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1.

LEDELSESPÅTEGNING

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

29. marts 2015.

Bestyrelse:

Leo Cordua Anne Grete Svare Erling Paulsen

Formand Næstformand

Alf Mortensen Tom Christensen Lars Lundby

Regnar Jacobsen

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Dragsholm Golf Club.

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

billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger af, at det er en

forening.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som

beretningen omhandler.



2.

DE INTERNE REVISORS ERKLÆRINGER

Til medlemmerne i Dragsholm Golf Club

Påtegning på årsregnskabet

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

29. marts 2015.

De Generalforsamlingsvalgte revisorer

Peter Pedersen og Susanne Post

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 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 årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Ved gennemgang af bankkonto i Nordea, er der konstateret at der er en difference på kr. + 4570,- per

31.12.2014. Årsagen er fundet og er bogført i det nye år.

Har ikke udført egentlig bilags revision, men vi har fået forelagt de oplysninger vi har ønsket til

bedømmelse af regnskabet.

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

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.

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

og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for

regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Dragsholm Golf Club for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31.

december 2014 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet



3.

LEDELSESBERETNING

Foreningsoplysninger Dragsholm Golf Club

Golfsvinget 1

4540 Fårevejle

Telefon: 59 65 11 10

Hjemmeside: www.dragsholmgolfclub.dk

e-mail: info@dragsholmgolfclub.dk

Cvr.nr. 27 16 86 63

Stiftet: 3. juni 2003

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Leo Cordua

Anne Grete Svare

Erling Paulsen

Alf Mortensen

Tom Christensen

Lars Lundby

Regnar Jacobsen

Revision Peter Pedersen og Susanne Post

General- Ordinær generalforsamling afholdes

forsamling 29. marts 2015.

Aktivitet 

Økonomisk udvikling 

Begivenheder efter statusdagen 

Den forventede økonomiske udvikling 

Ny aftale er forhandlet på pladssom er gældende de kommende 3 år.

I mange år har bestyrelsesarbejdet i golfklubben næsten altid handlet om økonomi - i 2014 var det

ikke anderledes - der var stadig nogle regninger fra tidligere år, der dukkedew op og som ikke var

medtaget ved sidste årsskifte - manglende opgørelse over ferieforbrug / ferieopsparing / samt

overførsler af manglende afspadsering. Her er ved årsskiftet mener vi at vi er kommet til bunds og

har en reserve på ca. kr. 200.000. Dette er ca. kr. 200.000 mindre end forventet - men efter mange

års tom pengekassevad flere dele slidte(somudslagsmåtter - bolde til drivingrange- nyt alarmsystem -

som så betyder at det blkiver meget billigere fremadvendt), derudover var vi nødt til skifte golfbox

anlægget - mange nye skilte og rengøring/ el og varme i den periode, hvor vi ikke havde restauratør

og her blev der også lavet overgangsordninger specielt omkring rengøring samt en del omkostninger

til kloakrens og tv gennemgang.

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

vurderingen af selskabets økonomiske forhold pr. 31. december 2014.

Selskabets aktiviteter består i at drive golfklub og dermed beslægtede aktiviteter i foreningsregi.





3.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt om indregning og måling

BALANCEN:

Anlægsaktiver

Tilgodehavender 

Gældsforpligtelser:

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenue efter fradrag af

afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til

amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente,

således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over

låneperioden.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Golfklubben ejer ingen anlægsaktiver.

Årsrapporten for Dragsholm Golf Club for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for klasse B-virksomheder med de tilpasninger af, at det er en forening.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

selskabet, 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle

omkostninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde

selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.


