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/

____________________________________
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Bestyrelsens beretning og påtegning
De i årets løb opkrævede kontingenter mv., afholdte omkostninger samt oversigt over Golf Club
Harekær's økonomiske stilling fremgår af efterfølgende resultatopgørelse for 2013 og balance pr. 31.
december 2013.
Årsregnskabet er aflagt efter bestemmelserne i årsregnskabsloven for Klasse A virksomheder med
nødvendige tilpasninger.
Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af Golf Club Harekær's aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af Golf Club Harekær's finansielle stilling.
Bestyrelsen indstiller årsregnskabet for 2013 til generalforsamlingens godkendelse på den ordinære
generalforsamling, hvor bestyrelsen vil redegøre for det forløbne år.

Køge, den 7. marts 2014
I bestyrelsen for Golf Club Harekær

Jesper Wraae-Bess (formand)

Palle Sick Børgesen (næstformand)

Søren Molander

Tina Skou Larsen

Søren Petersen
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Den uafhængige revisors påtegning
Til medlemmerne i Golf Club Harekær:
Jeg har revideret årsregnskabet for Golf Club Harekær for regnskabsåret 2013, omfattende bestyrelsens
beretning og påtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet aflægges
efter årsregnskabsloven for Klasse A virksomheder med nødvendige tilpasninger. Jeg har ikke revideret
åbningsbalancen pr. 1. januar 2013, jf. supplerende oplysninger. Revisionen omfatter ikke budgettal,
hvorfor jeg ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Golf Club Harekær's bestyrelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et
retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven for klasse A virksomheder med nødvendige
tilpasninger.
Revisors ansvar og den udførte revision
Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Gold Club Harekær's aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret
2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven for Klasse A virksomheder med nødvendige
tilpasninger. Der henvises iøvrigt til supplerende oplysninger nedenfor.
Supplerende oplysninger
De anførte sammenligningstal for 2012 for såvel resultatopgørelsen som balancen er baseret på en
årsrapport for 2012 som er forsynet med følgende revisionspåtegning: "Undertegnede foreningsrevisor
har gennemgået Golf Club Harekærs resultatopgørelse og balance for 2012, og har kontrolleret, at
driftsregnskabet er i overensstemmelse med de tilstedeværende bilag, og at beholdningerne er til stede /
sign. Willy Nielsen d. 11, februar 2013."

Veksø, den 7. marts 2014

Anders Wejrup
Revisor, cand. merc. aud.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Golf Club Harekær's er aflagt i overensstemmelse med klubbens vedtægter og
bestemmelserne i årsregnskabsloven for klasse A virksomheder med nødvendige tilpasninger.
Om den valgte regnskabspraksis kan i hovedtræk oplyses følgende:

Resultatopgørelsen
Kontingenter
Kontingenter indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringskriteriet.
Øvrige indtægter
Indtægter fra green-fee og øvrige driftsaktiviteter samt sponsorindtægter indregnes efter
faktureringskriteriet.
Eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til ejendom, reparation- og vedligeholdelse og
administration.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel indregnes til kostpris på anskaffelsestidspunktet, og der foretages derefter afskrivning
baseret på aktivernes forventede brugstid som er fastsat til 3 år.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til den nominelle værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter under aktiver vedrører udgifter betalt i indeværende år, men som først skal
driftsføres til næste år.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld.
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Resultatopgørelse for året 2013

Realiseret
2013

Budget
2013

Realiseret
2012

Nettoomsætning

5.749.376

4.226.020

3.526.807

Indtægter i alt

5.749.376

4.226.020

3.526.807

Forpagtningsafgift m.v.
Omkostningeer Elite og Junior
Markedsføringsomkostninger
Lokaleudgifter
Administrationsomkostninger
Personaleomkostninger
Autodrift
Maskindrift
Golfbanedrift
Splitmomsregulering

1.709.588
0
161.064
340.698
556.447
2.069.405
88.104
211.463
261.826
165.214

1.279.900
0
100.000
306.522
272.278
1.827.563
0
250.771
170.000
0

3.228.245
201.718
0
0
199.069
0
0
0
0
0

Eksterne omkostninger

5.563.809

4.207.034

3.629.032

185.567

18.986

-102.225

61.303

0

0

124.264

18.986

-102.225

200
14.237

0
7.200

523
0

110.227

11.786

-101.702

Indtægter:

Eksterne omkostninger

Resultat før afskrivninger
Afskrivninger
Resultat før finansielle poster
Renteindtægter og lignende indtægter
Renteudgifter og lignende udgifter
Årets resultat, overskud ( - = underskud)

Resultatdisponering:
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at årets
resultat overføres til egenkapitalen.
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Balance pr. 31. december
AKTIVER

2013

2012

Driftsmateriel

122.605

0

Materielle anlægsaktiver i alt

122.605

0

Periodeafgrænsningsposter
Andre tilgodehavender

27.975
433.673

797.061
105.660

Tilgodehavender i alt

461.648

902.721

Likvide beholdninger

363.591

372.790

Likvide beholdninger

363.591

372.790

AKTIVER I ALT

947.844

1.275.511

Kapitalkonto

504.365

160.335

Egenkapital i alt

504.365

160.335

Fonden

0

233.803

Fonden i alt

0

233.803

Periodeafgrænsningsposter
Anden gæld

0
443.479

861.687
19.686

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

443.479

881.373

PASSIVER I ALT

947.844

1.275.511

Materielle anlægsaktiver

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender

Likvide beholdninger

PASSIVER
Egenkapital

Fonden

Kortfristede gældsforpligtelser
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