
 

 

 

Blokhus Golf Klub
Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Årsrapport



Indholdsfortegnelse

Side 
Påtegninger
Bestyrelsespåtegning 1
Den uafhængige revisors erklæringer 2

Ledelsesberetning
Foreningsoplysninger 5
Ledelsesberetning 6

Årsregnskab 1. oktober 2020 - 30. september 2021
Anvendt regnskabspraksis 7
Resultatopgørelse 8
Balance 9
Noter 11

Blokhus Golf Klub · Årsrapport for 2020/21



Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2020/21 for Blokhus Golf Klub.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A,
samt foreningens vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Pandrup, den 18. november 2021

Bestyrelse

Kristian Hedelund Lars Larsen Tom Bille
Formand Næstformand Kasserer

Thomas Thesmer Sørensen Morten Pilegaard

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 30. november
2021.

Dirigent
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne i Blokhus Golf Klub

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Blokhus Golf Klub for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september
2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnska-
bet udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, samt foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
oktober 2020 - 30. september 2021 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, samt fore-
ningens vedtægter.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere 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 for-
eningen 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-
net som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Blokhus Golf Klub har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. oktober 2020 -
30. september 2021 medtaget de af ledelsen godkendte resultatbudgetter for 1. oktober 2020 - 30.
september 2021 og 1. oktober 2021 - 30. september 2022. Resultatbudgetterne har, som det fremgår af
årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabslovens bestemmelse, samt foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere
ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsæt-
te 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 bestyrelsen enten har til hensigt at
likvidere foreningen eller indstille driften, eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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 gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-
stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-
ne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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 den-
ne 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 kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

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

• Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-
pet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forenin-
gens 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 så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er ba-
seret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
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Den uafhængige revisors erklæringer

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores vi-
den opnået ved revisionen, eller om den 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 udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Pandrup, den 18. november 2021

Revisionshuset Tal & Tanker
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 31 56 64

Lars F. Lundtoft
Statsautoriseret revisor
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Foreningsoplysninger

Foreningen Blokhus Golf Klub
Hunetorpvej 115
9490 Pandrup

CVR-nr.: 31 95 19 25
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Bestyrelse Kristian Hedelund
Lars Larsen
Tom Bille
Thomas Thesmer Sørensen 
Morten Pilegaard

Revisor Revisionshuset Tal & Tanker, Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Bredgade 45
9490 Pandrup

Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 30. november 2021.
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Ledelsesberetning

Foreningens aktiviteter i årets løb
Blokhus Golf Klub (BG) har indgået leje- og administrationsaftaler med Blokhus Golfcenter A/S (BGC)
omfattende drift af 18 hullers golfbane m.v. 
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Blokhus Golf Klub er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for regnskabsklasse A, samt foreningens vedtægter.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Indtægter
Kontingenter, greenfee m.v. indgår i posten BG aktivitet, da der er indgået leje- og administrationsaftale
med Blokhus Golfcenter A/S herom. Indtægter indregnes, når overgang af de væsentligste fordele og
risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt, og betaling forventes modtaget.

Omkostninger
Omkostninger omfatter baneleje og administrationshonorar til Blokhus Golfcenter A/S samt salgs- og
administrationsomkostninger

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer
og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

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

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi
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Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

Note Budget
2021/22

2020/21 Budget
2020/21

2019/20

(ej revideret) (ej revideret)
1 Indtægter 5.774.000 5.044.652 5.004.000 5.204.095
2 Direkte omkostninger -5.693.500 -4.908.823 -4.913.600 -5.070.382

Bruttoresultat 80.500 135.829 90.400 133.713

3 Salgsomkostninger -30.000 -68.779 -29.000 -17.094
4 Administrations-

omkostninger -61.500 -58.490 -60.000 -45.963

Resultat før finansielle
poster

-11.000 8.560 1.400 70.656

Finansielle omkostninger 0 -2.275 0 -1.197

Finansiering netto 0 -2.275 0 -1.197

Årets resultat -11.000 6.285 1.400 69.459

Årets resultat fordeles således:
Overføres til næste år -11.000 6.285 1.400 69.459

Overført til "Andre reserver" -11.000 6.285 1.400 69.459

I alt -11.000 6.285 1.400 69.459
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Balance 30. september

Aktiver

Note 2021 2020

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenestydelser 44.363 81.725
5 Andre tilgodehavender 22.585 34.866

Periodeafgrænsningsposter 7.229 9.337
Tilgodehavender i alt 74.177 125.928

Likvide beholdninger 517.853 438.446

Omsætningsaktiver i alt 592.030 564.374

Aktiver i alt 592.030 564.374
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Balance 30. september

Passiver

Note 2021 2020

Egenkapital

6 Overført resultat 293.188 286.904
Egenkapital i alt 293.188 286.904

Gældsforpligtelser

Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 4.517
Leverandører af varer og tjenesteydelser 74.002 48.998
Anden gæld 224.840 223.955
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 298.842 277.470

Gældsforpligtelser i alt 298.842 277.470

Passiver i alt 592.030 564.374
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Noter

Budget
2021/22

2020/21 Budget
2020/21

2019/20

(ej revideret) (ej revideret)

1. Indtægter

BG aktivitet
Kontingenter 3.400.000 2.877.799 3.400.000 3.071.600
Greenfee, 18-huls bane, Pitch
& Put 2.210.000 1.966.621 1.480.000 1.930.380

BG aktivitet i alt 5.610.000 4.844.420 4.880.000 5.001.980

Øvrige indtægter
Match fee m.v. 100.000 62.806 120.000 108.583
Sponsoraktivitet 4.000 73.500 4.000 56.000
Tilskud 0 63.926 0 37.532
Poletter 60.000 0 0 0

Øvrige indtægter i alt 164.000 200.232 124.000 202.115

5.774.000 5.044.652 5.004.000 5.204.095

2. Direkte omkostninger

Lejeomkostninger 5.294.500 4.454.288 4.560.000 4.668.054
Kontingenter, DGU m.v. 159.000 154.686 151.000 147.520
Nets 10.000 9.018 9.600 9.811
Administrationshonorar 78.000 78.000 78.000 78.000
Match omkostninger 95.000 212.831 115.000 121.797
Sponsoraktivitet 0 0 0 45.200
Poletter 57.000 0 0 0

5.693.500 4.908.823 4.913.600 5.070.382
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Noter

Budget
2021/22

2020/21 Budget
2020/21

2019/20

(ej revideret) (ej revideret)

3. Salgsomkostninger

Gaver og blomster 0 1.186 0 3.838
Aktivitet nye medlemmer
m.v. 20.000 69.568 23.000 0
Annoncer 10.000 3.025 6.000 10.934
Ændring i nedskrivning på
tilgodehavender fra salg 0 -5.000 0 2.322

30.000 68.779 29.000 17.094

4. Administrations-
omkostninger

Kontorartikler 2.000 1.085 1.000 471
Edb-omkostninger 15.000 19.695 10.000 16.742
Porto og gebyrer 0 4.575 0 530
Udarbejdelse og revision af
årsrapport 10.000 10.000 10.000 10.375
Forsikringer 3.500 2.985 3.500 2.530
Deltagelse i DGU
kurser/eksterne møder 2.000 0 2.000 0
Interne møder 6.000 10.118 6.000 3.522
Generalforsamling 5.000 1.213 9.500 8.203
Græshopper m.v. 5.000 4.494 5.000 375
Regionsgolf 3.000 4.110 3.000 3.000
Øvrige omkostninger 10.000 215 10.000 215

61.500 58.490 60.000 45.963
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Noter

30/9 2021 30/9 2020

5. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender 15.781 26.046
Tilgodehavende greenfee overnatning 6.804 8.820

22.585 34.866

6. Overført resultat

Overført resultat 1. oktober 2020 286.903 217.445
Årets resultat 6.285 69.459

293.188 286.904
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