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LEDELSESPÅTEGNING 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2019 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 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2019. 

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Jelling, den 9. januar 2020 

Direktion: 

Rasmus Baun Norup 

Bestyrelse: 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til ledelsen for Jelling Golfklub 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Jelling Golfklub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 
der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og 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 regnskabsår 
et 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 
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 vedrørende revisionen 
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at foreningen som 
sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2019 har medtaget det af bestyrelsen 
godkendte resultatbudget for 2019. 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 væsentlíg 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. 

toriseret revisionsaktieselskab 
22 26 70 

Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne31481 
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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 meget tilfredsstillende da vi, i et svært marked, er meget over budget. 

Årets resultat sammenholdt med forventet udvikling 
Jelling Golfklub har i år opnået et overskud på 511 tkr. hvoraf de ca. 190 tkr. kommer fra genvundne 
afskrivninger ved salg af gamle maskiner. Et driftsresultat på ca. 321 tkr. er på niveau med 
bestyrelsens langsigtede målsætning med et overskud på 300 tkr. pr. år. 

Den opsamlede likviditet skal bruges til afdrag på medlemslån. 

I 2020 vil hoved fokusområdet være rekruttering af nye medlemmer. Vi oplever fortsat en vigende 
tendens til at fuldtidsmedlemmer overgår til de fleksible medlemsskaber. Det belaster vores økonomi, 
da fuldtidsmedlemsskabet er den absolutte hovedindtægt. Det er desværre en tendens, der kan ses i 
hele golfdanmark, så vi er ikke ene om denne udvikling, hvilket er en ringe trøst. 

Vi vil arbejde på at få flere greenfee gæster ved at udbrede kendskabet til vores golfbane, gennem 
målrettet indsats bl.a. via Facebook og annoncering i golfblade. 

Jelling Golfklub har i slutningen af 2019 leaset en række nye maskiner med opstart i 2020. Det vil øge 
effektiviteten på to områder. De nye maskiner er mere fleksible, driftssikre og energibesparende, 
hvilket sænker driftsomkostningerne. De nye maskiner er personalebesparende, da værkstedstimer 
reduceres væsentligt. Miljøet hjælpes og personalet får også bedre arbejdsvilkår. Finansiering sker 
blandt andet ved omfordeling af opgaver blandt greenkeeperne og sænkning af driftsudgifter. 

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. DECEMBER 

Note 

Regnskab 
Revideret 

2019 
kr. 

Budget 
Ej-revideret 

2019 
tkr. 

Indtægter fra medlemmer . 
Diverse indtægter. . 
Realisationsavancer . 

NETTOOMSÆTNING . 

Café drift. . 

BRUTTORESUL TAT . 

Personaleomkostninger . 

DÆKNINGSBIDRAG . 

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

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER. .. 

Afskrivninger . 

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER . 

Finansielle indtægter . 
Finansielle omkostninger . 

ÅRETS RESULTAT . 

3.400. 999 3.490 
1.090.384 1.080 

189.550 o 
4.680.933 4.570 

91.695 120 

4.772.628 4.690 

-2.096.967 -2.239 

2.675.661 2.451 

-293.429 -300 
-515.114 -594 
-696.153 -623 
-238.564 .343 

932.401 591 

-248.940 -250 

683.461 341 

2.788 2 
-174.988 -188 

511.261 155 

Regnskab 
Revideret 

2018 
kr. 

3.349.330 
991.624 
15.000 

4.355.954 

107.596 

4.463.550 

-2.089.740 

2.373.810 

·240.839 
-546.992 
-726.872 
·235.327 

623. 780 

-269.557 

354.223 

3.527 
-204.484 

153.266 
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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 2019 2018 
kr. kr. 

9.495.009 9.555.014 
269.839 356.638 
358.018 402.728 

10.122.866 10.314.380 

10.122.866 10.314.380 

38.816 31 . 821 
38.816 31.821 

o 4.300 
20.246 14.495 
40.569 40.515 
60.815 59.310 

6.774 11.475 
6.774 11.475 

106.405 102.606 

10.229.271 10.416.986 
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BALANCE 31. DECEMBER 

PASSIVER 

Overført resultat . 

EGENKAPITAL . 

Gæld til realkreditinstitutter . 
Gældsbreve . 
Anden langfristet gæld . 
Langfristede gældsforpligtelser . 

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

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter mv. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Antal ansatte 

Note 2019 2018 
kr. kr. 

2.706.199 2.194. 938 

2.706.199 2.194.938 

4.376.479 4.640.392 
2.096.664 2.133.664 

29.006 o 
6.502.149 6.774.056 

299.500 767.000 
100.191 395.394 
34.000 22.000 

307.682 246.298 
279.550 17.300 

1.020.923 1.447.992 

7.523.072 8.222.048 

10.229.271 10.416.986 

2 

3 
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NOTER 

Note 

Eventualposter mv. 

Operationel leasing 
Foreningen har indgået leasingkontrakter med en årlig leasingydelse på 462 tkr. Da foreningen 
er omfattet af regnskabsklasse A udgiftsføres ydelsen direkte i resultatopgørelsen. 
Restløbetiden for leasingkontrakterne er 29-120 måneder. 

Leasingforpligtelser er pr. 31. december 2019 opgjort til 2. 799 tkr. 

Eventual forpligtelser 
Foreningen har indgået lejekontrakter på jord med en årlig grund leje på 114 tkr. 
Lejekontrakterne har en restløbetid på 1 O - 11 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 2019 udgør 10.123 tkr. 

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 4.639 tkr., er der givet pant grunde og 
bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør 9.495 tkr. 

2019 2018 

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

Årsrapporten for Jelling Golfklub for 2019 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. 

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: 

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

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 

Brugstid Restværdi 

50 år 25% 
10 år 0% 

2 - 1 O år 0% 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på 
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. 


