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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt den interne årsrapport for regnskabsåret 1. oktober 
2017 - 30. september 2018 for Randers Golf Klub. 

Den interne årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018. 

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

Randers, den 5. november 2018 

Tom Simonsen 

~ I~ 
"'-" 

Søren Skov 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til ledelsen for Randers Golf Klub 

Konklusion 
Vi har revideret det interne årsregnskab for Randers Golf Klub for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. 
september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt 
regnskabspraksis. Det interne årsregnskab udarbejdes efterårsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revtsion 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 det interne årsregnskab". 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 henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt 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 internt årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af det interne årsregnskab 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 det interne årsregnskab på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 
ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af det interne årsregnskab 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab 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 det interne årsregnskab. 

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 det interne årsregnskab, 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 foreningens interne kontrol. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

• 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 det interne årsregnskab 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 foreningens 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 
det interne årsregnskab 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 foreningen 
ikke længere kan fortsætte driften. 

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

Vi kommunikerer med ledelsen 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. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

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

I tilknytning til vores revision af det interne årsregnskab er det vores ansvar at læse ledelsesberetnin 
gen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent .med det interne 
årsregnskab eller vores viden opnået ved revisionen 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 det interne årsregnskab og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har 
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Randers, den 5. november 2018 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr _J,Ej.-,..+->ñ 70 

visor ret revisor 
r. mne5758 
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LEDELSESBERETNING 

Årets resultat udgør et underskud på -24 tkr. Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende. 

Der er i regnskabsåret følgende tre forhold, der ikke kunne forudses på budgettering tidspunktet: 

Der er ansøgt om momskompensation i regnskabsåret, men vi har endnu ikke modtaget 
information om beløbets størrelse. Der kan derfor ikke indregnes indtægt herfor i 
regnskabsåret 2017 / 18. Momsrefusionen forventes at overstige det budgeterede beløb på 53 
tkr. og indregnes derfor i regnskabet 2018/19. 

Sommerens lange tørkeperiode kostede ca. 44 tkr. mere end det budgetterede normale forbrug 
til vanding. 

Der er opnået væsentlig færre indtægter fra træningslektioner primært som følge af en 
træners længerevarende fravær. 

På generalforsamlingen foreslås der ingen kontingentstigninger udover de vedtægtsbestemte 
reguleringer. 

Bestyrelsen prioriterer fortsat høj fokus på medlemmer, bane- og klubdrift og forventer på det samlede 
grundlag, at budgettet for næste år kan opfyldes med et positivt driftsresutat til følge. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER - 30. SEPTEMBER 

Note 2017/18 
kr. 

Kontingenter (ekskl. DGU)............................................... 1 
Øvrige indtægter bane................................................... 2 
Lejeindtægter m.v........................................................ 3 
Sponsorindtægter og gaver.............................................. 4 

INDTÆGTER I ALT . 

Baneudgifter............................................................... 5 
Sportslige udgifter........................................................ 6 
Øvrige udgifter klubdrift................................................. 7 
Ejendomsudgifter......................................................... 8 
Administrationsomkostninger........................................... 9 
Af- og nedskrivninger..................................................... 1 O 

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER . 

Finansielle omkostninger................................................ 11 

RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER . 

Årets indskud nye medlemmer . 

ÅRETS RESULTAT . 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

Overført resultat . 

I ALT . 

4.965.483 4.841.898 
819.886 884.837 
838.495 844.891 
643.731 528.891 

7.267.595 7.100.517 

-2.527.922 -2.798.099 
-721.076 -769.381 
-379.686 -374.054 
-603.771 -605.694 

-1.382.946 -1.551.451 
-1.419.524 -1.156.341 

232.670 -154.503 

-291.762 -238.334 

-59.092 -392.837 

35.000 35.000 

-24.092 -357.837 

-24.092 

-24.092 

2016/17 
kr. 

-357.837 

-357.837 
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BALANCE 30. SEPTEMBER 

AKTIVER Note 

Grunde og bygninger . 
Produktionsanlæg og maskiner . 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar . 
Baneomlægning . 
Materielle anlægsaktiver............................................... 12 

ANLÆGSAKTIVER . 

Beholdninger . 
Varebeholdninger . 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser . 
Andre tilgodehavender . 
Periodeafgrænsningsposter . 
Tilgodehavender . 

Likvide beholdninger.................................................... 13 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 

AKTIVER . 

2018 2017 
kr. kr. 

9.631.840 8.354.927 
4.151.837 5.147.001 

88.347 121.388 
1.475.541 1.608.045 

15.347.565 15.231.361 

15.347.565 15.231.361 

58.531 50.300 
58.531 50.300 

133.936 145.745 
143.503 55.943 
35.489 27.008 

312.928 228.696 

17.490 33.845 

388.949 312.841 

15.736.514 15.544.202 
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BALANCE30.SEPTEMBER 

PASSIVER Note 

Foreningsformue . 
Overført overskud . 

EGENKAPITAL............................................................. 14 

Hensættelse til Pro/am . 

HENSATTE FORPLIGTELSER . 

Gæld til realkreditinstitutter . 
Gæld til Randers Kommune . 
Anden gæld. · . 
Leasingforpligtelser . 
Langfristede gældsforpligtelser....................................... 15 

Kortfristet del af langfristet gæld...................................... 15 
Gæld til pengeinstitutter . 
Leverandører af varer og tjenesteydelser . 
Anden gæld...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Periodeafgrænsningsposter.............................................. 17 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

2018 2017 
kr. kr. 

100.000 100.000 
2.919.527 2.940.364 

3.019.527 3.040.364 

o 14.329 

o 14.329 

3.780.064 4.005.983 
1.100.000 1.100.000 
296.767 300.022 

2.657.987 3.562.333 
7.834.818 8.968.338 

1.160.000 1.305.000 
1.254.535 220.789 
279.352 268.969 
503.184 556.413 

1.685.098 1.170.000 
4.882.169 3.521.171 

12.716.987 12.489.509 

15.736.514 15.544.202 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 18 
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. OKTOBER - 30. SEPTEMBER 

Årets resultat . 

Årets afskrivninger m.v. tilbageført . 
Tilbageførsel af real isationsavancer . 
Regulering hensættelser . 
Leasingrenter .. 
Periodisering tilskud . 
Ændring i varebeholdninger . 
Ændring i tilgodehavender . 
Ændring i kortfristet gæld (ekskl. bank) .. 

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET ; . 

Køb af materielle anlægsaktiver . 
Salg af materielle anlægsaktiver . 
Investeringstilskud .. 

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET . 

Leasingfinansiering . 
Afdrag på lån. . 
Betalte leasingydelser . 

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET . 

ÆNDRING I LIKVIDER. . 

Likvider 1. oktober . 

LIKVIDER 30. SEPTEMBER . 

2017/18 2016/17 
kr. kr. 

-24.092 -357.837 

1.428.426 1.156.341 
-4.000 o 

-14.329 o 
158.091 136.211 
-4.902 o 
-8.231 3.200 

-84.232 169.896 
-12.846 112.177 

1.433.885 1.219.988 

-1. 736.478 -3.512.071 
4.000 339.000 

490.000 o 
-1.242.478 -3.173.071 

o 3.006.360 
-225.919 -225.919 

-1.015.589 -1.022.692 

-1.241.508 1.757.749 

-1.050.101 -195.334 

-186.944 8.390 

-1.237.045 -186.944 

Likvider 30. september specificeres således: 
Likvide beholdninger................................................................. 17.490 
Gæld til pengeinstitutter............................................................ -1.254. 535 

LIKVIDER, NETTOGÆLD............................................................. -1.237.045 

33.845 
-220.789 

-186.944 
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NOTER 

2017/18 
kr. 

Kontingenter (ekskl. DGU) 
Seniorer med indskud . 
Seniorer uden indskud . 
Ægtepar . 
Familier . 
Long distance . 
Unge under uddannelse . 
Juniorer 12 -18 år . 
Børn O - 11 år . 
Passive . 
Par 3 bane medlemmer med indskud . 
Prøvemedlemskab . 
Flex-plus medlemmer . 
Flex-basis medlemmer . 
Gebyrer kontingentopkrævning . 
Kontingent oktober kvartal 2017 . 
Kontingent oktober kvartal 2018 . 
Kontingent DGU. . 

Øvrige indtægter bane 
Greenfee . 
Matcher . 
Company Days . 
Salg af træningstimer . 
Varesalg . 
Salg af chips . 
Salg af poletter . 
Salg af træ . 

Lejeindtægter m.v. 
Lejeindtægter restaurant . 
Bagrum . 
Golfbiler m.v . 
Tilskud fra offentlige myndigheder . 

Sponsorindtægter og gaver 
Sponsorater. . 
Gaveindtægter . 

2.091.970 
876.945 

1.606.328 
42.896 
12.614 

115.191 
94.473 
27.025 
60.105 
30.180 
33.498 
83.552 
54.677 
25.542 

1.170.000 
-1.200.000 
-159.513 

4.965.483 

388.153 
142.282 
77.964 
97.352 
101.135 

8.900 
2.060 
2.040 

819.886 

120.000 
303.758 
139.346 
275.391 

838.495 

619.561 
24.170 

643.731 

2016/17 Note 
kr. 

1 
1.928.072 
707.408 

1.800.777 
58.789 
10.644 

126.111 
100.040 
31.375 
58.032 
18.810 
35.420 
80.190 
48.235 
26.350 

1.140.000 
-1.170.000 
-158.355 

4.841.898 

2 
402.497 
139.085 
90.410 

187.643 
41.938 
12.140 
11.124 

o 

884.837 

3 
107.965 
269.364 
134.912 
332.650 

844.891 

4 
506.441 
22.450 

528.891 
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NOTER 

2017/18 
kr. 

Baneudgifter 
Løn og gager m.v. banepersonale . 
Hjælpematerialer og småanskaffelser . 
Græs, gødning og topdress . 
Baneudstyr . 
Vedligeholdelse bane . 
Varme . 
Vedligeholdelse vandingsanlæg . 
Vedligeholdelse maskiner . 
Afgift ledningsført vand . 
Brændstof maskiner . 
Forsikring og vægtafgift maskiner . 
Kontorhold . 
Leje af maskiner . 

Sportslige udgifter 
Gager m.v. trænere . 
Mødeudgifter . 
Match- og holdudgifter seniorer . 
Match- og holdudgifter juniorer . 
Fitness, vintertræning m.v . 
Udviklingscenter . 

Øvrige udgifter klubdrift 
Golflitteratur. . 
Scorekort, baneguide m.v . 
Matchudgifter . 
Baneservice . 
Træningsbolde . 
Chips . 
Vedligeholdelse golfbiler, range m.v . 
Markedsføringsudgifter m.v . 
Ansvarsforsikring . 
Udgifter sponsorater . 
Hjemmeside . 
Vareforbrug . 
Undervisning, begynderudvalg og handicapudvalg . 
Jubilæumsreception . 

1.612.576 
56.861 

231.823 
48.652 
61.090 
17.434 
73.122 

139.921 
104.792 
122. 989 
28.310 
12. 786 
17.566 

2.527.922 

659.915 
180 

38.439 
12.272 
6.159 
4.111 

721.076 

2.778 
30.464 
35.082 
6.978 

18.225 
4.500 
1.987 
4.378 
10.531 

148.075 
19.646 
59.942 
6.483 

30.617 

379.686 

2016/17 Note 
kr. 

5 
1. 763.115 

93.865 
232.627 
60.107 

126.670 
9.351 

31.366 
230.568 
49.463 

114.538 
53.021 
15.776 
17.632 

2.798.099 

6 
581.686 

5.708 
80.459 
68.135 
16.564 
16.829 

769.381 

7 
o 

31. 904 
27.273 
3.923 

40.000 
3.625 

24.131 
52.030 
10.964 

134.265 
1.485 

32.404 
12.050 

o 
374.054 
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NOTER 

Ejendomsudgifter 
Gage m.v. vicevært . 
Forsikringer . 
Ejendomsskatter og renovation. . 
El, vand og varme . 
Vedligeholdelse . 
Vedligeholdelse klubhus . 
Vedligeholdelse udbygninger . 
Rengøring . 
Øvrige udgifter . 

Administrationsomkostninger 
Gager m.v. kontor . 
Kontorartikler og tryksager . 
Annoncer . 
EDB-udgifter . 
GreenFeeBox/SmartBox, drift . 
Telefonudgifter . 
Porto og gebyrer . 
Revision . 
Ekstern regnskabsassistance . 
Økonomisk rådgivning . 
Forsikringer og kontingenter . 
General forsam I ing . 
Udgifter bestyrelse (kørsel og møder m.v.) .. 
Møde- og kursusudgifter : . 
Regulering hensættelse til tab . 

Af- og nedskrivninger 
Bygninger . 
Baneomlægning . 
Produktionsanlæg og maskiner . 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar . 
Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver . 
Periodiseret tilskud til udslagshus . 

Finansielle omkostninger 
Driftskonto . 
Prioritetsgæld . 
Leasingrenter . 
Kreditorer . 

2017/18 2016/17 Note 
kr. kr. 

8 
62.201 86.132 
27.058 21.107 
21.746 14.843 

178.469 161.700 
12.428 14.538 
84.556 53.019 
15. 998 53.232 

174.201 182.285 
27.114 18.838 

603.771 605.694 

9 
877.146 1.065.893 
34.414 27.786 

o 7.083 
103.892 104.508 
72.862 51.484 
18.606 23.265 
47.223 33.345 
35.000 35.000 
91.018 75.407 
24.709 10.078 
51.408 35.565 
2.372 2.900 

16.341 8.526 
2.135 2.411 
5.820 68.200 

1.382.946 1.551.451 

10 
230.995 215. 726 
132.494 132.494 

1.031.896 1.067.600 
33.041 33.041 
-4.000 -292.520 
-4.902 o 

1.419.524 1.156.341 

11 
40.218 14.033 
92.440 87.596 

158.091 136.211 
1.013 494 

291. 762 238.334 
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NOTER 

Materielle anlægsaktiver 

· Kostpris 1. oktober 2017 . 
Tilgang . 
Afgang . 
Kostpris 30. september 2018 .. 

Af- og nedskrivninger 1. oktober 2017 .. 
Andre reguleringer . 
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver . 
Årets afskrivninger . 
Af- og nedskrivninger 30. september 2018 .. 

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018 .. 

Finansielle leasingaktiver . 

Kostpris 1. oktober 2017 . 
Kostpris 30. september 2018 . 

Af- og nedskrivninger 1. oktober 2017 .. 
Årets afskrivninger . 
Af- og nedskrivninger 30. september 2018 . 

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018 . 

Likvide beholdninger 
Indestående i pengeinstitutter. . 
Kassebeholdning . 

Note 

12 
Grunde og Produktionsanlæg 
bygninger og maskiner 

11.107.238 7.701.815 
1.507.908 228.570 

o -142.262 
12.615.146 7.788.123 

2.752.311 2.554.810 
o 191.842 
o -142.262 

230.995 1.031.896 
2.983.306 3.636.286 

9.631.840 4.151.837 

3.082.800 

Andre anlæg, 
driftsmateriel og 

inventar Baneom lægning 

569.847 2.649.887 
569.847 2.649.887 

448.459 1.041.842 
33.041 132.504 

481.500 1.174.346 

88.347 1.475.541 

2018 2017 
kr. kr. 

13 
15.179 29.000 
2.311 4.845 

17.490 33.845 
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NOTER 

Egenkapital 

Egenkapital 1 . oktober 2017 . 
Ændring af markedsværdi på finansiel kontrakt. . 
Forslag til årets resultatdisponering . 

Egenkapital 30. september 2018 . 

Note 

14 

Forenings- Overført 
formue overskud I alt 

100.000 2.940.364 3.040.364 
3.255 3.255 

-24.092 -24.092 

100.000 2.919.527 3.019.527 

Langfristede gældsforpligtelser 15 
1/10 2017 30/9 2018 Afdrag Restgæld 
gæld i alt gæld i alt næste år efter 5 år 

Gæld til realkreditinstitutter ....... 4.235.983 4.010.064 230.000 2.800.000 
Gæld til Randers Kommune. ......... 1.100.000 1.100.000 o 1.100.000 
Anden gæld. ............................ 300.022 296.767 o o 
Leasingforpligtelser ................... 4.637.333 3.587.987 930.000 o 

10.273.338 8.994.818 1.160.000 3.900.000 

Anden gæld 
Skyldig ATP m.v . 
Skyldig løn og feriepengeforpligtelser . 
Andre skyldige omkostninger . 
Moms . 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodiseret kontingentindtægt. . 
Periodiseret tilskud til udslagshus . 

2018 2017 
kr. kr. 

16 
6.866 7.763 

333.861 436.981 
150.775 111.669 
11.682 o 

503.184 556.413 

17 
1.200.000 1.170.000 
485.098 o 

1.685.098 1.170.000 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 18 
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut, 4.010 tkr., er der givet pant i bygninger, hvis 
regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2018 udgør 9.632 tkr. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Randers Golf Klub for 2017 / 18 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn 
skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse 
c. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Indtægtskriterier 
Kontingentindtægter indregnes i resultatopgørelsen for den periode, som dækker regnskabsåret. 

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen med det i regnskabsperioden indgåede beløb. 

Lejeindtægter fra bagrum og sponsorindtægter fra hulsponsorer m.v., dækkende perioden frem til 31. 
december 2018, er indtægtsført fuldt ud. 

Tilskud fra offentlige myndigheder er medtaget med det i regnskabsperioden indgåede beløb. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle 
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, baneomlægning, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel 
og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på 
grunde. 

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. 

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

Brugstid Restværdi 

Bygninger . 
Udslagshus . 
Baneomlægning . 
Produktionsanlæg og maskiner . 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar . 

50 år 
25 år 
20 år 
5-7 år 
3-5 år 

o 
o 
o 
o 
o 

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Leasingkontrakter 
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor foreningen har alle væsentlige risici og 
fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne 
måles ved første indregning i balancen til opgjort kostpris svarende til dagsværdi eller (hvis lavere) 
nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingafta 
lens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede 
aktiver afskrives som foreningens øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse. 

Varebeholdninger 
Lager af forbrugsvarer og hjælpematerialer m.v. er optaget til kostpris 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver 
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 
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi. 

Periodeafgrænsningsposter, passiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende 
indtægter i det efterfølgende år. 

Afledte finansielle instrumenter 
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til 
dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i tilgode 
havender henholdsvis forpligtelser. 

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder beting 
elserne for sikring af fremtidige pengestrømmer, indregnes i tilgodehavender eller gæld samt på 
egenkapitalen. 

PENGESTRØMSOPGØRELSE 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømmene for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet 
og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og 
slutning. 

Pengestrømme fra driftsaktivitet: 
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, 
ændring i driftskapital. 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet: 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle 
anlægsaktiver. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld. 

Likvider: 
Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger. 


