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Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for Aabenraa Golfklub for regnskabsåret 

1. januar – 31. december 2019.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 

1. januar – 31. december 2019.

Aabenraa, den 18. februar 2020.

 

 

 

Jonna Andersen                          Jytte Callesen                          Henning Kjeldsen              

Ole Højen                                  Klaus Milton Jensen                   Palle Christensen

Torben Petersen

Bestyrelsen:
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Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Aabenraa Golfklub

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Aabenraa Golfklub for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, 

der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 

udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 

1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 beskre-

vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". 

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

vores konklusion. 

Uafhængighed

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 forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 1 i regnskabet, 

hvoraf det fremgår, at golfklubbens egenkapital er negativ med 2 mio.kr., hvilket kan rejse tvivl om

golfklubbens mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 1, hvori foreningens bestyrelse 

redegør for, at golfklubben forventes at have det fornødne likviditetsberedskab, og aflægger i 

overensstemmelse hermed årsregnskabet med fortsat drift for øje.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Golfklubben har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2019 medtaget de af 

bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2019 og 2020. Resultatbudgetterne for 2019 og 2020 har, 

som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-

sen 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 fort-

sætte 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 revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-

formation, 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 revi-

sion, 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. Fejlinformatio-

ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-

hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-

skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors påtegning

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 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, doku-

mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, 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 ledelsen, er passende, samt om de

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-

kerhed 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 årsregnskabet eller, hvis sådanne op-

lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det re-

visionsbevis, 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 note-

oplysningerne, 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 bl.a. 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. 

Aabenraa, den den 18. februar 2020.

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28

Michael Anker Lasse Poulsen

statsaut. revisor statsaut. revisor

MNE-nr. 32128 MNE-nr. 45891
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2020 2019 2019 2018

i kr.

INDTÆGTER:

Kontingenter…………………………………………………………………………2.765.000 2.869.000 2.732.605 2.813.225

Green-fee………………………………………………………………………………………..392.000 492.000 384.945 429.588

 Reklameindtægter, netto ……………………………………………………………………….317.000 267.000 332.262 286.260

Kommunalt tilskud ………………………………………………………………………………………….41.000 35.000 41.073 36.520

Andre indtægter, netto……………………………………………………………………..401.200 271.000 376.177 218.582

INDTÆGTER I ALT …………………………………………………………………….3.916.200 3.934.000 3.867.062 3.784.175

UDGIFTER:

2 Personaleudgifter……………………………………………………………………………1.567.000 1.635.000 1.718.462 1.410.738

3 Baneudgifter …………………………………………………………………………1.054.000 1.061.000 982.127 1.204.358

4 Ejendomsudgifter ………………………………………………………………………………891.000 841.000 913.529 833.679

5 Administrationsudgifter …………………………………………………………………..303.000 280.000 313.902 286.207

Delvis momsrefusion ……………………………………………………………………….-70.000 -70.000 -70.562 -76.181

UDGIFTER I ALT ………………………………………………………………………3.745.000 3.747.000 3.857.458 3.658.801

Resultat før renter og afskrivninger ……………………………………………………171.200 187.000 9.604 125.374

6 Finansieringsudgifter, netto …………………………………………………………………….-60.000 -60.000 -62.837 -60.351

7 Af- og nedskrivninger……………………………………………………………………………….-11.000 -17.000 -15.258 -8.214

ÅRETS RESULTAT 100.200 110.000 -68.491 56.809

Årets resultat foreslås disponeret således:  

Overført resultat…………………………………………………………………………. -68.491 56.809

-68.491 56.809

RegnskabBudget
Er ikke underlagt revision

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1 - 31/12
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Note: 2019 2018

AKTIVER

 Materielle anlægsaktiver:

 Driftsmidler, skilte m.v. 57.522 14.030

Materielle anlægsaktiver i alt 57.522 14.030

 

Omsætningsaktiver:

Varebeholdninger 32.851 26.433

Tilgodehavender kontingenter m.v. 32.928 73.985

Periodeafgrænsningsposter 71.331 42.362

Deposita, Leasing Fyn 43.750 43.750

8 Likvide beholdninger 14.733 3.492

Omsætningsaktiver i alt 195.592 190.022

AKTIVER i alt 253.114 204.052

PASSIVER

Egenkapital

Primo -1.944.783 -2.001.592

Overført resultat -68.491 56.809

Egenkapital i alt -2.013.274 -1.944.783

Kortfristet gæld

Kassekredit, Sydbank 1.701.887 1.747.094

9 Anden gæld 564.501 401.741

Kortfristet gæld i alt 2.266.388 2.148.835

PASSIVER I ALT 253.114 204.053

 

10 Tilskud fra Aabenraa Kommune

11 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

12 Anvendt regnskabspraksis

BALANCE PR. 31. DECEMBER

Side 6

Aabenraa Golfklub, Sandskærvej 150, 6200 Aabenraa, Tlf. 74 750 750, www.aabenraagolf.dk

Kop
i



Note 

1 Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Aabenraa Golfklub har for regnskabsåret 2019 realiseret et underskud på 68 t.kr. mens

egenkapitalen pr. 31. december 2019 er negativ med 2.013 t.kr.

Sydbank vil fortsat stille en kreditramme på 1.750 t.kr. til rådighed for klubben frem

til d. 31. marts 2020. Kreditrammen nedskrives med 150 t.kr. pr. 1. april 2020

til 1.600 t.kr., der som minimum løber frem til 31. december 2020.

Budgettet for 2020 viser et forventet overskud på 100 t.kr. og en samlet nedbringelse af 

kassekreditten med ca. 114 t.kr., således at klubbens kassekredit i løbet af 2020 maksimalt

forventes at være trukket med ca. 1.588 t.kr.

Det budgetterede resultat for 2020 er bl.a. baseret på forventninger om uændret antal

fuldtidsmedlemskaber, samt forventede besparelser på personaleomkostninger i forhold til 2019.

Det er i sagens natur usikkert, hvordan budgettet realiseres herunder tidspunkterne for 

ind- og udbetalingerne og dermed det maksimale likviditetsbehov.  

Bestyrelsen overvåger løbende foreningens likviditetsmæssige situation med henblik på at sikre

at foreningen har den nødvendige likviditet til fortsat drift.

Det er bestyrelsens opfattelse, at der med baggrund i budgettet er tilstrækkeligt likviditet

og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet med fortsat drift for øje.

2019 2018

2 Personaleudgifter:

Lønninger 1.584.748 1.294.648

Arbejdstøj, kursus, m.v. 31.007 29.660
Pension 86.900 51.907
ATP, AER m.v. 31.058 32.299

Øvrige personaleudgifter 2.065 2.224

Lønrefusion -17.316 0

1.718.462 1.410.738

3 Baneudgifter:

Leasingudgifter 400.923 444.379

Gødning, ukrudstmidler m.v. 135.960 106.421

Græsfrø/beplantning, sand m.v. 65.156 137.281

Markeringer, dræning, golfbiler, bolde, småanskaffelser 33.034 27.336

Vandingsanlæg, drivingrange m.v. 36.673 68.772
Olie og benzin 136.677 112.032

Forsikringer 32.483 38.255

Vedligeholdelse maskiner 141.221 269.882

982.127 1.204.358

4 Ejendomsudgifter   

Leje maskinhus 86.607 85.677

Baneleje og leje af klubhus 450.140 417.832

Vand, el, varme m.v. 138.153 121.252
Alarm, vedligeholdelse m.v. 79.697 83.846

Renovation, småanskaffelser, rengøring 57.770 59.121

Forsikring, ejd. skat m.v. 101.162 65.951

913.529 833.679

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET
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Note 2019 2018

5 Administrationsudgifter

Telefon og porto 5.928 4.893

Markedsføring 8.219 20.243

Ansvarsforskring DGU 8.277 5.055

Kontorartikler 6.210 5.331

Kursus, turneringsgebyrer 23.145 13.441

Omkostninger IT og golfbox 97.840 92.265

Kontingent DGU, mfl. 95.294 95.376

Regnskab, revision- og juridisk assistance 42.994 33.744
Mødeudgifter incl. generalforsamling 2.884 2.414
Småanskaffelser 7.851 499
Gebyrer og diverse udgifter 15.260 12.946

313.902 286.207

6 Finansieringsudgifter, netto 

Renteudgift, pengeinstitutter -62.694 -59.754

Andre renteomkostninger -143 -598
-62.837 -60.352

7 Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på driftsmidler 15.258 8.214
15.258 8.214

8 Likvide beholdninger

Sydbank, turneringskonto 3.101 989

Sydbank, gavekonto 10.600 0

Kassebeholdning 1.032 2.503

14.733 3.492

9 Kortfristet gæld

Leverandører 47.917 8.987

A-skat, ATP og feriepenge m.v. 209.154 95.557

Deposita, boldkort og bagskabe 4.030 4.130

Skyldige omkostninger, forudbetalinger m.v. 285.950 275.390

Skyldig moms 17.450 17.677

564.501 401.741

10 Tilskud fra Aabenraa Kommune

Specifikation af aktivitetskud fra Aabenraa kommune

Medlemstilskud 15.700 18.420

Lokaletilskud 4.886 5.137

Materialetilskud 9.687 10.000

Kursustilskud 10.800 563

Diverse tilskud 0 2.400

41.073 36.520

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET
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Note 

11 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

Foreningen har huslejeforpligtigelser vedr. golfbaneareal, som er uopsigelige frem til 2025. Årlig husleje pt. 365 t.kr. (2.192 t.kr.)

Foreningen har huslejeforpligtigelser vedr. maskinhus, som er uopsigelige frem til år 2025. Årlig husleje pt. 87 t.kr. (522 t.kr.)

Foreningen har huslejeforpligtigelser vedr. klubhus, som er uopsigelige frem til år 2025. Årlig husleje pt. 50 t.kr. (300 t.kr.)

Foreningen har indgået leasingaftaler for følgende beløb:

Leasing Fyn

Ydelse pr. 

måned Restydelse Netto frikøb Restforpl.

Aftale 21067173 5.924 254.721 60.000 314.721

Aftale 21070002-2 9.659 656.795 92.000 748.795

Aftale 21074155 17.171 291.911 160.000 451.911

 Aftale 21058402 91 1.369 5.000 6.369

Aftale 21090733 1.426 81.296 10.000 91.296

I alt 1.613.092

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET
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Note 

12 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Indtægter

Kontingenter indregnes i indtægter i de år de vedrører.

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydeleser,  indregnes i indtægter, når overgang af de væsentligste 

fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget. 

Udgifter

Personaleudgifter omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, 

herunder sygedagpenge til selskabets ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. 

Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger.

Øvrige udgifter vedrører baneudgifter, ejendomsudgifter og administrationsudgifter. Skyldige omkostninger 

medtages, og forudbetalte omkostninger periodiseres.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på en individuel vurdering

af aktivernes forventede brugstider.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem

salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle og finansielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på 

værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapital- 

værdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet 

eller aktivgruppen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Hvis nettorealisationsværdien er lavere 

end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter

en individuel vurdering af tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld, indregnes ved lånoptagelse til 

kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. 

I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET
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