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Virksomhedsoplysninger

Virksomhed
Himmelbjerg Golf Club

Bakbjergvej 7

 8653 Them

CVR-nr.: 26824613

Bestyrelse
Preben Norup, formand

Annie Jakobsen, sekretær

Villy Holm

Tom Uglsø Jensen

Peder Carsten Levring, kasserer

Preben Pedersen, næstformand

Lars Tanski

Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
  Papirfabrikken 26 
  8600 Silkeborg 
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret  for . 

 Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle  
stilling pr. 31.12.2021 samt resultatet af foreningens aktiviteter for rengskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021. 

 Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

2021 Himmelbjerg Golf Club

Them, den 22.03.2022

Bestyrelse

Preben Norup
formand

 

Annie Jakobsen
sekretær

 

Villy Holm

 

Tom Uglsø Jensen

 

Peder Carsten Levring
kasserer

 

Preben Pedersen
næstformand

 

Lars Tanski
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Den uafhængige revisors erklæring 
om udvidet  gennemgang

Til medlemmerne i Himmelbjerg Golf Club

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for  for regnskabsåret  - 

, der  omfatter resultatopgørelse, balance 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 
foreningens  aktiver, passiver og finansielle stilling pr.  samt af resultatet af foreningens  aktiviteter  for 
regnskabsåret  -  i overensstemmelse med  årsregnskabsloven. 

Himmelbjerg Golf Club 01.01.2021
31.12.2021

31.12.2021
01.01.2021 31.12.2021

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for  
 små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der  
 udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 
afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i 
overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for 
revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det 
opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse  
 med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for  
 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 årsregnskabet 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 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 derudover  
 udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores  
konklusion.
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 En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er  
 hensigtsmæssigt, andre i foreningen, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger  
 samt vurdering af det opnåede bevis. 

  Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi 
udtrykker  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 
konklusion   med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

  I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen 
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 væsentlig  
 fejlinformation i ledelsesberetningen.

Silkeborg, den 22.03.2022

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Tonny Hummelgaard Knudsen
Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne28661
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Foreningens aktivitet består i at leje af den af Himmelbjerg Golf A/S ejede golfbane og at organisere de 
 dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst 
 muligt forhold.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.

 Udbruddet og spredningen af COVID-19 har ikke påvirket regnskabet i væsentligt omfang. 

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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Resultatopgørelse for 2021

Note  
2021

kr.  
2020

kr.

Nettoomsætning 1 7.668.818 7.332.363

Bruttoresultat 7.668.818 7.332.363

Andre eksterne omkostninger 2 (4.819.050) (4.605.900)

Personaleomkostninger (2.840.922) (2.438.455)

Af- og nedskrivninger 3 10.330 28.537

Driftsresultat 19.176 316.545

Finansielle indtægter 4 51.097 60.501

Finansielle omkostninger 5 (33.180) (17.372)

Årets resultat 37.093 359.674

Årets resultat fordeles således:

Overført resultat 37.093 359.674

Resultatdisponering 37.093 359.674
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Balance pr. 31.12.2021

Aktiver

Note  
2021

kr.  
2020

kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 323.504 176.579

Materielle anlægsaktiver 323.504 176.579

Anlægsaktiver 323.504 176.579

Råvarer og hjælpematerialer 279.396 265.792

Varebeholdninger 279.396 265.792

Andre tilgodehavender 1.426.376 1.799.238

Periodeafgrænsningsposter 0 8.744

Tilgodehavender 1.426.376 1.807.982

Likvide beholdninger 6 283.745 499.968

Omsætningsaktiver 1.989.517 2.573.742

Aktiver 2.313.021 2.750.321
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Passiver

Note  
2021

kr.  
2020

kr.

Formue 7 1.649.577 1.612.484

Egenkapital 1.649.577 1.612.484

Anden gæld 0 158.417

Langfristede gældsforpligtelser 0 158.417

Modtagne forudbetalinger fra kunder og sponsorer 102.791 176.967

Leverandører af varer og tjenesteydelser 221.279 284.041

Anden gæld 8 339.374 518.412

Kortfristede gældsforpligtelser 663.444 979.420

Gældsforpligtelser 663.444 1.137.837

Passiver 2.313.021 2.750.321

Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser 9
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Noter

 1 Nettoomsætning

 
2021

kr.  
2020

kr.

Træning og lektioner mv. 98.462 106.775

Drift af shoppen, indtægter 821.017 931.052

Lejeindtægter, golfbiler og bagrum mv. 230.906 220.009

Andre indtægter, netto 19.031 18.493

Tilskud og match indtægter, netto 118.445 99.382

Sponsorindtægter 454.570 383.810

Green-fee 1.239.386 1.214.757

Medlemskontingent 4.687.001 4.358.085

7.668.818 7.332.363
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 2 Andre eksterne omkostninger

 
2021

kr.  
2020

kr.

Drift af golfbaneanlæg 633.862 718.485

Drift og leje af maskiner 1.198.552 997.051

Drift af klubhus og bygninger 526.913 456.734

Leje af golfbane og klubhus, Himmelbjerg Golf A/S 1.458.806 1.458.806

Probox24 104.582 62.730

Drift af shoppen, udgifter 598.055 634.048

Drift af café, netto 36.273 33.960

Leje af driving range 28.134 28.134

Andre eksterne omkostninger 4.585.177 4.389.948

Mindre nyanskaffelser 889 404

Hjemmeside 6.891 7.286

Reparation og vedligeholdelse 0 592

Kontorudgifter, porto mv. 4.698 12.429

Telefon, internet mv. 39.281 29.894

Kontingenter 146.445 135.092

EDB programmer 73.125 70.181

Mødeudgifter 17.284 21.978

Revisorhonorar og bogføringsmæssig assistance 52.093 68.476

Momskompensation (157.628) (112.214)

Diverse 50.650 (20.270)

Gaver og blomster 145 2.104

Administrationsomkostninger 233.873 215.952

Andre eksterne omkostninger 4.819.050 4.605.900

 3 Af- og nedskrivninger

 
2021

kr.  
2020

kr.

Afskrivninger andre anlæg, driftsmateriel og inventar 85.368 72.492

Tab og gevinst ved afhændelse af materielle anlægsaktiver (95.698) (101.029)

(10.330) (28.537)
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 4 Finansielle indtægter

 
2021

kr.  
2020

kr.

Renteindtægter Himmelbjerg Golf A/S 34.847 42.371

Øvrige finansielle indtægter 16.250 18.130

51.097 60.501

 5 Finansielle omkostninger

 
2021

kr.  
2020

kr.

Indeksering indefrosne feriepenge 2.042 0

Bankgebyr mv. 19.076 12.151

Renter af bankmellemværende, netto 12.062 5.221

33.180 17.372

 Likvide beholdninger6

 
2021

kr.  
2020

kr.

Kassebeholdning 802 24

Nordea, konto nr. 7563 416 143 177.770 18.777

Nordea, konto nr. 3492 744 793 43.349 441.593

Nordea, konto nr. 6896 221 351 61.824 39.574

283.745 499.968

  7 Formue

 
2021

kr.  
2020

kr.

Formue primo 1.612.484 1.252.810

Årets resultat 37.093 359.674

1.649.577 1.612.484
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 8 Anden gæld

 
2021

kr.
2020

kr.

Tilbageholdt A-skat og AM-bidrag 163.965 292.654

Mellemregning medlemsaktier 200 0

Skyldig ATP og samlet betaling 6.532 4.923

Indskud/depositum/Mulligan 0 15.000

Fællesgavekort konto 63.377 62.119

HGC modtagne pengegaver 61.824 39.574

Skyldige feriepenge 5.794 1.774

Skyldig merværdiafgift 0 45.641

Feriepengeforpligtelse 37.682 56.727

339.374 518.412

 Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser9
Foreningen har indgået leasingkontrakter med en samlet forpligtelse pr. 31.12.2021 på 2.971 t.kr. Kontrakterne 
 udløber løbende fra 2022 – 2026. 

 Herudover er der indgået aftale med Himmelbjerg Golf A/S om leje af golfbane og klubhus. 
 Lejeaftalen er for begge parter uopsigelig indtil 1. oktober 2031.
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Anvendt regnskabspraksis

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse og balance for foreningen.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet
 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 
beløb,  der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Medlemskontingent indregnes i resultatopgørelsen i takt med faktureringen og periodiseres i forhold til 
kontingentperioden. Greenfee samt øvrige indtægter indregnes i takt med, at betalingen finder sted.

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, 
 baner mv., herunder leasingydelser. Leasingkontrakter indregnes som operationel leasing og indregnes lineært 
 over leasingperioden.

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv.

Af- og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger består af regnskabsårets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver opgjort ud 
 fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest 
 og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter 
Finansielle indtægter omfatter renteindtægter.
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Finansielle omkostninger 
Finansielle omkostninger omfatter renteudgifter.

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

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

 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 5 år 

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.

 Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabs-
mæssige  værdi. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. 
 Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger.  Kostprisen for fremstillede varer samt varer under fremstilling omfatter 
omkostninger  til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn. 

 Nettorealisationsværdi opgøres som for varebeholdninger forvente salgspris med fradrag af færdiggørelses-
omkostninger  og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 
 regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Finansielle forpligtelser 
Finansielle forpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 


