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Sønderjyllands Golfklub

Ledelsesberetning for sæsonen 2019.

Foreningens regnskabsår er 1.1.-31.12.

Hovedaktivitet og formål er at drive golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktivite-
ter.

Tilgangen af nye medlemmer blev lavere end forventet, og året sluttede med en lille tilbagegang i
medlemstallet i forhold til 2018. I det kommende år er der igen fokus på at øge medlemstallet for
at udvikle golfklubben og imødegå den naturlige medlemsafgang. Klubben havde samme antal gæ-
stespillere i 2019 som i 2018, men den gennemsnitlige greenfee pr. gæst var væsentlig højere i
2019 sammenlignet med 2018. Det forventes i 2020, at indtægterne fra gæstespillere vil ligge på
niveau med 2019. Indtægterne fra sponsorer blev en smule lavere end budgetteret for 2019, og
der er forventninger om, at nettosponsorindtægterne i det kommende år vil kunne fastholdes på
2019-niveau.
I 2019 har klubben investeret i renovering af de eksisterende omklædningsfaciliteter samt påbe-
gyndt modernisering og renovering af driving rangen.
Driving rangen forventes at stå færdig ved sæsonstart 2020.
Klubben har i 2019 søgt og opnået tilsagn om støtte i form af fondsmidler til en delvis finansiering
af de 2 store projekter.

Formandens beretning for 2019 vil være at finde på klubbens hjemmeside fra begyndelsen af fe-
bruar 2020.

På generalforsamlingen vil formanden fremhæve udvalgte afsnit fra beretningen.

Årsregnskabet er udarbejdet af Sønderjyllands Golfklub i overensstemmelse med god regnskabs-
skik. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede. Årsrapporten indstilles til
generalforsamlingens godkendelse.

Uge Hedegaard, den 30. januar 2020

____________________       _____________________       _____________________
        John Riisberg                         Poul Erik Hansen                    Anne Lene Søndergaard

                           ____________________        _____________________
              Bent Johnsen                              Jesper Kraak

________________
 Bente Møller Pedersen
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Den	uafhængige	revisors	revisionspåtegning	

Til bestyrelsen i Sønderjyllands Golfklub

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Sønderjyllands Golfklub for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbej-
des efter god regnskabsskik, som beskrevet i anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2019 i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i anvendt regnskabspraksis.

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 revisi-
onspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnå-
ede 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 etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-
vendig 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 grund-
lag 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 overens-
stemmelse 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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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere 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 besvi-

gelser 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 besvi-
gelser 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 for-
eningens interne kontrol.

► �Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-
mæssige 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 begi-
venheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konklu-
derer, 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
konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremti-
dige 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 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-
sion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-
delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-
regnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aabenraa, den 30. januar 2020
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jon Midtgaard
statsaut. revisor
MNE-nr. 28657
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Sønderjyllands Golfklub for 2019 er aflagt i overensstemmelse med god regn-
skabsskik.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Indtægter og udgifter

Der foretages indregning i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Materielle anlægsaktiver

Bygninger og baneanlæg, driftsmateriel, vandingsanlæg, inventar samt bagskabe måles til kostpris
med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Der foretages lineære afskrivninger på bygninger og baneanlæg, driftsmateriel samt bagskabe
over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger og baneanlæg                    20-50 år
Baneudstyr   6 år
Bagskabe 10 år
Vandingsanlæg 12 år
Driftsmateriel   5 år
Inventar 10 år
IT Udstyr   3 år
Aktiver under 15.000 kr. Udgiftsføres i anskaffelsesåret

Fortjeneste og 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 afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter
en individuel vurdering af tilgodehavender.

Finansielle forpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris svarende til det modtagne provenu.
I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Hensatte forpligtelser

Omfatter beregnet feriepengeforpligtelse vedrørende medarbejderne.
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december.

Noter 2019 2018
DKK DKK

Indtægter:
1 Kontingenter og indmeldelsesgebyr 5.099.079 4.991.815

Greenfee 771.771 661.870
2 Aktiviteter 30.028 27.254
3 Reklameindtægter, netto 246.186 297.832
4 Lokaleindtægter 195.700 204.370

Gaver 23.600 25.859
5 Tilskud, Aabenraa kommune 36.281 40.692

Udlejning golfbiler 92.637 84.552
Indtægter i alt 6.495.282 6.334.244

Udgifter:
6 Personaleudgifter 3.204.162 3.111.113
7 Baneudgifter 1.067.376 1.090.362
8 Ejendoms drift 370.983 499.176
9 Administrationsomkostninger 498.269 489.111

10 Øvrige omkostninger 33.305 129.882
11 Finansieringsudgifter 121.185 106.272
12 Afskrivninger 1.063.591 967.046

Ekstraordinære poster -320 -2.596
Udgifter i alt 6.358.551 6.390.366

Indtægter 6.495.282 6.334.244
Udgifter 6.358.551 6.390.366
Nettoresultat 136.731 -56.122

Særlige poster:
20 Jubilæum 2018 0 -90.956

Samlet resultat 136.731 -147.078
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Balance pr. 31. december.

AKTIVER
Noter 2019 2018

DKK DKK
Anlægsaktiver

13 Ejendomme inkl. baneanlæg 8.694.864 8.270.154
14 Driftsmateriel 173.659 193.543
15 Vandingsanlæg 484.438 602.231
16 Baneudstyr 1.570.900 1.535.019
17 Inventar 200.640 243.708
18 Bagskabe 0 32.000

Anlægsaktiver i alt 11.124.501 10.876.655

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender m.v. 111.496 122.352

19 Likvide beholdninger 51.094 17.513
Omsætningsaktiver i alt 162.590 139.865

AKTIVER I ALT 11.287.091 11.016.520

PASSIVER

Egenkapital 2019 2018
Saldo primo 6.415.195 6.362.273

20 Henlagt jubilæum 2018, restsaldo 0 109.044
Årets resultat 136.731 -56.122
Egenkapital i alt 6.551.926 6.415.195

21 Hensættelser 199.023 261.000

Langfristet gæld
22 Kapitalindskud fra medlemmer 508.000 544.000

Deposita, bagrumsskabe m.v. 373.750 374.750
23 Lån 2.248.741 2.392.860

Feriemidler, indefrosne 70.959 0
Langfristet gæld i alt 3.201.450 3.311.610

Kortfristet gæld
Husleje depositum 37.000 37.000
Kassekredit Sydbank 999.841 577.716

24 Anden gæld 297.851 413.999
Kortfristet gæld i alt 1.297.692 1.028.715

PASSIVER I ALT 11.287.091 11.016.520
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Noter til årsregnskabet 2019 2018
DKK DKK

Note 1 Kontingenter og indmeldelsesgebyr
Kontingenter 5.033.629 4.895.315
Indmeldelsesgebyr 65.450 96.500

5.099.079 4.991.815

Note 2 Aktiviteter
Turneringer 30.028 27.254

30.028 27.254

Note 3 Reklameindtægter
Sponsorkontrakter m.v. 619.560 641.121
Company Days, Ecco Tour m.m. 0 32.433
Banereklameudgifter -373.374 -375.722

246.186 297.832

Note 4 Lokaleindtægter
Bagrum og skabe 177.300 180.120
P-plads, Golf carts m.v. 13.650 18.500
Gebyr v/aftale om leje af skabe mv. 4.750 5.750

195.700 204.370

Note 5 Tilskud Aabenraa Kommune
Medlemstilskud 29.290 33.020
Lokaletilskud 6.991 7.672

36.281 40.692

Note 6 Personaleudgifter
Banepersonale 1.492.818 1.541.469
Sekretariat 765.217 732.795
Trænerhonorar 618.000 611.400
Pedelløn 11.042 44.649
Kørsels- og telefongodtgørelse 9.319 16.475
Kursusudgifter m.m. 10.548 2.200
ATP, AES og AER 73.903 52.340
Pensionsbidrag 171.429 175.894
Andre personaleomkostninger 59.038 39.312
Datalønsudgifter 6.244 7.519
Løntilskud og refusion -22.378 -116.940
Reg. Hensat feriepengeforpligtelse 8.982 4.000

3.204.162 3.111.113
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2019 2018
DKK DKK

Note 7 Baneudgifter
Vandafgift 156.207 196.562
Elektricitet og fyringsolie 54.680 73.890
Gødning og kemikalier 178.602 188.051
Muldjord, sand, frø m.m. 89.436 84.909
Baneforbedringer 68.330 118.880
Reparation af maskiner m.v. 217.101 160.383
Benzin og olie 158.268 133.107
Forsikringer 31.103 27.216
Vedligeh. af vandingsanlæg 70.048 29.509
Vedligeh. bygninger/træningsbane 17.098 37.152
Småanskaffelser 12.972 19.736
Driving range og træningsbolde 13.531 9.767
Materialetilskud 0 -5.636
Konsulenter m.m. 0 16.836

1.067.376 1.090.362

Note 8 Ejendoms drift
Renovation m.v. 23.062 20.891
Rengøringsmidler m.v. 14.274 17.423
Vedligeholdelse 84.755 125.797
Småanskaffelser 11.156 58.467
Driving range og træningsbolde 0 3.704
Elektricitet 132.372 141.346
Rengøringshjælp 161.930 183.101
Forsikringer 44.979 48.867
Ejendomsskat mv. 115.427 109.421
Tilskud fra Driftstilskudspuljen -44.221 -58.961
Lejeindtægt m.v. -172.751 -150.880

370.983 499.176

Note 9 Administrationsomkostninger
Tryksager 28.926 20.992
Porto 2.600 3.212
Telefon og internet 30.552 26.503
Annoncer og markedsføring 27.924 31.275
Kontingent DGU 168.774 168.582
Repræsentation 1.726 3.675
Generalforsamling 1.935 2.830
Mødeudgifter 31.202 29.122
Adm. godtgørelser til bestyrelsen 29.500 28.250
Udvalgsturnering 9.264 11.805
Telefon- og kørselsgodtgørelse 0 4.071
Småanskaffelser og kontorartikler 15.998 16.869
Transport 348.401 347.186
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2019 2018
DKK DKK

Transport 348.401 347.186
Databehandling m.m. 99.323 93.035
Revisor 14.640 14.200
Øvrige omkostninger 35.905 34.690

498.269 489.111

Note 10 Øvrige omkostninger
Nye medlemmer 7.915 13.887
Medlemshvervning 4.604 4.746
Elite, hold og individuelt 82.838 198.477
Tilskud fra Elite Aabenraa -125.000 -150.000
Danmarksturneringshold m.v. 53.686 43.706
Juniorafdeling 9.262 19.066

33.305 129.882

Note 11 Finansieringsudgifter
Renteudgifter 105.685 95.272
Låneomkostninger 15.500 11.000

121.185 106.272

Note 12 Afskrivninger
Ejendomme 258.959 252.512
Vandingsanlæg 117.793 132.267
Baneudstyr 546.767 461.304
Tab/gevinst ved salg -35.000 -15.583
Driftsmateriel 80.051 79.240
Bagskabe 32.000 0
Inventar 43.068 41.133
Aktiver u/15.000 kr. 19.953 16.173

1.063.591 967.046

Note 13 Ejendomme inkl. baneanlæg
Saldo primo 8.270.154 8.074.698
Årets tilgang 683.669 447.968
Årets afskrivning -258.959 -252.512

8.694.864 8.270.154

Note 14 Driftsmateriel
Saldo primo 193.543 117.987
Årets tilgang 60.167 155.213
Årets afgang 0 -417
Årets afskrivning -80.051 -79.240

173.659 193.543
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2019 2018
DKK DKK

Note 15 Vandingsanlæg
Saldo primo 602.231 734.498
Årets afskrivning -117.793 -132.267

484.438 602.231

Note 16 Baneudstyr
Saldo primo 1.535.019 1.227.287
Årets tilgang 622.648 794.036
Årets afgang -40.000 -25.000
Årets afskrivning -546.767 -461.304

1.570.900 1.535.019

Note 17 Inventar
Saldo primo 243.708 200.415
Årets tilgang 0 84.426
Årets afskrivning -43.068 -41.133

200.640 243.708

Note 18 Bagskabe
Saldo primo 32.000 32.000
Årets afskrivning -32.000 0

0 32.000

Note 19 Likvide beholdninger
Kontantbeholdning 51.094 17.513

51.094 17.513

Note 20 Henlagt jubilæum 2018
Saldo primo 109.044 200.000
Restsaldo overført til egenkapitalen -109.044 0
Jubilæumsudgifter 0 -90.956

0 109.044

Note 21 Hensættelser
Saldo pr. 1.1. 261.000 257.000
Hensat feriepengeforpligtigelse -61.977 4.000

199.023 261.000

Note 22 Kapitalindskud, medlemmer
Saldo primo 544.000 572.000
Tilbagebetalt i perioden -36.000 -28.000

508.000 544.000
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2019 2018
DKK DKK

Note 23 Lån
Nykredit 2.388.744 2.543.863
Låneomkostninger -140.003 -151.003

2.248.741 2.392.860

Note 24 Anden gæld
Feriepenge 38.747 12.294
Forudbetalinger 8.000 128.150
Omkostninger 147.443 192.230
A-skat, ATP, AM-bidrag og moms 103.661 81.325

297.851 413.999

Note 25 Sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for alt mellemværende
med Sydbank A/S er der afgivet pant
i følgende aktiver:
I ejendommen inkl. baneanlæg og
vandingsanlæg, der har en bogført
værdi på 9.179 t.kr., er der tinglyst
pantebreve på i alt 1.650 t.kr.

Til sikkerhed for alt mellemværende
med Nykredit A/S er der afgivet pant
i følgende aktiver:
I ejendommen inkl. baneanlæg og
vandingsanlæg, der har en bogført
værdi på 9.179 t.kr., er der tinglyst
pantebreve på i alt 3.401 t.kr.


