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Solrød Golfklub

Foreningsoplysninger m.v.

Foreningen

Solrød Golfklub
Bygaden 1
2690 Karlslunde
Hjemsted: Solrød
CVR-nr.: 29 71 17 47
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Bestyrelse

Pia Hansen
Jan Vodstrup Nielsen
Helen I. Henriksen
Johnny Petersen
Susanne Jönsson

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Solrød Golfklub

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21 for Solrød 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. 31.12.21 og resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 01.01.21 - 31.12.21.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karlslunde, den 8. marts 2022

Bestyrelsen

Pia Hansen
Formand

Jan Vodstrup Nielsen Helen I. Henriksen

Johnny Petersen Susanne Jönsson
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Solrød Golfklub

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmet i Solrød Golfklub

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Solrød Golfklub for regnskabsåret  01.01.21 - 31.12.21, der

omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregn-

skabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.21 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for

regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21 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 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 opfattel-

se, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

sion.

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 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 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 rea-

listisk alternativ end at gøre dette.
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Solrød Golfklub

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspå-

tegning 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 reak-

tion 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 forår-

saget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet be-

svigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildled-

ning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

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

forme 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 udar-

bejdet, er rimelige.

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

cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-

bevis 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 oplysnin-

ger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modifi-

cere 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.
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Solrød Golfklub

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-

under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio-

ner 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, her-

under eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Haslev, den 8. marts 2022

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Dorte Grøndal Hansen

Statsaut. revisor
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Solrød Golfklub

Resultatopgørelse

2021 2020

Note DKK DKK

Kontingenter 1.012.388 1.044.735

Kontingenter passive 7.140 4.720
Indtægter interne turneringer mv. 76.074 63.010

2 Andre driftsindtægter 5.085 2.433

Indtægter i alt 1.100.687 1.114.898

Leje af golfbane -914.719 -942.622
Udgifter interne turneringer mv. -72.563 -51.353

Bruttofortjeneste I (11,2% - 11,6%) 113.405 120.923

3 Lokaleomkostninger -4.396 -5.089
4 Administrationsomkostninger -106.018 -116.473

Andre eksterne omkostninger i alt -110.414 -121.562

5 Finansielle indtægter 150 1.200
Finansielle omkostninger -813 -1.455

Finansielle poster i alt -663 -255

Årets resultat 2.328 -894

Forslag til resultatdisponering

Årets resultat 2.328 -894

I alt 2.328 -894
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Solrød Golfklub

Balance

AKTIVER

31.12.21 31.12.20

Note DKK DKK

Pavillon (fuldt afskrevet) 0 0

Materielle anlægsaktiver i alt 0 0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 5.500
Andre tilgodehavender 2.394 2.622
Periodeafgrænsningsposter 7.439 7.483

Tilgodehavender i alt 9.833 15.605

1.500 stk banktinvest obligationer 133.860 134.460

Værdipapirer og kapitalandele i alt 133.860 134.460

6 Likvide beholdninger 122.639 138.724

Omsætningsaktiver i alt 266.332 288.789

Aktiver i alt 266.332 288.789
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Solrød Golfklub

Balance

PASSIVER

31.12.21 31.12.20

Note DKK DKK

Egenkapital primo 223.012 223.906
Årets resultat 2.328 -894

Egenkapital i alt 225.340 223.012

Leverandører af varer og tjenesteydelser 25.000 23.200
Anden gæld 15.992 20.577
Periodeafgrænsningsposter 0 22.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 40.992 65.777

Gældsforpligtelser i alt 40.992 65.777

Passiver i alt 266.332 288.789

7 Oplysninger om dagsværdi
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Solrød Golfklub

Noter

1. Væsentligste aktiviteter

Foreningens aktiviteter består i lighed med tidligere år af at forestå golfaktiviteterne på

Solrød Golfbane, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst

mulige forhold.

2021 2020
DKK DKK

2. Andre driftsindtægter

Salg af bøger 0 75
Kommunale tilskud 2.102 2.158
Tilskud kursus og uddannelse 640 0
Diverse indtægter 2.343 200

I alt 5.085 2.433

3. Lokaleomkostninger

Klubhus el 4.113 3.200
Reparation og vedligeholdelse 283 1.889

I alt 4.396 5.089
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Solrød Golfklub

Noter

2021 2020
DKK DKK

4. Administrationsomkostninger

Kontorartikler og PC 0 200
Golfbox, hjemmeside og E-conomics 16.101 16.483
Junioraktivitet 736 2.116
Telefon og internet 0 -300
Voksenaktivitet 1.594 820
Porto og gebyrer 4.682 4.265
Revision og regnskabsmæssig asistance 19.000 18.500
Turneringer og pokaler 5.540 6.992
Forsikringer 7.098 7.279
Køb af bøger 1.000 1.000
Kontingent DGU 36.373 36.500
Golf undervisning og DGU kurser mv. 9.000 13.600
Bestyrelse og generalforsamling 4.894 9.018

I alt 106.018 116.473

5. Finansielle indtægter

Afkast af værdipapirer 150 1.200

I alt 150 1.200

6. Likvide beholdninger

Likvider vedr. lotteri og interne turneringer 3.200 6.178
Nordea 685 112 114.575 59.802
Nordea 685 120 4.864 72.744

I alt 122.639 138.724
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Solrød Golfklub

Noter

7. Oplysninger om dagsværdi

Beløb i DKK

Børsnoterede
værdipapirer og

kapitalandele I alt

Dagsværdi pr. 31.12.21 133.860 133.860

Årets urealiserede ændringer af dagsværdi indregnet i
resultatopgørelsen -600 -600
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Solrød Golfklub

Noter

8. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-

skabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

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 ligele-

des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 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 be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Kontingenter vedr. klubåret indregnes som indtægt i opkrævningsåret.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til foreningens

aktiviteter.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter leje af golfbane og omkostninger i

forbindelse med afvikling af interne turneringer mv. Disse er direkte forbundet med

kontingentindtægten og indtægter ved afvikling af interne turneringer mv. 
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Solrød Golfklub

Noter

8. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og reklame, administration,

lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, gevinster og

tab på andre værdipapirer og kapitalandele m.v.

Skat af årets resultat

Foreningen er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i årsregn-

skabet, idet aktuel og udskudt skat påhviler interessenterne/kapitalejerne og komplemen-

taren/kommanditisterne og komplementaren.

BALANCE

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt

for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis foreningens realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forven-

tet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt

aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regn-

skabsmæssige værdi.

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

pitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendel-

sen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet el-

ler aktivgruppen efter endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. 
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Solrød Golfklub

Noter

8. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende

værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de

enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at

et tilgodehavende er værdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger

vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-

dens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger

vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.
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