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Foreningsoplysninger

Forening

Ærø Golf Klub

CVR-nr.: 27 88 86 74

Hjemstedskommune: Ærø

Telefon: 62 52 23 63

Internet: www.aerogolf.dk

E-mail: info@aerogolf.dk

Bestyrelse

Kaj Nøttrup, formand

Ebbe Staugaard

Jørn Filskov

Axel Jacobsen

Poul Erik Therkelsen

Bodil Lamberg

Jakob Møller

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Godkendt på foreningens generalforsamling, den

Dirigent
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Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013

for Ærø Golf Klub.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilretninger, der følger af forenin-

gens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2013.

Bestyrelsens beretning indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen

omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ærø, den 14. marts 2014

Bestyrelse

Kaj Nøttrup Ebbe Staugaard Jørn Filskov Axel Jacobsen
Formand

Paul Erik Therkelsen Bodil Lamberg Jakob Møller
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne i Ærø Golf Klub

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Ærø Golf Klub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter anvendt

regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de tilretnin-

ger, der følger af foreningens vedtægter

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en

årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i over-

ensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver,

at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten

er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten.

De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i

årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er

relevant for foreningens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af

foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-

sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.

31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om bestyrelsen beretning
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst bestyrelsens beretningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i

tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsens beretningen er i overensstemmelse med års-

regnskabet.

Svendborg, den 21. marts 2014

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peder Pedersen
statsautoriseret revisor
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Bestyrelsens beretning

Hovedaktivitet

Ærø Golf Klub en selvejende forening, hvis formål er at leje og forestå driften af en golfbane med tilhørende

klubhus og andre bygninger, og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens med-

lemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for 2013 blev dårligere end bestyrelsen havde forventet.

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane.

Desværre er det økonomisk ikke gået så godt, da vores indtægter igen er faldet, for fjerde år i træk.

Indtægterne bliver i 2013 over 400.000 kr. lavere end de var i 2009, hvilket er utilfredsstillende og uholdbart.

Indtægterne er faldet med ca. kr. 100.000 i forhold til 2012.

Vi har haft nogenlunde det samme antal gæstespillere i år, som i 2012, hvor der kom ca. 1.600 på besøg.

Vi har fået en del nye medlemmer i år, men mister desværre nogenlunde det samme antal. Vi markedsfører p.t.

et attraktivt fleksmedlemskab, og planlægger næste år at udvide markedsføringen til Tyskland, såfremt vi kan

skaffe penge til det.

Banen har ”stået” rigtig godt i år, og vi retter hermed en stor tak, til vores Greenkeeper Jørgen Nielsen og de

andre ansatte, for den gode indsats de har ydet, herunder ekstra pleje af greens, med gode råd fra to eksterne

konsulenter. Lad os håbe at de gæstespillere som har besøgt os i år, spreder det gode budskab i golfkredse, så

vi får flere gæstespillere på besøg næste år.

Vi har sparet hvor vi kunne, og vi er sluppet for leasingydelsen på kr. 140.000 årligt til Nykredit Leasing, fordi

medlemmerne i foråret 2013 lånte klubben kr. 225.000 til at indfri leasingkontrakten.

Vi skal i 2014 til at betale ejendomsskat (grundskyld), men forhåbentlig bliver ejendomsskatten reduceret, når

klagen over vurderingen bliver behandlet, hvilket forventes at ske i april måned 2014.

Ejendomsskatten udgør p.t. ca. kr. 177.000 om året, og opkræves i 2 rater, i marts og september måned.

Med den nuværende drift er vi ikke i stand til at betale ejendomsskatten fuldt ud, og der kommer formentlig

også ekstra udgifter til vedligeholdelse af vores maskinpark, som efterhånden har mange år på bagen. Der er

også behov for flere midler til øget markedsføring og yderligere forbedring af banen.

Vores nuværende indtægtsniveau er uholdbart, og vi kan ikke spare mere end vi hidtil har gjort, hvis vi skal

beholde banens nuværende gode stand.

Bestyrelsen har derfor besluttet følgende:
 Kontingentet for aktive seniorer forhøjes næste år med kr. 1.000, til kr. 5.900 årligt.

 Greenfee hæves til kr. 350.

 Greenfeesamarbejde med Fynske og Sønderjyske klubber opsiges, og der ydes heller ikke rabat til

grupper.

 Medlemmerne kan fremover ikke tage en gæst med ud til reduceret pris.

Kontingentstigningen betyder at vi nu kommer op på niveau med de fleste andre klubber på Fyn.

Kontingentet har ikke været hævet siden 2009.

Kontingentet opkræves som hidtil i 2 rater, og forfalder henholdsvis 3. februar og 3. juli.
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Stigningen skal godkendes af medlemmerne på en generalforsamling, men vi har alligevel valgt at opkræve

500 kr. ekstra i januar måned, i forventning om at medlemmerne siger ja til forhøjelsen på den ordinære gene-

ralforsamling.

I modsat fald reguleres der i 2. rate.

Greenfee indtægterne er faldet støt de sidste 4 år, hvorfor vi har valgt at forhøje greenfee.

Tilbagegangen skyldes både et fald i antal gæster, men også at stadig færre gæstespillere betaler fuld greenfee.

Der er kun ca. 1/3 af gæstespillerne der har betalt fuld pris i 2013, og derfor opsiger vi alle rabataftaler, herun-

der aftaler med andre klubber, hvilket medfører at vores medlemmer så heller ikke kan få rabat i disse klubber.

Vi har også opsagt aftalerne med TeeTime og Golfhäftet, som sælger rabatkort til golfspillere, så de i mange

klubber kan spille til reduceret greenfee. Vores medlemmer har også mulighed for at købe sig til disse rabat-

ordninger. Efter bestyrelsens mening, yder de danske golfklubber generelt for megen rabat på greenfee, og vi

har nu valgt at gå foran med et godt eksempel på det modsatte.

Der en kun en vej frem for os, og det er flere indtægter, og vi håber derfor at medlemmerne bakker op om de

tiltag bestyrelsen har besluttet sig for at indføre/foreslå.

Bestyrelsen forventer et positivt resultat i 2014 på lidt lavere niveau end i 2013, hvilket forudsætter at med-

lemmerne siger ja til den varslede kontingentforhøjelse.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med

de tilretninger, der følger af foreningens vedtægter.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fak-

tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens

værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be-

løb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Indtægter

indregnes eksklusive moms.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i

forhold til foreningens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af bane og klubhus, markedsføringsomkostninger

og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens perso-

nale.
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Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger. Finansielle poster indregnes med de beløb, der

vedrører regnskabsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-

skrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Finansielle forpligtelser

Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2013

2013 2012
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Nettoomsætning 1 1.421.053 1.521

Andre driftsindtægter 2 66.347 60

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 3 (46.278) (46)

Andre eksterne omkostninger 4 (731.416) (879)

Personaleomkostninger 5 (591.904) (567)

Af- og nedskrivninger 6 (18.527) (82)___________ _______

Driftsresultat før renter 99.275 7

Finansielle indtægter 7 242 0___________ _______

Driftsresultat 99.517 7

Ekstraordinær drift 8 79.173 3.099___________ _______

Årets resultat 178.690 3.106___________ __________________ _______

Forslag til resultatdisponering

Overført til næste år 178.690 3.106___________ _______

178.690 3.106___________ _______
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Balance pr. 31.12.2013

2013 2012
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Grunde og bygninger 0 2.900

Driftsmidler 86.153 17___________ _______

Materielle anlægsaktiver 9 86.153 2.917___________ _______

Anlægsaktiver 86.153 2.917___________ _______

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.100 0

Andre tilgodehavender 681 0

Periodeafgrænsningsposter 16.619 18___________ _______

Tilgodehavender 23.400 18___________ _______

Likvide beholdninger 10 33.132 32___________ _______

Omsætningsaktiver 56.532 50___________ _______

Aktiver 142.685 2.967___________ __________________ _______
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Balance pr. 31.12.2013

2013 2012
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Overført resultat (149.115) (328)___________ _______

Egenkapital 11 (149.115) (328)___________ _______

Prioritetsgæld 12 0 2.900

Lån medlemmer 225.000 0___________ _______

Langfristede gældsforpligtelser 225.000 2.900___________ _______

Leverandørgæld 29.801 311

Anden gæld 13 36.999 84___________ _______

Kortfristede gældsforpligtelser 66.800 395___________ _______

Gældsforpligtelser 291.800 3.295___________ _______

Passiver 142.685 2.967___________ __________________ _______

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 14-16
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Noter

2013 2012
kr. t.kr.___________ _______

1. Nettoomsætning

Salg Green Fee 350.821 389

Salg/leje af udstyr 9.618 11

Kontingenter 800.700 849

Sponsorindtægter 148.937 156

Salg af drikkevarer m.v. 68.587 55

Andre indtægter 29.890 41

Gaver og tilskud i øvrigt 12.500 20___________ _______

1.421.053 1.521___________ _______

2. Andre driftsindtægter

Entreindtægter fyr 52.351 45

Lejeindtægt Buggi 13.996 15___________ _______

66.347 60___________ _______

3. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Køb af drikkevarer m.v. 46.278 45

Køb af golfudstyr m.v. 0 1___________ _______

46.278 46___________ _______
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Noter

2013 2012
kr. t.kr.___________ _______

4. Andre eksterne omkostninger

Drift af bane og klubhus

Leje af driftsmidler 60.810 213

Leje klubhus 46.170 0

Leje Baneanlæg 26.730 0

Reparation og vedligeholdelse driftsmidler 121.975 144

Forsikringer og afgifter 4.624 40

Reparation og vedligeholdelse bane 134.011 201

Omkostninger vandingsanlæg 19.099 29

Reparation og vedligeholdelse bygninger 2.700 0

Renhold 158 1

Driftsforsikringer 19.420 21

Ejendomsskat 753 0

Elektricitet og vand 25.667 (7)

Renovation 4.339 6

Ejendomsforsikring 16.804 16

Diverse abonnementer 925 1

Reparation og vedligeholdelse klubhus 294 1

Fyringsolie 17.220 17___________ _______

501.699 683___________ _______

Markedsføringsomkostninger

Møder, åbent hus m.v. 0 0

Annoncer og reklame 3.082 7

Reklamekampagne 31.040 29

Repræsentation 1.830 1

Omkostninger sponsorer 10.630 0

Omkostninger Match Fee 325 4

Præmier m.v. 4.132 1

Udsmykning 1.113 3

Udgifter prøvemedlemmer 8.796 0___________ _______

60.948 45___________ _______

Administrationsomkostninger

Kontorhold 70.602 28

Kursusomkostninger 112 0



Ærø Golf Klub 13

Telefon 14.653 14

Revision inkl. rest for 2012 36.656 41

Kontingenter 31.337 33

Bladhold og tidsskrifter 3.230 13

Porto og gebyrer 10.469 10

Bestyrelsesmøder 2.130 1

Generalforsamlinger 2.319 9

Rejseomkostninger 410 1

Regulering af delmoms (3.149) 1___________ _______

168.769 151___________ _______

Andre eksterne omkostninger i alt 731.416 879___________ _______
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Noter

2013 2012
kr. t.kr.___________ _______

5. Personaleomkostninger

Lønninger 515.998 549

Trænerhonorar 25.617 0

ATP m.v. 16.766 8

Andre sociale omkostninger 825 2

Personaleforsikringer 1.902 6

Kursusomkostninger 1.307 3

Kursusgodtgørelse og lønrefusioner 0 (36)

Personaleomkostninger i øvrigt 6.340 12

Befordringsomkostninger 23.149 23___________ _______

591.904 567___________ _______

6. Af- og nedskrivninger

Småanskaffelser 12.704 22

Driftsmidler 5.823 6

Grunde og bygninger 0 54___________ _______

18.527 82___________ _______

7. Finansielle indtægter

Renteindtægter pengeinstitutter 242 0___________ _______

242 0___________ _______

8. Ekstraordinær drift

Nettoresultat ved salg af ejendom 2012 0 3.099

Skyldig leasingydelse eftergivet i forbindelse med indfrielse af leasingkontrakt 255.182 0

Nedskrivning på overtagne leasingaktiver (176.009) 0___________ _______

79.173 3.099___________ _______
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Noter

Driftsmidler
kr.___________

9. Materielle anlægsaktiver

Kostpris 01.01.2013 81.790

Tilgang 75.000

Afgang 0___________

Kostpris 31.12.2013 156.790___________

Af- og nedskrivninger 01.01.2013 (64.814)

Årets af- og nedskrivninger (5.823)

Tilbageførsel afskrivning ved afgang ___________

Af- og nedskrivninger 31.12.2013 (70.637)___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013 86.153___________

2013 2012
kr. t.kr.___________ _______

10. Likvide beholdninger

Nordea, konto 7563862321 1.182 1

Rise Sparekasse, konto 0000112941 883 4

Rise Sparekasse 0847 0000255165 21 0

Sydbank 7059 1071975 30.196 27

Kassebeholdning 850 0___________ _______

33.132 32___________ _______

11. Egenkapital

Egenkapital 01.01.2013 (327.805) (3.434)

Årets resultat 178.690 3.106___________ _______

Egenkapital 31.12.2013 (149.115) (328)___________ _______
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Noter

2013 2012
kr. t.kr.___________ _______

12. Prioritetsgæld

Nykredit 0 7.300

Nova Bank Fyn 0 3.900___________ _______

0 11.200

Gældseftergivelse 0 (8.300)___________ _______

0 2.900___________ _______

13. Anden gæld

Skyldige omkostninger 27.444 34

Merværdiafgift 496 35

Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 2.589 8

Skyldige feriepenge 6.470 7___________ _______

36.999 84___________ _______

14. Pantsætninger

Ingen pantsætninger.

15. Leasingforpligtelser

Klubben har indgået en leasingkontrakt, med en måndlig ydelse på kr. 1.019,50

Der resterer 32 betalinger pr. 31.12.2013

16. Eventualforpligtelser

Foreningen har indgået en lejekontrakt vedrørende Ærø Golfbane til 180 t.kr. årligt, dog med en nedsat leje på

60 t.kr. i 2013 og 2014, 90 t.kr. i 2015 og 120 t.kr. i 2016, hvorefter der betales fuld leje indtil opsigelsen, der

tidligst kan ske pr. 1. januar 2023 fra lejers side og pr. 1. januar 2018 fra udlejers side.


