerna kontroll som styretsen bedOmer är nodvandig fOr att uppraffa enãrsredovisning som inte innehãller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegenttigheter ellerpãfet.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar at att uttala mig om ãrsredovisningen pa grundvat av mm revision. Jag bar utfOrt revisionenenhigt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver attjagfOljer yrkesetiska krav samt planerar och utfOr revisionen fOr att uppnâ rim hg säkerhet attãrsredovisningen inte innehãl let väsentl iga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika átgarder inhämta revisionsbevis om belopp och annan informationI ârsredovisningen. Revisorn väljer vilka ãtgarder som ska utfOras, bland annat genom att bedOmariskerna for vasentliga felaktigheter i ãrsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter efler pafet. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de de)ar av den interna kontrollen som är relevanta fOrhut stiftelsen upprattar ârsredovisningen fOr att ge en rättvisande bud I syfte att utformagranskningsàtgärder som at atidamatsentiga med hansyn till omstandigheterna, men inte i syfte att gOraett uttalande om effektiviteten I stiftelsens interna kontrotl. En revision innefattar ocksá en utvarderingav andamälsenligheten I de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten I styretsens0 upiskattningar i redovisningen, tiksom en utvardering av den overgripande presentationen Iãrsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillrackliga och andamãlsenliga som grund fOr minauttalahden.

Uttatanden
Enligt mm uppfattning bar ãrsredovisningen upprattatsi enlighet med àrsredovisningslagen och get en Ialla vasentliga avseenden rättvisande bud av fOreningens finansiella stailning per den 2012-12-31 och avdess finansiella resultat fOr ãret enligt ãrsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningarUtOver mm revision av arsredovisningen harjag även utfOrt en revision av styretsens forvattning fOrHERTZOGA BK fOr rakenskapsáret 2012.

HERTZOGA 8K, Org.nt 873200-9850
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Styretsens ansvar
Det at styrelsen som hat ansvaret fOr forvaitningen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig sakerhet uttala mig om forvaltningen pa grundval av mm revision. Jag harutfOrt rev isionen enligt god rev isionssed I Sverige.

Som underlag for mitt uttalande om ft5rvaltningen hat jag utOver mm revision av ãrsredovisningengranskat vasentliga beslut, ãtgarder och förhãllanden I foreningen for att kunna bedoma om flagonstyretseledamot at ersattningsskytdig mot foreningen eller om det finns skäl fOr entledigande.

Jag anser att de revisionsbevis jag liar inhämtat är tillräckliga och andamãlsentiga som grund fOr mittuttalande.
-

Uttalande
Jag tilistyrker att fOreningsstamman beviljar styrelsens ledamOter ansvarsfrihet for räkenskapsãret.

Karistad den 4juni 2013

Tomas fridh
Auktoriserad revisor
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