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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen og klubsekretæren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2017 for Jelling Golfklub. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2017. 

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Jelling, den 8. januar 2018 

Søren Porsbøl 

Bestyrelse: 

Formand 

~ 

Claus Kristiansen 

~formand/ ~ 

~--------'------U-- .(L\Q ~ ~~ 
Kenneth R. Peders~ Maj¡L¡~¿¡ersen 

~ $, :1-.- 
LeifBGeisler r 

Gn6the Es 



5 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til foreningens medlemmer i Jelling Golfklub 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Jelling Golfklub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 
der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 
efterårsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsår- 
et 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revisten 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 årsregnskabet". 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. 

Fremhævelse af forhold i regnskabet 
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at foreningen som 
sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2017 har medtaget det af bestyrelsen 
godkendte resultatbudget for 2017. Resultatbudgettet har, som det også fremgår af årsregnskabet, 
ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. 

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 
ledelsen anser 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 revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 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 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. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

• 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. 

• 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 
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 årsregnskabet 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 årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet 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 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 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger 
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. 

Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 31481 
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LEDELSESBERETNING 

Væsentligste aktiviteter 
Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til og fremme færdigheden i golfspillet, at skaffe 
medlemmer adgang til at udøve golfspillet på egen bane samt at knytte samarbejde med øvrige 
golfklubber. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Årets resultat anses som tilfredsstillende specielt vejret taget i betragtning. 

Foreningens nuværende finansieringsstruktur bygger på en større andel af medlemslån, som forventes 
indfriet i 2018 og 2022. I forhold til det af bestyrelsen ønskede niveau for investeringer i fremtiden for 
golfklubbens medlemmer arbejdes der på, at medlemslånene kan refinansieres med længere løbetid. 
Der er i øjeblikket sondringer herom med forenings finansieringspartnere, og det er bestyrelsens 
vurdering, at foreningen vil kunne få længere løbetid til glæde for foreningens medlemmer. 

Årets resultat sammenholdt med forventet udvikling 
Jelling Golfklub har i år opnået et overskud på 319 tkr, hvilket er på niveau med det målsatte beløb på 
300 tkr. 

Det er fortsat bestyrelsens mål gennem tæt styring af udgifter og indtægter, at kunne opnå et årligt 
overskud i niveauet 300 tkr. i årene, der kommer. Den opsamlede likviditet skal bruges til afdrag på 
medlemslån. 

I 2018 vil fokusområderne være rekruttering af nye medlemmer, da vi oplever en vigende tendens af 
fuldtidsmedlemmer over mod de fleksible medlemsskaber, hvilket belaster vores økonomi, da 
fuldtidsmedlemsskabet er vores absolutte hovedindtægt. Vi vil også se, hvad vi kan gøre for at få flere 
greenfeegæster. 

Jelling Golfklub har en maskinpark, der er af ældre dato, og derfor løbende skal udskiftes. Det skal der 
findes penge til, og i 2018 er der behov for at lease minimum 1 ny maskine til et beløb på 90 tkr. pr. år 
de næste 6 år. 

Bestyrelsen er meget bevist om, at den store skare af frivillige hjælpere, der yder en indsats uden 
vederlag, er af afgørende betydning for mange af klubbens aktiviteter, der ellers ikke ville kunne finde 
sted. 

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for 
foreningens finansielle stilling. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECE M BER 

Note 

Regnskab 
Revideret 

2017 
kr. 

Budget 
Ej-revideret 

2017 
tkr. 

Indtægter fra medlemmer . 
Diverse indtægter . 

NETTOOMSÆTNING . 

Café drift. . 

BRUTTORESULTAT . 

Personaleomkostninger . 

DÆKNINGSBIDRAG . 

Medlems- og aktivitetsudvalg . 
Maskindrift . 
Anlægs- og lokaleomkostninger . 
Administrationsomkostninger . 

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER. . 

Afskrivninger . 

RESULT AT FØR FINANSIELLE POSTER . 

Finansielle indtægter . 
Finansielle omkostninger . 

ÅRETS RESULTAT . 

3.251.167 3.387 
1.036.514 1.313 

4.287.681 4.700 

90.247 104 

4.377.928 4.804 

-2.103. 997 -2.247 

2.273.931 2.557 

-277.358 -320 
-445.826 -601 
-485.486 -603 
-265.060 -339 

800.201 694 

-260.653 -205 

539.548 489 

3.124 2 
-223.803 -227 

318.869 264 

Regnskab 
Revideret 

2016 
kr. 

3.580.400 
1.182.461 

4.762.861 

110.166 

4.873.027 

-1.925.247 

2.947.780 

-315.465 
-400.926 
-660. 733 
-298.962 

1.271.694 

-270.399 

1.001.295 

3.446 
-354.351 

650.390 
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BALANCE 31 . DECEMBER 

AKTIVER 

Grunde og bygninger, . 
Golfanlæg på lejet jord . 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar . 
Materielle anlægsaktiver . 

ANLÆGSAKTIVER . 

Varebeholdninger . 
Varebeholdninger . 

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

Likvide beholdninger . 
Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 

AKTIVER . 

Note 2017 2016 
kr. kr. 

9.615.014 9.675.014 
443.437 530.236 
525.485 605.568 

10.583.936 10.810.818 

10.583.936 10.810.818 

31.665 36.990 
31.665 36.990 

800 6.150 
32.136 o 
30.685 12.663 

63.621 18.813 

54.370 2.600 
54.370 2.600 

149.656 58.403 

10.733.592 10.869.221 
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BALANCE 31. DECE MBER 

PASSIVER 

Overført resultat. . 

EGENKAPITAL . 

Gæld til realkreditinstitutter . 
Gældsbreve. . 
Langfristede gældsforpligtelser . 

Kortfristet del af langfristet gæld. . 
Gæld til pengeinstitutter . 
Leverandører af varer og tjenesteydelser . 
Forudbetalinger . 
Anden gæld. . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter mv. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Antal ansatte 

Note 2017 2016 
kr. kr. 

2.041.672 1.722.803 

2.041.672 1.722.803 

4.934.392 5.152.911 
2.074.000 3.111.000 

7.008.392 8.263.911 

1.262.300 301.000 
36.469 61.866 
50.795 66.529 
30.832 114.854 

303.132 338.258 
1.683.528 882.507 

8.691.920 9.146.418 

10.733.592 10.869.221 

2 

3 
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NOTER 

Note 

Eventualposter mv. 

Operationel leasing 
Klubben har indgået leasingkontrakter med en årlig leasingydelse på 151 tkr. i 2017. Da 
klubben er omfattet af regnskabsklasse A udgiftsføres ydelsen direkte i resultatopgørelsen. 
Restløbetiden for leasingaftalerne er 5-53 måneder. 

Leasingforpligtelser er pr. 31. december 2017 opgjort til 667 tkr. 

Eventualforpligtelser 
Foreningen har indgået lejekontrakter på jord med en årlig grund leje på 112 tkr. 
Lejekontrakterne har en restløbetid på 12 - 13 år. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 2 
Foreningen har deponeret ejerpantebreve på henholdsvis 2.000 tkr. og 250 tkr. til sikkerhed 
for gæld til pengeinstitut. Ejerpantebrevet på 2.000 tkr. er stillet sekundært til sikkerhed for 
gældsbreve. 

Ejerpantebrevene giver pant i grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør 10.584 tkr. 

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 4.166 tkr., er der givet pant grunde og 
bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør 9.615 tkr. 

2017 2016 
kr. kr. 

Antal ansatte 3 
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: . 7 6 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Jelling Golfklub for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabs- 
lovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
Nettoomsætningen, der omfatter indtægter fra kontingenter, indskud fra nye medlemmer, greenfee, 
matchfee og sponsorer mv., indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber 
har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag 
af rabatter i forbindelse med salget. 

Andre driftsindtægter 
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens aktivi- 
teter mv. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, 
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost- 
ninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket mod- 
tagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. 

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

Skat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop- 
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der 
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger indregnes til den offentlige vurdering i 201 O tillagt senere tilgange og med fradrag 
af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Golfanlæg på lejet jord samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede afskrivninger. 

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 . 
Golfanlæg på lejet jord. . 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar . 

50 år 
10 år 

2 - 1 O år 

25% 
0% 
0% 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer pa 
værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv 
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er 
lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres 
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen 
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er 
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

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 med 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 de efterfølgende år. 


