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Anvendt regnskabspraksis

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Gilleleje
Golfklub.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af
resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Gilleleje, den 22. marts 2022
Direktion

Peter Rønne
Klubmanager
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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Gilleleje Golfklub
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Gilleleje Golfklub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
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 selskabet 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 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 virksomhedens 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 forening, 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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning



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.



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 virksomhedens 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
virksomhedens 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 forening 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 den øverste ledelse 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.
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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:

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Hillerød, den 22. marts 2022

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Kaspar Holländer-Mieritz
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Gilleleje Golfklub
Sophienlund Allé 13
3250 Gilleleje

Bestyrelse

CVR-nr.:

63 78 99 17

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Niels Freiesleben, Formand
Erik B. Jensen, Næstformand
Mogens Lousen, Kasserer
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Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Gilleleje Golfklub er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for en klasse A-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt
årets forskydning i varebeholdninger.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og leasingomkostninger.
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Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til forenings medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.
Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremover
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden
på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede
kostpris.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Gilleleje Golfklub · Årsrapport for 2021
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Finansielle indtægter og omkostninger

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse 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.
Leasingkontrakter
Alle leasingkontrakter behandles som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing
og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Forenings samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som 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, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra
anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopenge-strømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.
Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på maskiner, fabriksbygninger og
udstyr, der benyttes i produktionsprocessen, samt omkostninger til fabriksadministration og fabriksledelse. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.
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Nedskrivning på anlægsaktiver

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Egenkapital
Henlæggelse på egenkapitalen
Der er henlagt til fremtidig forbedring af de nuværende bane- og bygningsanlæg under egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån
svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld,
måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende
år.
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Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets og koncernens kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

2021
kr.

2020
kr.

9.436.321
225.653
-120.951
-5.202.967

8.735.777
175.653
-214.307
-4.017.923

4.338.056

4.679.200

-3.624.601
-107.617

-3.589.192
-107.617

605.838

982.391

286
-133.137

1.125
-242.842

472.987

740.674

Overføres til overført resultat

472.987

740.674

Disponeret i alt

472.987

740.674

Note
Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
3

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Driftsresultat

4

Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:

Gilleleje Golfklub · Årsrapport for 2021

10

Penneo dokumentnøgle: JX7KG-V7V67-N3EYT-8SFTY-ODGDN-A3T50

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 31. december
Aktiver
2021
kr.

2020
kr.

Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

24.620.386
195.490

24.701.324
229.669

Materielle anlægsaktiver i alt

24.815.876

24.930.993

Anlægsaktiver i alt

24.815.876

24.930.993

Fremstillede varer og handelsvarer

89.143

88.202

Varebeholdninger i alt

89.143

88.202

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

55.337
13.973
188.911

176.116
0
176.056

Tilgodehavender i alt

258.221

352.172

Likvide beholdninger

2.378.035

1.924.225

Omsætningsaktiver i alt

2.725.399

2.364.599

27.541.275

27.295.592

Note
Anlægsaktiver

Aktiver i alt
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Omsætningsaktiver

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 31. december
Passiver
2021
kr.

2020
kr.

Overført resultat

19.073.616

17.957.839

Egenkapital i alt

19.073.616

17.957.839

Gæld til realkreditinstitutter
Anden gæld

6.826.302
0

7.235.834
238.026

Langfristede gældsforpligtelser i alt

6.826.302

7.473.860

409.547
597.428
473.783
160.599

407.615
498.445
770.308
187.525

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.641.357

1.863.893

Gældsforpligtelser i alt

8.467.659

9.337.753

27.541.275

27.295.592

Note
Egenkapital
5

6

Kortfristet del af langfristet gæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Passiver i alt

1

Foreningens væsentligste aktiviteter

2

Særlige poster

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8

Eventualposter
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Gældsforpligtelser

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter
2021
kr.
1.

Foreningens væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af at drive golfklub.

2.

Særlige poster

2020
kr.

Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.
2021
kr.

2020
kr.

0
225.653

32.868
142.785

225.653

175.653

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet:
Andre driftsindtægter

225.653

175.653

Resultat af særlige poster netto

225.653

175.653

3.299.164
210.606
114.831

3.298.959
167.073
123.160

3.624.601

3.589.192

8

9

133.137

242.842

133.137

242.842

Indtægter:
Godgørelse Covid-19 fra DGI
Refusion jf. LL §8 A og §12 stk. 3

3.

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

4.

Øvrige finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger
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Årets resultat er påvirket positivt med kr. 225.653 som følge af refusioner jf. LL §8 A og § 12 stk.
3.

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

16.067.165
1.150.000
740.674

19.073.616

17.957.839

7.235.849

7.643.449

-409.547

-407.615

6.826.302

7.235.834

5.168.457

5.584.733

Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til realkreditinstitutter i alt
Heraf forfalder inden for 1 år

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år

7.

17.957.839
642.790
472.987

Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2021
Henlæggelse til banerenovering
Årets overførte overskud eller underskud

6.

31/12 2020
kr.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 7.236 t.kr., er der givet pant nom. t.kr. 8.048 i
grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør 24.620 t.kr.
Af foreningens øvrige materielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december
2021 udgør 195 t.kr., skønnes 195 t.kr. at være omfattet af pantsætningen.
Foreningen har deponeret ejerpantebreve på i alt 2.650 t.kr. til sikkerhed for bankgæld på kr. 0.
Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger samt materielle anlægsaktiver med
bogført værdi på 24.815 t.kr..

8.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Leasingforpligtelser:
Foreningen har indgået leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 366 t.kr.
excl. moms Leasingkontrakterne har en samlet restleasingydelse på 1.356 t.kr. excl. moms
Foreningen har pligt til at anvise køber ved udløb af leasingaftaler på t.kr. 209 excl. moms.
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5.

31/12 2021
kr.
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Direktionsmedlem
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Karsten Duus

Niels Peter la Cour Freiesleben

Bestyrelsesmedlem
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Formand
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Bestyrelsesmedlem
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Kasserer
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Erik Bjarne Jensen
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