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Regnskabspraksis 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, regnskabsklasse A. Regnskabspraksis er 

uændret i forhold til tidligere år. 

 

Regnskabspraksis på væsentlige områder 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finan-

sielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger 

og nedskrivninger. 

  

 BALANCEN 

Værdien af Køkkenets Venner ApS optages til vurderingsum. 

 

Maskiner og inventar med en anskaffelsessum på over 12 t.kr. afskrives over 5 år. Maskiner og inventar med 

anskaffelsessum under 12 t.kr. pr. enhed udgiftsføres. 

Bygninger afskrives over 20 år. 
  
 Gældsforpligtelser 

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligati-

onslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke klubbens finansielle stilling. 

 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013/14 for Varde Golfklub. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af 

klubbens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlin-

gens godkendelse. 

 

Varde, den 11. november 2014 

 

Bestyrelse 

 

Dan B. Larsen Ebbe Seligmann Kurt Rotbøl Frede B. Nielsen 

 

Niels Krarup Ove Blom Hansen Tom Øhlenschlæger Henrik Friis 
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Den uafhængige revisors erklæring 

Til medlemmerne i Varde Golfklub 

Påtegning på årsregnskabet 

Vi har revideret årsregnskabet for Varde Golfklub for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september 2014, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter års-

regnskabsloven. Vi har ikke revideret budgettallene. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Vi har revideret årsregnskabet for Varde Golfklub for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september 2014, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter års-

regnskabsloven. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revi-

sionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisor-

lovgivning. 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 risikovurderin-

gen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af årsregnskabet, der giver 

et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighe-

derne, 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 regnskabs-

mæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

sion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2013 – 

30. september 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Esbjerg, den 11. november 2014 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

 

Tonny Løbner Carsten Lyndgaard 

statsautoriseret revisor registreret revisor 
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Resultatopgørelse 

   Budget Budget 

 2012/13 2013/14 2013/14 2014/15 

 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. _______ _______ _______ _______ 

 4.602 Kontingenter inkl. indskud 4.356 4.625 4.413 

 207 Udleje af bagskabe og trolleys 212 207 207 

 0 Udleje af trænere 0 0 0 

 64 Træningslektioner 79 65 65 

  676 Greenfee 758 675 700 

 0 Matchfee 0 0 0 

 100 Hulsponsorater 104 100 100 

 124 Øvrige sponsorater 131 124 124 

 63 Company Day 61 65 65 

 131 Tilskud Varde Kommune 92 100 75 

 260 Tilskud, offentlige midler 241 250 120 

 91 Andre indtægter 93 95 90 _______  _______ _______ _______ 

 6.318 Indtægter 6.127 6.306 5.959 _______  _______ _______ _______ 

  Erhvervsklub 

 257 Sponsorater 244 250 244 

 (15) Udgifter par-3 banen (0) (0) (0) 

 (100) Arrangementer mv. (99) (100) (100) 

 (129) Tilskud til junior-/elitearbejde (142) (150) (144) 

 (13) Hensat til junior-/elitearbejde til senere år (3) (0) (0) _______  _______ _______ _______ 

 0  0 0 0 _______  _______ _______ _______ 

  Lønninger 

 (3.026) Lønudgifter (3.171) (3.140) (2.975)

 (131) Øvrige lønafhængige udgifter (124) (125) (125) _______  _______ _______ _______ 

 (3.157)  (3.295) (3.265) (3.100) _______  _______ _______ _______ 

  Medlemspleje 

 (78) Juniorudvalg (39) (39) (39) 

 (36) Sportsudvalg (18) (18) (18) 

 (11) Kursusudgifter  (27) (18) (18) 

 (0) Træningsbolde (17) (15) (0) 

 (6) Trollyes ( 24) (19)  (0) 

 (0) Medlemshvervning (100) (0) (50) _______  _______ _______ _______ 

 (131)  (225) (109) (125) _______  _______ _______ _______ 
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Resultatopgørelse 

   Budget Budget 

 2012/13 2013/14 2013/14 2014/15 

 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. _______ _______ _______ _______ 

  Maskiner 

 (98) Vedligeholdelse mv. (77) (125) (127) 

 (133) Benzin, olie mv. (156) (145) (155) 

 (48) Forsikringer (45) (43) (45) 

 (0) Mindre nyanskaffelser (0) (10) (10) 

 (419) Afskrivninger (419) (450) (425) 

 44 Fortjeneste ved salg af maskiner 0 0 0 _______  _______ _______ _______ 

 (654)  (697) (773) (762) _______  _______ _______ _______ 

  Banen 

 (213) Vedligeholdelse mv. (141) (150) (155) 

 (139) Gødning mv. (135) (150) (153) 

 (45) Baneforbedringer mv. (6) (100) (100) 

 45 Forbrug af hensættelse 6 100 100 

 (150) Hensat til baneforbedringer (0) (0) (0) _______  _______ _______ _______ 

 (502)  (276) (300) (308) _______  _______ _______ _______ 

 (319) Leje af anlæg (317) (319) (319) _______  _______ _______ _______ 

  Administration mv. 

 (169) Kontingent DGU og øvrige kontingenter (168) (170) (170) 

 (8) Telefon og porto (7) (10) (8) 

 (87) Edb og kontorartikler (93) (90) (90) 

 (50) Golfbox (50) (75) (50) 

 (12) Hjemmeside (14) (12) (16) 

 (0) Vedligeholdelse af inventar og mindre nyanskaffelser (48) (15) (10) 

 (68) Vask, rengøring og renovation (76) (70) (70) 

 (16) Scorekort og greenfeekuverter (20) (20) (20) 

 (66) Annoncer og reklame, blade og bøger (104) (55) (50) 

 (10) Udgifter vedr. sponsorater (13) (10) (10) 

 (17) Mødeudgifter (22) (20) (20) 

 (17) Forsikringer (7) (6) (7) 

 (0) Baneguide (31) (50) (30) 

 (13) Vagtservice (13) (13) (13) 

 (57) Øvrige omkostninger (65) (60) (60) _______  _______ _______ _______ 

 (590)  (731) (676) (624) _______  _______ _______ _______ 
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   Budget Budget 

 2012/13 2013/14 2013/14 2014/15 

 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. _______ _______ _______ _______ 

  Drift af ejendomme 

 (122) Vedligeholdelse (110) (125) (100) 

 (110) El og varme (101) (120) (120) 

 (4) Ejendomsskat (4) (4) (4) 

 (20) Forsikringer (19) (19) (21) 

 (25) Leje af toiletvogn/tømning (5) (5) (5) 

 (345) Afskrivning på bygninger (345) (345) (345) 

 (200) Køb af inventar, restaurant (0) (0) (0) 

 (9) Forbrugsafgifter (16) (12) (18) 

 (835)  (600) (630) (613) 

  

 (6.188) Udgifter (6.141) (6.072) (5.851) _______  _______ _______ _______ 

 

 130 Overskud/underskud før renter (14) 234 108 _______  _______ _______ ______ 

        

  Renter mv.  

  Indtægter 

 8 Obligationer 54 15 20 

 102 Varde Golfbane A/S 94 90 25 

  Udgifter 

 0 Nedskrivning af værdien af Køkkenets Venner ApS (35) 0 0 

 (11) Banker og leasinggæld (8) (10) (10) 

 (95) Prioritetsrenter (91) (105) (85) _______  _______ _______ _______ 

 4  14 (10) (50) _______  _______ _______ _______ 

 

 134 Ordinært overskud 0 224 58 _______  _______ _______ _______ _______  _______ _______ _______ 
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Balance pr. 30.09.2014 

 2014 2013 

 t.kr. t.kr.  _______ _______ 

Ejendomme, anskaffelsessum 6.935 6.935 

Foretagne afskrivninger (2.253) (1.908)  _______ _______ 

Bogført værdi af ejendomme 4.682 5.027  _______ _______ 

Driftsmidler anskaffelsessum 6.360 6.224 

Foretagne afskrivninger (5.432)) (5.014)  _______ _______ 

Bogført værdi af driftsmidler 928 1.210  _______ _______ 

Materielle anlægsaktiver 5.610 6.237  _______ _______ 

 

Tilgodehavende hos Varde Golfbane A/S  2.663 2.787 

Anparter Køkkenets Venner ApS, nedskrevet værdi 140 0 

Aktier i Varde Golfbane A/S, anskaffelsessum 1.954 1.933  _______ _______ 

Finansielle anlægsaktiver 4.757 4.720  _______ _______ 

 

Anlægsaktiver 10.367 10.957  _______ _______ 

 

Diverse tilgodehavender 117 264 

Bankindeståender og kassebeholdning 906 825  _______ _______ 

Omsætningsaktiver 1.023 1.089  _______ _______ 

 

Aktiver 11.390 12.046  _______ _______  _______ _______ 

 

Egenkapital primo 4.370 4.236 

Årets overskud 0 134  _______ _______ 

Egenkapital 4.370 4.370  _______ _______ 

 

Udvalgenes opsparede overskud 152 216 

Hensættelse til baneforbedringer/vedligeholdelse bygninger 331 307  _______ _______ 

Hensættelser i alt 483 523  _______ _______ 

 

Prioritetsgæld, Nykredit 4.810 5.180  _______ _______ 

Langfristede gældsforpligtelser 4.810 5.180  _______ _______ 

 

Periodiseret kontingent/sponsorater 1.172 1.233 

Afsat feriepenge til funktionærer 366 325 

Anden gæld 189 415  _______ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser 1.727 1.973  _______ _______ 

Gældsforpligtelser 6.537 7.153  _______ _______ 

 

Passiver 11.390 12.046  _______ _______  _______ _______ 

 


