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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og administrator har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
september 2019 - 31. august 2020 for Holbæk Golfklub.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. august 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2019/20.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-
gen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 12. november 2020

Administrator      

Ole Rasmussen
Forretningsfører

Bestyrelse      

Bjarne Kjærside
formand

John Sejer Jens Rohrberg

Jan Kipling Morten Schou Michael Sander

 1



Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til medlemmerne i Holbæk Golfklub

Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Holbæk Golfklub for regnskabsåret 1. september
2019 - 31. august 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af for-
eningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2020 samt af resultatet af foreningens aktivi-
teter for regnskabsåret 1. september 2019 - 31. august 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstan-
dard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnska-
ber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-
skrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af
foreningen 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 hen-
hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende den udvidede gennemgang
Vi skal fremhæve, at der i resultatopgørelsen er medtaget godkendt budget som sammenligningstal.
Budgettet har ikke været underlagt udvidet gennemgang.

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 skyldes
besvigelser eller fejl.

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

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører
handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derud-
over udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed 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
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi ud-
trykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetnin-
gen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet
eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ringsted, den 12. november 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Per Larsen
statsautoriseret revisor
mne27778
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Foreningsoplysninger

Foreningen Holbæk Golfklub
Dragerupvej 50
4300 Holbæk

Telefon: 59 43 45 79
E-mail: info@holbakgolfklub.dk
Hjemmeside: www.holbakgolfklub.dk

CVR-nr.: 85 60 31 16
Regnskabsperiode: 1. september - 31. august
Hjemstedskommune: Holbæk

Bestyrelse Bjarne Kjærside, formand
John Sejer
Jens Rohrberg
Jan Kipling
Morten Schou
Michael Sander

Administrator Ole Rasmussen

Revisor PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Eventyrvej 16
4100 Ringsted

Pengeinstitut Sparekassen Sjælland
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Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan foreningens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal (2015/16 = indeks
100):

2019/20
TDKK

2018/19
TDKK

2017/18
TDKK

2016/17
TDKK

2015/16
TDKK

Hovedtal

Kontingenter - Bagrum 4.640 4.362 4.287 4.238 4.335
Tilskud fra kommunen 42 49 65 32 85
Sponsorer, netto 337 487 407 462 403
Greenfee + diverse 1.197 863 762 731 703
Indtægter 6.216 5.761 5.521 5.463 5.526

Indtægtsindeks 112 104 100 99 100

Banedrift 1.884 2.047 1.943 2.064 2.474
Træning samt udvalg 493 423 642 593 404
Klubhus 627 606 569 623 548
Administration og sekretariat 1.610 1.551 1.396 1.140 1.041
Omkostninger 4.614 4.627 4.550 4.420 4.467

Omkostningsindeks 103 104 102 99 100
Baneomkostningerindeks 76 83 79 83 100
Administrationsomkostningsindeks 155 149 134 110 100

Renter 44 48 57 74 97
Afskrivninger 943 967 881 863 837
Resultat 616 119 33 106 125

Samlede aktiver 10.731 10.179 10.246 10.570 10.693
Samlet gæld og hensættelser 2.498 2.646 2.916 3.384 3.799

Egenkapital 8.234 7.533 7.330 7.186 6.914

Soliditetsgrad %76,7 %74,0 %71,5 %68,0 %64,7

Medlemmer i alt 1.008 1.002 975 985 1.004
Heraf aktive 909 889 856 840 822

Seniorkontingent, kr. pr. år 6.100 5.900 5.900 5.900 5.900
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Ledelsesberetning

Årsrapporten for Holbæk Golfklub for 2019/20 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Årsrapporten  er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Udvikling i året

Holbæk Golfklubs resultatopgørelse for 2019/20 udviser et overskud på DKK 615.583, og foreningens ba-
lance pr. 31. august 2020 udviser en egenkapital på DKK 8.233.632. Holbæk Golfklub budgetterede for
regnskabsåret 2019/20 med et underskud på 59 t.kr.

Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

Den positive tendens fra 2019 er fortsat i 2020. Alene i 2019/20 er antallet af aktive steget med 2 % i
forhold til 2018/19. Det samlede antal aktive medlemmer er nu 909. 

Som følge af medlemsudviklingen steg kontingentindtægterne i forhold til budget 119 t.kr. og foregående
år med 254 t.kr.  

Greenfee indtægterne steg med ca. 151 t.kr. ift. budget og foregående år.

Ca. 71 % af indtægterne er medlemskontingenter (sidste år 72 %), greenfee indtægter udgør ca. 13% (sidste
år 12%), og nettosponsorindtægter ca. 5 % (sidste år ca. 8 %).

Vores Proshop har i 2019/20 bidraget med ca. 1%, ligesom sidste år, hvilket selvfølgelig er skuffende, men
Corona bærer en stor del af forklaringen. Næste år forventer vi at salget eksploderer.

Året har jo været præget af Corona epidemien, hvilket har betydet:

 flere greenfee spillere, formentlig som følge af at danskerne ikke har kunnet rejse udlands i samme
omfang som tidligere år,

tilskud som følge af hjemsendelse af vores ansatte såvel bane-, træner- som det administrative
personale,

reduktion af omkostningerne som følge af at vi ikke har kunnet afvikle de turneringer og
sammenkomster som planlagt og budgetteret.

Ovennævnte har betydet flere indtægter og færre udgifter, hvilket vi rent økonomisk kan være ganske
tilfredse med.
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Målsætninger og forventninger for det kommende år

For regnskabsåret 2020/21 budgetterer klubben med et underskud på ca. 100 t.kr. grundet øget indsats på
trænerområdet samt på banen.

Budgettet bygger på et helt normalt år uden corona, dvs en sommerfest, fuld aktivitet på såvel junior og
træner siden samt stor belægning på banen.

Vi tror på høj belægning af vores bane, som vi vil forsøge at holde på en højere standard end sidste år, dels
ved fastansættelse af vores hjælper i år, hvorved vi bliver 4 fast-ansatte samt 1 elev. Desuden ved øget
banepleje, mere gødning, mindre ukrudt, måske vanding på tørre områder, mere prikling etc etc, men
vejret er vi ikke herre over endnu.

I budgettet er forudsat en kontingentstigning på kr. 100,- pr. år. Indskud fortsætter uændret.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-
rapporten.
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Resultatopgørelse 1. september  - 31. august

Note 2019/20
DKK

2018/19
DKK

Budget
2020/21

DKK

Indtægter 6.216.450 5.761.752 6.280.000

Andre driftsindtægter 115.000 109.375 35.000
Andre eksterne omkostninger -4.614.067 -4.626.927 -5.365.000

Bruttoresultat 1.717.383 1.244.200 950.000

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -1.057.880 -1.076.641 -1.013.000

Resultat før finansielle poster 659.503 167.559 -63.000

Finansielle omkostninger -43.920 -48.230 -37.000

Årets resultat 615.583 119.329 -100.000

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Egenkapital 615.583 119.329 -100.000

615.583 119.329 -100.000
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Balance 31. august

Aktiver

Note 2019/20
DKK

2018/19
DKK

Grunde og bygninger 5.169.000 5.607.502
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3.739.500 3.175.967

Materielle anlægsaktiver 1 8.908.500 8.783.469

Anlægsaktiver 8.908.500 8.783.469

Varebeholdninger 169.829 156.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 70.605 111.667
Periodeafgrænsningsposter 88.522 0

Tilgodehavender 159.127 111.667

Likvide beholdninger 1.493.906 1.127.740

Omsætningsaktiver 1.822.862 1.395.407

Aktiver 10.731.362 10.178.876
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Balance 31. august

Passiver  

Note 2019/20
DKK

2018/19
DKK

Egenkapital 8.233.632 7.533.049

Egenkapital 8.233.632 7.533.049

Andre hensættelser 257.456 257.706

Hensatte forpligtelser 257.456 257.706

Gæld til realkreditinstitutter 1.101.390 1.479.523

Langfristede gældsforpligtelser 1.101.390 1.479.523

Leverandører af varer og tjenesteydelser 144.911 234.959
Anden gæld 993.973 673.639

Kortfristede gældsforpligtelser 1.138.884 908.598

Gældsforpligtelser 2.240.274 2.388.121

Passiver 10.731.362 10.178.876

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 2
Anvendt regnskabspraksis 3
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Egenkapitalopgørelse

Egenkapital
DKK

Egenkapital 1. september 7.533.049
Indskud nye medlemmer 85.000
Årets resultat 615.583

Egenkapital 31. august 8.233.632
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Noter til årsregnskabet

1 Materielle anlægsaktiver

Grunde og byg-
ninger

Andre anlæg,
driftsmateriel og

inventar
DKK DKK

Kostpris 1. september 12.934.741 15.416.950
Tilgang i årets løb 0 1.182.913
Afgang i årets løb -124.863 -1.055.767

Kostpris 31. august 12.809.878 15.544.096

Ned- og afskrivninger 1. september 7.327.240 12.240.984
Årets afskrivninger 438.501 619.379
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver -124.863 -1.055.767

Ned- og afskrivninger 31. august 7.640.878 11.804.596

Regnskabsmæssig værdi 31. august 5.169.000 3.739.500

Afskrives over 10 til 30 år 5 til 30 år

2019/20
DKK

2018/19
DKK

2 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Pant og sikkerhedsstillelse

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:

Grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på 5.169.000 5.607.503

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser:

Ejerpantebreve på i alt TDKK 2.580, der giver pant i grunde og bygninger til
en samlet regnskabsmæssig værdi af 5.169.000 5.607.503
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Noter til årsregnskabet

3 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Holbæk Golfklub for 2019/20 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2019/20 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-
skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-
mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde for-
eningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå for-
eningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen
Indtægter

Kontingentindtægter og tilskud indtægtsføres i de relevante regnskabsperioder.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til bane, træning, udvalg, klubhus, sekretariat
samt administration mv.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i for-
hold til foreningens hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.
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Noter til årsregnskabet

3 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret.

Balancen
Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Grunde og bygninger 10-30 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-30 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes
ved salg i normal drift med fradrag af salgsomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyn-
tagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Kostpris for handelsvarer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger ved-
rørende forsikring, abonnementer og renter mv.
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Noter til årsregnskabet

3 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle gældsforpligtelser

Lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne
provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til
amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultat-
opgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For
obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi
på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregule-
ring på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

 15


