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FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen Haderslev Golfklub
Viggo Carstensens Vej 7
6100 Haderslev

Telefon:
Telefax:
Hjemmeside:
E-mail:

74528301
74533601
www.haderslevgolfklub.dk
mail@haderslevgolfklub.dk

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

863621 12
1971
Haderslev
1. oktober - 30. september

Golfmanager Lars Selde Olesen

Bestyrelse John Wilhardt, formand
Dorit Johnsen, næstformand
Lauritz Matthiesen, kasserer
Per Eskildsen
Knud Høeg Rasmussen

Revision BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab
Jomfrustien 27, Box 391
6100 Haderslev

http://www.haderslevgolfklub.dk
mailto:mail@haderslevgolfklub.dk
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LEDELSESPÄTEGNING

Bestyrelsen og golfmanageren har dags dato behandlet og godkendt den interne årsrapport for 1.
oktober 2013 - 30. september 2014 for Haderslev Golfklub.

Den interne årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-
ningen omhandler.

Haderslev, den 10. november 2014

G0711~
Lars Selde Olesen

,/
fI)~~
Dorit Johf«en

Knud Høeg Rasmussen
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DENUAFHÆNGIGEREVISORSPÅTEGNINGPÅÅRSREGNSKABET

Til medlemmerne j Haderslev Golfklub

Vi har revideret det interne årsregnskab for Haderslev Golfklub for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30.
september 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Det inter-
ne årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt 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 internt årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det interne årsregnskab på grundlag af vores revision. Vi
har udført vores revision 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 det interne årsregnskab er uden væsentlig
fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i det interne årsregnskab. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i det interne årsregnskab, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for
foreningens udarbejdelse af et internt 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 det interne årsregnskab.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSEOMLEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af det interne årsregnskab. Det er på denne baggrund vores
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med det interne årsregnskab.

Haderslev, den 10. november 2014

BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab
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LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet
Foreningens formål er at fremme og udvikle golfsporten.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
foreningens finansielle stilling.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Haderslev Golfklub for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning eller måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er
tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, amortisering af
finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Materielle anlægsaktiver
Bygninger og banen, banemaskiner samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der
afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi herefter:

Brugstid

Bygninger og bane .
Produktionsanlæg og maskiner .
Driftsmateriel og inventar .

15-50 år
5-8 år
5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab vises særskilt i resultatopgørelsen.

Tilgodeh avender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



RESULTATOPGØRELSE1. OKTOBER- 30. SEPTEMBER

Note

Kontingenter .
Indskud fra medlemmer .
Tilskud Haderslev Kommune .
Greenfee .
Bagrumsleje .
Sponsorer .
Turneringsfee .
Company Day. .
Andel Tour Sønderjylland (netto) .
Overskud "Pro Am" .
Forpagtningsindtægter .
Indtægt ved diverse salg .
Udlejning af golfvogne , .

INDTÆGTER .

Klubudgifter. 1
Baneudgifter 2
Maskinhusudgifter. 3
Klubhusudgifter............ 4
øvrige udgifter............................................................ 5
Administrationsudgifter.................................................. 6

BRUTTORESULTAT .

Personaleudgifter......................................................... 7
Af- og nedskrivninger..................................................... 8

DRIFTSRESULTAT .

Andre finansielle indtægter .
Andre finansielle omkostninger......................................... 9

ORDINÆRTRESULTAT .

Ekstraordinære indtægter .

ÅRETSRESULTAT .

FORSLAGTIL RESULTATDISPONERING

Henlæggelse til omlægning af driving range .
Overført resultat løvrigt .

IALT .

8

2013/14 2012/13
kr. tkr.

4.578.072 4.743
205.300 128
70.258 13
938.191 953
158.875 162
210.110 243
91.806 72
50.415 32
39.651 37
31.292 74
34.375 86
7.480 6
53.547 50

6.469.372 6.599

-567.682 -533
-1.001.642 -924

-35.221 -43
-593.353 -727
-54.946 -69

-233.136 -189

3.983.392 4.114

-3.236.172 -2.975
-567.095 -769

180.125 370

1.072 O
-260.390 -235

-79.193 135

10 O 849

-79.193 984

O
-79.193

849
135

-79.193 984



BALANCE 30. SEPTEMBER

AKTIVER

Grunde, bygninger og bane ..
Banemaskiner m.m .
Driftsmateriel og inventar .
Etablering Driving Range .
Materielle an lægsaktiver .

ANLÆGSAKTIVER .

Diverse tilgodehavender .
Moms .
Tilgodehavende, mageskifte m.m .
Tilgodehavender .

Likvide beholdninger ..

OMSÆTNINGSAKTIVER... , .

AKTIVER .

9

Note 2014 2013
kr. tkr.

7.786.596 7.980
1.075.123 699

59.270 72
452.266 O

11 9.373.255 8.751

9.373.255 8.751

184.167 229
4.625 18

52.908 904
241.700 1.151

12 37.934 34

279.634 1.185

9.652.889 9.936



BALANCE30. SEPTEMBER

PASSIVER Note

Henlæggelse til baneudvidelse m.m .
Henlægggelse til omlægning af driving range ..
Overført overskud .

EGENKAPiTAL.... . 13

Gæld til realkreditinstitutter .
Gældsbreve .
Gæld til pengeinstitutter. .
Langfristede gældsforpligtelser.. 14

Kortfristet del af langfristet gæld..................................... 14
Gæld til pengeinstitutter...................... 15
Leverandører af varer og tjenesteydelser ..
Anden gæld................................................................. 16
Forudfakturerede kontingenter .
Forudmodtaget tilskud, træner ..
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Lejeaftale

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

10

2014 2013
kr. tkr.

608.789 609
848.770 849

2.880.212 2.959

4.337.771 4.417

1.137.785 1.485
1.032.264 1.141
311.638 406

2.481.687 3.032

547.264 650
1.810.392 1.295

35.190 107
356.135 345
61.950 67
22.500 23

2.833.431 2.487

5.315.118 5.519

9.652.889 9.936

17

18



NOTER

Klubudgifter
Kontingent DGU m.fl .
Trykkeudgifter m.m. til golfblad m.m .
Annoncer hjemmeside m.m .
Turneringsudgifter incl. lederuddannelse .
Driftsudgifter, varebil. .
Visionsmøder .
Diverse .

Baneudgifter
Drift og vedligeholdelse af maskiner .
Vedligeholdelse af banen (incl. baneudstyr) .
Leje af grund. '" .

Maski nhusudgifter
Telefon, lys, varme og ejendomsskat .
Vedligeholdelse .
Småanskaffelser. .
Diverse .

Klubhusudgifter
Telefon, lys, varme og ejendomsskat .
Forsikringer og tyverialarm .
Rengøring og vedligeholdelse .

Øvrige udgifter
Sports- og juniorudgifter ..
Kaninafdelingen .

11

2013/14 2012/13 Note
kr. tkr.

1
150.524 160
59.973 49

133.267 96
166.112 125
16.157 28
36.474 69
5.175 6

567.682 533

2
410.289
559.663
31.690

320
551
53

924

3
25
12
1
5

43

4
265
73

389

727

5
69
O

69

1.001.642

25.714
7.249

O
2.258

35.221

274.348
74.322
244.683

593.353

49.738
5.208

54.946



NOTER

Administrationsudgifter
Porto, kontorhold og tryksager m.m .
Revision .
Advokatomkostninger. .
Edb-udgifter .
Møder, rejser og repræsentation .

Personaleudgifter

Banen
Gage og lønninger .
Løntilskud .

Træner
Gage .
Løntilskud, idrætsklasser .
Køb af træner- / undervisningstimer .

Administration
Gage og lønninger .
Løntilskud .

Pensioner m.m.
Arbejdsmarkedspension .
Andre udgifter til social sikring .
Kørselsgodtgørelse .
Øvrige personaleudgifter .

Personaleudgifter i alt .

Af· og nedskrivninger
Grunde, bygninger og bane .
Banemaskiner m.m .
Driftsrnateriel og inventar .
Realisationsavancer .

2013/14
kr.

86.614
47.161
3.125

43.068
53.168

233.136

1.629.420
-485.515

1.143.905

604.361
-45.000
128.160
687.521

1.007.579
-145.887
861.692

395.591
84.059
5.765

57.639
543.054

3.236.172

193.300
429.897
43.472
-99.574

567.095

12

2012/13 Note
tkr.

6
50
31
O

48
60

189

7

1.572
-493

1.079

600
-45

O
555

975
-145
830

359
77
10
65

511

2.975

8
193
524
52
O

769



NOTER

Andre finansielle omkostninger
Pengeinstitutter .
Gældsbrev, Haderslev Kommune .
Prioritetsgæld .
Garantiprovision. .
Låneomkostninger .

Ekstraordinære indtægter
Godtgørelse, dækning af omlægning af driving range ..
Fortjeneste ved salg af matr. 1046 ..

2013/14
kr.

106.488
26.927
88.405
3.750

34.820

260.390

13

O
O

2012/13 Note
tkr.

9
107

9
105

8
6

235

10
700
149

849o

Materielle anlægsaktiver 11

Grunde,
bygninger Banema- Driftsmateriel

og bane skin er m.m. og inventar

Kostpris 1. oktober 2013. •.••.•.••.......•.••...•. 15.479.870 5.687.684 1.030.839
Tilgang ............................................ O 806.262 31.225
Afgang ..........•........•......................... O -231.078 O
Kostpris 30. september 2014 ................... 15.479.870 6.262.868 1.062.064

Afskrivninger 1. oktober 2013...........•........ 7.499.973 4.988.926 959.322
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede
aktiver ............................................. O -231.078 O
Årets afskrivninger ......•................•......• 193.300 429.897 43.472
Afskrivninger 30. september 2014 ............. 7.693.273 5.187.745 1.002.794

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2014. 7.786.597 1.075.123 59.270

Likvider
Kreditbanken, konto 1014783 .
Danske Bank, konto 605-9317 .
Kassebeholdning .

2013/14 2012/13
kr. tkr.

12
6.932 3

O 8
31.002 23

37.934 34
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NOTER

Note

Egenkapital

Henlæggelse Henlæggelse
til bane- til omlægning Overført

udvidelse m.m. af driving range overskud I alt

Egenkapital 1. oktober 2013. .... 608.789 848.770 2.959.405 4.416.964
Forslag til årets
resultatdisponering .............. -79.193 -79.193

Egenkapital 30. september
2014 .............................. 608.789 848.770 2.880.212 4.337.771

13

Langfristede gældsforpligtelser 14
1/102013 30/92014 Afdrag Restgæld
gæld i alt gæld i alt næste år efter 5 år

Prioritetsgæld, Nykredit ........ 1.817.006 1.484.858 347.073 O
Gældsbrev, Haderslev
Kommune......................... 1.250.000 1.141.132 108.868 671.613
Bank Nordik, lån 100226......... 458.310 384.974 73.336 91.630
Nordea, lån 5499926512 ......... O O O O
Nordea, lån 8975220401 ......... 156.936 17.987 17.987 O
Nordea, lån 7563567125 ......... O O O O
Sydbank, lån 1142100............ O O O O

3.682.252 3.028.951 547.264 763.243

2013/14 2012/13
kr. tkr.

Gæld til pengeinstitutter 15
Nordea, konto 435260 .................................................... 882.069 434
Danske Bank, konto 10202............................................... 436.665 436
Sydbank, konto 1141995 ................................................. 467.264 400
Bank Nordic, konto 2692058 ............................................. 24.171 25
Danske Bank, konto 6059317 ............................................ 223 O

1.810.392 1.295

Anden gæld 16
ATP og sociale udgifter ................................................... 8.910 9
Feriepengeforpligtelse ................................................... 330.680 319
Beskattede feriepenge ................................................... 1.699 2
Skyldige pensioner. ....................................................... 14.846 15

356.135 345
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NOTER

Note

Lejeaftale 17
Klubben har indgået en lejeaftale omkring leje af et arealet - matr. 4216 Gl. Haderslev - med
en årlig leje på 22.000 kr. Lejemålet løber til31. december 2021.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 18

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut er der givet pant i fast ejendom på matr. nr. 1036,
1038, 1047 og 1422.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter er der deponeret ejerpantebreve på 900.000 kr. og
1.200.000 kr. med pant i fast ejendom, matr. nr. 1036, 1038, 1047 og 1422.

Til sikkerhed for gæld til Haderslev Kommune er der stillet ejerpantebrev på 1.250.000 kr.
med pant i jord, matr. nr. 4552.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er der stillet ejerpantebrev på 600.000 kr. med pant i
Toro-Greensmaster 3250-0 og Realmaster 5610-0 2WO, årgang 2009.


