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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Varde Golfklub. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver  

og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret  

1.  oktober 2015 – 30. september 2016.  

 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke 

vurderingen af foreningens finansielle stilling. 

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Varde, den 27. oktober 2016 

 

Bestyrelse 

 

Dan B. Larsen Ebbe Seligmann Kurt Rotbøl Finn Storgaard 

 

Dennis Christensen Ove Blom Hansen Tom Øhlenschlæger Hans Jessen 
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Til kapitalejerne i Varde Golfklub 

 

ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET 

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Varde Golfklub for regnskabsåret 1. oktober 2015 

- 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Års-

regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse 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 skyl-

des besvigelser eller fejl. 
 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i 

overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske 

revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
 

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler samt planlægger og 

udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet 

og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sik-

kerhed for vores konklusion. 
 

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det 

er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende 

handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. 
 

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi 

udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. 
 

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold. 
 

Konklusion 

På grundlag af det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 

foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af forenin-

gens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med års-

regnskabsloven. 
 

Supplerende oplysninger om forståelse af revisionen 

I resultatopgørelsen for 2015/16 er medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2015/16 og 

2016/17. Resultatbudgetterne har ikke været underlagt revision. 

 

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN 

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 

handlinger i tillæg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores op-

fattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.  

 

Esbjerg, den 15. november 2016 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20 22 26 70 
 
 

Dorte Larsen Carsten Lyndgaard 

Statsautoriseret revisor Registreret revisor 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for Varde Golfklub for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med den regnskabsskik, som 

beskrevet nedenfor, og foreningens vedtægter. 

 

Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperio-

den, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede kontingenter er tilstrækkelig. 

 

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Opstillingsform 

Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. 

 

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigel-

ser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede kontingenter og modtagne tilskud i hen-

hold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktivi-

teter. 

 

RESULTATOPGØRELSEN     

     

Indtægter     

Kontingenter og modtagne tilskud vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.     

     

Omkostninger     

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.     

 

Finansielle poster     

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i perioden med de beløb, der vedrører regnskabsperio-

den. 

 

Finansielle poster består af renteindtægter af bankindeståender og renteomkostninger på banklån.     

 

Skat 

Sportsforening er en ideel forening, der ikke har erhvervsmæssig aktivitet. Sammenholdt med at et even-

tuelt overskud anvendes til almennyttige formål i henhold til foreningens vedtægter, ifalder foreningen ik-

ke skattepligt.     

     

     

BALANCEN 

     

Materielle anlægsaktiver     

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. 

      

Fortjeneste eller tab ved salg af driftsmidler indregnes i resultatopgørelsen som enten indtægt eller om-

kostning.     

 

Finansielle anlægsaktiver 

Værdien af Køkkenets Venner ApS og Aktier i Varde Golfbane A/S optages til anskaffelsessum. 

Obligationer optages til handelsværdi. 

     

Tilgodehavender     

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse 

af tab. 
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Egenkapital 

Idet medlemmerne ikke har mulighed for refusion af kontingent for indmeldelse i foreningen, er hele for-

eningens overførte resultat betegnet som frie reserver.     

     

Gældsforpligtelser     

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

gationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelses-

tidspunktet. 
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Resultatopgørelse 

    Budget Budget 

2014/15  2015/16 2015/16 2016/17 

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

 4.262 Kontingenter inkl. Indskud  4.034 4.100 3.850 

 215 Udleje af bagskabe og trolleys  212 215 210 

 97 Træningslektioner  127 80 125 

 696 Greenfee  643 700 640 

 110 Hulsponsorater  104 110 104 

 120 Øvrige sponsorater  130 126 130 

 50 Company Day  58 50 60 

 75 Tilskud Varde Kommune  114 75 75 

 242 Tilskud, offentlige midler  395 240 270 

 97 Andre indtægter  96 100 100 _______  _______ _______ _______ 

 5.964 Indtægter 5.913 5.796 5.564 _______  _______ _______ _______ 

  Erhvervsklub 

 204 Sponsorater 173 210 170 

 (79) Arrangementer mv. (61) (80) (70) 

 (150) Tilskud til junior-/elitearbejde (110) (130) (100) 

 25 Hensat til junior-/elitearbejde til senere år (2) (0) (0)  _______  _______ _______ _______ 

 0  0 0 0 _______  _______ _______ _______ 

  Lønninger 

 (3.188) Lønudgifter (2.997) (3.080) (2.775)

 (126) Øvrige lønafhængige udgifter (136) (119) (125) _______  _______ _______ _______ 

 (3.314)  (3.133) (3.199) (2.900) _______  _______ _______ _______ 

  Medlemspleje 

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

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

 0 Anvendt af opsparet overskud 57 57 57 

 (24) Kursusudgifter  (17) (15) (20) 

 (0) Træningsbolde (19) (18) (0) 

 (0) Trollyes (0) (0)  (0) 

 (10) Medlemshvervning (36) (10) (85) _______  _______ _______ _______ 

 (91)  (72) (43) (105) _______  _______ _______ _______ 
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Resultatopgørelse 

    Budget Budget 

2014/15  2015/16 2015/16 2016/17 

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

  Maskiner 

 (104) Vedligeholdelse mv. (99) (110) (110) 

 (106) Benzin, olie mv. (114) (110) (120) 

 (43) Forsikringer (44) (45) (50) 

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

 (376) Afskrivninger (393) (375) (375) 

 0 Fortjeneste ved salg af maskiner 15 0 0 _______  _______ _______ _______ 

 (629)  (635) (640) (655) _______  _______ _______ _______ 

  Banen 

 (166) Vedligeholdelse mv. (147) (150) (125) 

 (161) Gødning mv. (135) (160) (140) 

 (6) Baneforbedringer mv. (0) (0) (250) 

 6 Forbrug af hensættelse 0 0 250 

 (0) Hensat til baneforbedringer (100) (0) (0) _______  _______ _______ _______ 

 (327)  (382) (310) (265) _______  _______ _______ _______ 

 

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

 

  Administration mv. 

 (160) Kontingent DGU og øvrige kontingenter (141) (150) (140) 

 (6) Telefon og porto (6) (6) (7) 

 (93) Edb og kontorartikler (83) (93) (90) 

 (48) Golfbox (48) (50) (50) 

 (11) Hjemmeside (12) (7) (5) 

 (11) Vedligeholdelse af inventar og mindre nyanskaffelser (8) (5) (5) 

 (63) Vask, rengøring og renovation (78) (65) (65) 

 (16) Scorekort mv. (13) (10) (15) 

 (59) Annoncer og reklame, blade og bøger (45) (65) (70) 

 (1) Udgifter vedr. sponsorater (0) (5) (5) 

 (23) Mødeudgifter (18) (20) (18) 

 (8) Forsikringer (10) (7) (10) 

 (13) Baneguide (26) (13) (27) 

 (22) Vagtservice (22) (22) (23) 

 (25) Revision (9) (10) (10) 

 (61) Øvrige omkostninger (57) (40) (60) _______  _______ _______ _______ 

 (620)  (576) (568) (600) _______  _______ _______ _______ 
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    Budget Budget 

2014/15  2015/16 2015/16 2016/17 

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

  Drift af ejendomme 

 (107) Vedligeholdelse (87) (80) (100) 

 (114) El og varme (76) (120) (100) 

 (4) Ejendomsskat (5) (4) (5) 

 (19) Forsikringer (21) (20) (25) 

 (4) Tømning af toiletvogn (3) (5) (5) 

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

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

 (13) Forbrugsafgifter (19) (15) (20) 
_______  _______ _______ _______ 

 (646)  (556) (589) (600) _______  _______ _______ _______ 

  

 (5.946) Udgifter (5.673) (5.668) (5.444) _______  _______ _______ _______ 

 

 18 Overskud/underskud før renter 240 128 120 _______  _______ _______ _____  

 

  Renter mv.  

  Indtægter 

 34 Obligationer 34 60 50 

 25 Varde Golfbane A/S 24 25 25 

  Udgifter 

 (60) Nedskrivning af værdien af Køkkenets Venner ApS (0) (60) (0) 

 (8) Banker mv. (27) (20) (20) 

 (87) Prioritetsrenter (78) (80) (80) _______  _______ _______ _______ 

 (96)  (47) (75) (25) _______  _______ _______ _______ 

 

 (78) Ordinært overskud/ underskud 193 53 95 _______  _______ _______ _______ _______  _______ _______ _______ 
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Balance pr. 30.09.2016 

 2016 2015 

 t.kr. t.kr. 

Ejendomme, anskaffelsessum 6.935 6.935 

Foretagne afskrivninger 2.943 2.598  _______ _______ 

Bogført værdi af ejendomme 3.992 4.337  _______ _______ 

Driftsmidler anskaffelsessum 6.750 6.577 

Foretagne afskrivninger (6.096 (5.809)  _______ _______ 

Bogført værdi af driftsmidler 654 768  _______ _______ 

Materielle anlægsaktiver 4.646 5.105  _______ _______ 

 

Tilgodehavende hos Varde Golfbane A/S 2.260 2.425 

Anparter Køkkenets Venner ApS, nedskrevet værdi 80 80 

Aktier i Varde Golfbane A/S, anskaffelsessum 2.001 1.970  _______ _______ 

Finansielle anlægsaktiver 4.341 4.475  _______ _______ 

 

Anlægsaktiver 8.987 9.580  _______ _______ 

 

Diverse tilgodehavender/periodiseringer 274 140 

Obligationer 1.196 1.256 

Bankindeståender og kassebeholdning 346 59  _______ _______ 

Omsætningsaktiver 1.816 1.455  _______ _______ 

 

Aktiver 10.803 11.035  _______ _______  _______ _______ 

 

Egenkapital primo 4.292 4.370 

Årets underskud 193 (78)  _______ _______ 

Egenkapital 4.485 4.292  _______ _______ 

 

Udvalgenes opsparede overskud 179 188 

Hensættelse til baneforbedringer/vedligeholdelse bygninger 491 361  _______ _______ 

Hensættelser i alt 670 549  _______ _______ 

Prioritetsgæld, Nykredit 4.061 4.439  _______ _______ 

Langfristede gældsforpligtelser 4.061 4.439  _______ _______ 

 

Periodiseret kontingent/sponsorater 1.131 1.153 

Afsat feriepenge til funktionærer 312 371 

Anden gæld 144 231  _______ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser 1.587 1.765  _______ _______ 

Gældsforpligtelser 5.648 6.194  _______ _______ 

 

Passiver 10.803 11.035  _______ _______  _______ _______ 


