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2.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Dragsholm Golf Club.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for

klasse A-virksomheder med de tilpasninger der følger af klubbens struktur.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver

et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de 

forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fårevejle, den 8. marts 2017.

Bestyrelsen:

Leo Cordua Erling Paulsen Regnar Jacobsen

Formand Næstformand

Britt Kjær-Jørgensen Carl Peter Mulvad Jensen

LEDELSENS PÅTEGNING



3.

Som de generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret årsregnskabet for Dragsholm

Golf Club for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 omfattende anvendt regn-

skabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

i overensstemmelse med årsregnskabsloven og klubbens vedtægter. Ledelsen har end-

videre ansvaret for at tilrettelægge en intern kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for

at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes be-

svigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Revisors ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af den ud-

førte revision. Revisionen er udført i overensstemmelse med danske standarder for revi-

sion af foreningers årsregnskaber. Dette omfatter en kontrol af årsregnskabets indhold, 

en sammenligning mellem budget og regnskab samt en kontrol af den fornødne sparsom-

melighed med medlemmernes penge.

Revisionens udførelse

Revisionen har ved stikprøver kontrolleret klubbens bogholderi og foretaget afstemninger

af aktiver og passiver med foreliggende tilgængeligt materiale. Vi har ved forespørgsler

fået forklaring på de budgetafvigelser der fremgår af årsregnskabet, og vi har kontrolleret,

at der udvises den rette agtpågivenhed ved afholdelse af udgifter. Vi har kontrolleret, 

at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 

grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens ak-

tiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af klubbens

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven og den valgte regnskabspraksis.

Supplerende oplysninger

Klubbens egenkapital er negativ og fortsat drift er afhængig af, at der kan skaffes tilsagn

om den nødvendige finansiering af driften. Der er fortsat ingen afklaring af behandlingen af 

gældsposterne til baneejeren og medlemmerne(indskudsbeviser).

 REVISORS ERKLÆRING



4.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne 

baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med årsregnskabet.

Udtalelse om budgettal

Der er medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har,

som det fremgår af resultatopgørelsen ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke ud-

trykker nogen konklusion herom.

Fårevejle, den 8. marts marts 2017

De generalforsamlingsvalgte revisorer

Ralf Nielsen Søren Laursen Møller

(tiltrådt revisor (assisteret ved revisionen

p.g.a udmeldelse) efter udmeldelse af 

klubben)

 REVISORS ERKLÆRING, FORTSAT



5.

Aktivitet

Klubbens aktivitet er at drive golfklub og dermed beslægtede aktiviteter i foreningsregi.

Økonomisk udvikling

Regnskabet for 2016 udviser et overskud på kr. 27.249 mod et budgetteret overskud på 

kr. 45.270.

Udfordringerne i 2016 har været manglende kontingenter og greenfee-indtægter samt

afvikling af restauranten i forhold til den tidligere restauratør ved udgangen af 2015. Disse

uforudsete omkostninger fremkom først i løbet af foråret 2016. Øvrige omkostninger og

indtægter følger nogenlunde budgettet, således at klubben kommer ud med et mindre

overskud.

Den gamle gæld til DGA er endnu uafklaret. Dette og problematikken vedrørende de 91

indskudsbeviser vil der blive arbejdet på at få en afvikling/afklaring af i 2017.

Begivenheder efter statusdagen

Efter regnskabsårets udløb er der ikke indtruffet forhold, der øver væsentlig indflydelse på 

vurderingen af klubbens økonomiske forhold pr. 31. december 2016.

Den forventede økonomiske udvikling

Med ganske få regusleringer er ny brugeraftale på plads gældende frem til 2020.

Budgettet for 2017 udviser et overskud på kr. 45.400.

LEDELSENS BERETNING



6.

Årsrapporten for Dragsholm Golf Club for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de tilpasninger der følger af 

klubbens struktur.

Sammenligningstallene for 2015 er udeladt i resultatopgørelsen som følge af, at klubbens 

indtægtsgrundlag og udgiftsdisponering er så væsentligt forskellig fra sidste år, at anførelse af 

sammenligningstal ville være misvisende.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, og i henhold til aftalen

med baneejeren. I resultatopgørelsen indregnes de omkostninger der vedrører regnskabs-

perioden.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske

fordele vil henholdsvis tilflyde eller fragå klubben, og posterne kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles

aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Balancen

Anlægsaktiver

Golfklubben ejer ingen anlægsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til den værdi de har for klubben. Der er foretaget en individuel 

vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Klubbens gældsforpligtelser måles til den værdi klubben forventes at skulle betale. For den

del af den langfristede gæld der omhandler stillede deposita, foreligger der ingen gælds-

beviser, men beløbet er opført efter den foreliggende bogføring. Gælden forventes ikke 

at være større end den anførte. En undersøgelse heraf blev ikke foretaget i 2016, men 

forventes foretaget i 2017.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Regnskab Regnskab Budget

2015 Note 2016 2016

urevideret

Indtægter

Kontingenter 1 209.180 225.560

Greenfee 19.532 30.400

Sponsorindtægter 173.342 173.960

Klubturneringer 60.930 57.000

Renter 347 0

Indtægter i alt 463.331 486.920

Udgifter

DGA for opkrævning (20) 43.790 46.000

DGU 98.423 100.000

Administration 52.828 60.000

Porto og gebyrer 1.970 0

e-conomic 4.189 0

Golfbox/GIC/Hjemmeside 27.013 26.000

Elite inkl. Pro 5.990 15.000

Junior inkl. Pro 6.859 15.000

Begyndere inkl. Pro 400 5.000

Regionsgolf 9.765 8.500

Kurser/generalforsamling/møder 3.320 7.500

Turneringsudvalg 12.271 8.000

Øvrige udvalg / frivilligdag 7.213 8.000

Diverse / bestyrelse 8.258 5.000

Rangebolde 12.000 12.000

Baneguides trykning 11.183 12.000

Sponsordag 7.520 10.000

Drivingrange, (150) 90.075 103.650

Afvikling af restaurant 30.075 0

Diverse 905 0

Differencer 2.038 0

Udgifter i alt 436.083 441.650

ÅRETS RESULTAT 27.249 45.270

der foreslås overført til næste år.

RESULTATOPGØRELSE
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2015 Note 2016

0 Andre anlæg og driftsmateriel 0

0 ANLÆGSAKTIVER I ALT 0

13.121 Tilgodehavender 0

5.000 Dragsholm Sparekasse, Indskudsbevis 0

4.380 Nordea Bank 2 16.703

22.501 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 16.703

22.501 AKTIVER I ALT 16.703

-2.661.486 Kapital primo -2.590.230

71.256 Årets resultat 27.249

-2.590.230 EGENKAPITAL I ALT -2.562.981

1.282.321 Gæld til Dragsholm Golf Anlæg ApS 1.282.321

91.700 Deposita, bagskabe m.m. 92.300

910.000 Indskudsbeviser, 91 medlemmer 3 910.000

2.284.021 LANGFRISTET GÆLD I ALT 2.284.621

34.711 Leverandører 0

286.183 Dragsholm Golf Anlæg ApS 286.183

0 Forudbetalt kontingent 8.880

7.816 Restaurant Bothwell 0

328.710 KORTFRISTET GÆLD I ALT 295.063

22.501 PASSIVER I ALT 16.703

Eventualforpligtelser 4

Pantsætninger og 

  sikkerhedsstillelser 5

BALANCE PR. 31. DECEMBER 

AKTIVER

PASSIVER



9.

Regnskab Budget

2016 2016

urevideret

1 Kontingenter

Kontingent á 300 kr. (fuldtid) 148.650 152.400

Kontingent á 150 kr. (deltid) 14.625 15.300

Kontingent passive 36.385 43.860

Ældresagen 2.800 0

Kontingent tilbageført -9.071 0

Junior - tilskud fra kommune 15.791 14.000

209.180 225.560

2 Nordea Bank

0479 568488 2.487

1706-5497 929239 14.216

16.703

3 Indskudsbeviser, 91 medlemmer

Klubben har en gæld til 91 medlemmer, som hver i sær har indskudt kr. 

10.000. Gælden forfalder til betaling ved påkrav ved det pågældende 

medlems død. Gælden er ikke sikret ved nogen retsakt.

4 Eventualforpligtelser

Der findes ingen eventualforpligtelser.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der findes ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

NOTER TIL REGNSKABET


