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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2019 for 
Hirtshals Golfklub. 

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i regnskabets afsnit 
om anvendt regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2019. 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke 
vurderingen af klubbens finansielle stilling. 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Hirtshals, den 4. februar 2020 

, er G elgaard 
Næstformand 

I~ u~~ \~is Peter Thomsen 

Bodil Vidarsson 

Kass°(f)JJJJJ 
Kurt Eltved 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 

TU medlemmerne i Hirtshals Golfklub 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Hirtshals Golfklub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 
der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 
på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på 
side 6-7. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den 
regnskabspraksis, som er beskrevet på side 6- 7. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er 
uafhængige af klubben i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's 
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Foreningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, 
som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på 
side 6- 7. 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. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere klubbens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere klubben, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af klubbens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om klubbens 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på 
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at klubben ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler 
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

eret rev 
- . 747 



6 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsregnskabet for Hirtshals Golfklub for 2019 er aflagt i overensstemmelse med den regnskabsskik, som 
er beskrevet nedenfor. 

Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af klubbens aktiviteter for 
regnskabsperioden. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

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

De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise 
afvigelser i forhold til realiserede tal og for at vise forventninger til 2020. 

RESULTATOPGØRELSEN/BALANCEN 

Indtægter 
Indtægter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. 

Omkostninger 
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost 
ninger til social sikring mv. til klubbens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne 
godtgørelser fra offentlige myndigheder. 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkost 
ninger ved amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger 
indregnes i perioden med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. 

Skat 
Klubben er en forening, der ikke har erhvervsmæssig aktivitet. Sammenholdt med at et eventuelt 
overskud anvendes til almennyttigt formål i henhold til foreningens vedtægter, ifalder klubben ikke 
skattepligt. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 
Der afskrives ikke på golfbaneanlægget, da selve banen vurderes til at have ubegrænset brugstid, og da 
der på anlægget sker løbende vedligeholdelse, således at værdien opretholdes. 

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. 

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

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

Brugstid Restværdi 

Driftsmateriel og inventar . 
Bygninger . 

3-10 år 
20 år 

o 
50% 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs 
pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste 
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er 
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af 
forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter 
følgende regnskabsår. 

Gældsforpligtelser 
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte 
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris 
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mel 
lem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Erikke Erikke 
underlagt underlagt 
revision revision 

Regnskab Budget Regnskab Budget 
Note 2019 2019 2018 2020 

tkr. tkr. tkr. tkr. 

Medlemskontingenter ............... 2.351 2.245 2.173 2.190 
Tab medlemmer ..................... -28 o -26 o 
Greenfee .............................. 522 450 449 500 
Sponsorindtægter ................... 225 237 189 187 
Øvrige driftsindtægter ............. 515 447 389 456 

INDTÆGTER ......................... 3.585 3.379 3.174 3.333 

Leje af jord .......................... -39 -40 -39 -41 
Personaleomkostninger ............ 2 -1.811 -1.822 -1.750 -1.530 
Drift af baneanlæg .................. 3 -833 -755 -710 -715 
Drift af bygninger ................... 4 -285 -243 -282 -263 
Med lemsom kostni nger .............. 5 -124 -99 -87 -122 
Administrationsomkostninger ..... 6 -169 -128 -178 -147 

UDGIFTER ............................ -3.261 -3.087 -3.046 -2.818 

DRIFTSRESULTAT FØR 
AFSKRIVNINGER ..................... 324 292 128 515 

Afskrivninger ......................... -218 -151 -170 -211 
Avance ved salg af aktiver mv .... 36 o 3 o 
RESULT AT FØR RENTER ........... 142 141 -39 304 

Finansielle udgifter ................. -135 -133 -135 -137 

ÅRETS RESULTAT ................... 7 8 -174 167 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 

Bygninger . 
Golfbane . 
Driftsmidler . 
Materielle anlægsaktiver............................................... 7 

ANLÆGSAKTIVER . 

Varelager . 
Varebeholdninger . 

Andre tilgodehavender . 
Periodeafgrænsningsposter . 
Tilgodehavender . 

Kassebeholdning . 
Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER . 

AKTIVER . 

Regnskab Regnskab 
2019 2018 
tkr. tkr. 

966 999 
7.675 7.675 
419 249 

9.060 8.923 

9.060 8.923 

52 44 
52 44 

78 5 
21 19 
99 24 

2 4 
2 4 

153 72 

9.213 8.995 
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BALANCE 31 . DECEMBER 

PASSIVER 

Egenkapital 1. januar . 
Overført overskud . 

EGENKAPITAL . 

Prioritetsgæld . 
Gæld til pengeinstitut. . 
Langfristede gældsforpligtelser . 

Kortfristet del af langfristet gæld . 
Kassekredit . 
Leverandører af varer og tjenesteydelser . 
Depositum bagskabe . 
Skyldige omkostninger mv . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter mv. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Regnskab Regnskab 
Note 2019 2018 

tkr. tkr. 

4.956 5.129 
7 -174 

4.963 4.955 

1.918 2.045 
183 o 

2.101 2.045 

183 130 
1.300 1.340 
200 43 
220 226 
246 256 

2.149 1.995 

4.250 4.040 

9.213 8.995 

8 

9 
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 

Årets resultat . 

Afskrivninger mv. indeholdt i resultatet.. . 
Amortisering låneomkostninger . 
Ændring i varebeholdninger . 
Ændring i tilgodehavender . 
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser . 

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER. . 

Køb af materielle anlægsaktiver . 
Salg af materielle anlægsaktiver . 

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET . 

Afdrag langfristet gæld . 
Optagelse af lån . 

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET . 

ÆNDRING I LIKVIDER. . 

Likvide beholdninger og kassekredit primo . 

LIKVIDE BEHOLDNINGER OG KASSEKREDIT UL TIMO . 

Regnskab Regnskab 
2019 2018 
tkr. tkr. 

7 -174 

181 167 
10 10 
-8 2 

-75 45 
142 32 

257 82 

-355 -53 
36 3 

-319 -50 

-157 -129 
255 o 

98 -129 

36 -97 

-1.335 -1.238 

-1.299 -1.335 
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NOTER 

Regnskab 
2019 
tkr. 

Øvrige driftsindtægter 
Tilskud, Hjørring kommune . 
Matchdage . 
Udlejning mv. afbagskabe . 
Udlejningsbiler, netto . 
Kantine, automater mv., netto . 
Gaver og tilskud . 

Personaleomkostninger 
Antal personer beskæftiget i gennemsnit. . 

Lønninger, bane . 
Lønninger, øvrige. . 
Kørselsgodtgørelse . 
Pensioner . 
Sociale udgifter . 

Drift af baneanlæg 
Leje, maskine . 
Gødning . 
Sand mv . 
Leasing . 
Vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser . 
Drift af maskiner . 
Vandafgift. . 
Bøde . 

Drift af bygninger 
El. . 
Varme . 
Vedligeholdelse og mindre nyanskaffelser . 
Rengøring mv . 
Ejendomsskat mv . 
Forsikring mv . 

13 
45 

128 
63 

194 
72 

515 

6 

988 
536 

8 
209 
70 

1.811 

Regnskab 
2018 Note 
tkr. 

1 
15 
28 

131 
32 

183 
o 

389 

2 
6 

975 
511 

5 
202 
57 

1.750 

4 
61 
88 
61 

259 
332 
28 
o 

833 

70 
56 
74 
20 
9 

56 

285 

3 
44 
49 

111 f' 

61 
108 
296 
26 
15 

710 

4 
67 
51 
92 
15 
8 

49 

282 
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NOTER 

Regnskab 
2019 
tkr. 

Med lem som kostni nger 
Kontingent DGU mv . 
Medlems- og scorekort . 
Kaninaktiviteter . 
Generalforsamling og bestyrelsesmøder . 
Diverse medlemsomkostninger. . 
Eliteafdeling . 
Juniorafdeling . 
Drift drivingrange . 

Administrationsomkostninger 
Revision og regnskabsmæssig assistance . 
Rest revisor vedrørende tidligere år . 
Telefon . 
Kontorartikler, kontingenter, Bluegaarden, edb mv . 
Personaleudgifter . 
Mindre nyanskaffelser . 
PR-aktivitet, netto . 

Materielle an lægsaktiver 

Bygninger 

71 
-1 
-1 
4 

25 
17 
3 
6 

124 

12 
3 

16 
72 
60 
o 
6 

169 

Regnskab 
2018 Note 
tkr. 

5 
73 
-2 
3 
5 

24 
-15 . 
-1 
o 

87 

6 
10 

17 
88 
56 
3 
3 

178 

7 

Kostpris 1. januar 2019 . 
Tilgang . 
Afgang . 
Kostpris 31. december 2019 . 

Afskrivninger 1. januar 2019 . 
Årets afskrivninger . 
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede 
aktiver . 
Afskrivninger 31 . december 2019 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 .. 

1.294 
o 
o 

1.294 

296 
32 

o 
328 

966 

Golfbane Driftsmidler 

7.675 2.651 
o 355 
o o 

7.675 3.006 

o 2.402 
o 185 

o o 
o 2.587 

7.675 419 
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NOTER 

Note 

Eventualposter mv. 

Eventualforpligtelser 

Lejekontrakter 
Der blev i 2015 indgået ny 30-årig lejekontrakt om leje af 21 tdr. land. Den årlige leje, som 
pristalsreguleres, udgør ca. 39 tkr. 

Leasingkontrakter 
Hirtshals Golfklub har indgået leasingkontrakter på maskiner. Leasingydelse på maskiner udgør 
i 2019, 60 tkr. Kontrakten udløber i 2024. 

8 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 9 
Til sikkerhed for gæld i realkreditinstitutter, 2.347 tkr., er der givet pant i golfbane og byg- 
ninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør 9.060 tkr. 

Til sikkerhed for gæld til Jyske Bank A/S, 1.530 tkr., er der givet pant nominelt 1.600 tkr. i 
golfbane og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør 9.060 tkr. 


