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GLB REVISION

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Vallø
Golfklub.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af
re-sultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 15. februar 2021

Bestyrelse

Frede Zeiler Jytte Storm Henning Birkehøj
formand næstformand kasserer

Henrik Fahrenholz Finn Videø Marianne Bardenfleth

Torben Barrett Flemming Knudsen
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GLB REVISION

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Vallø Golfklub

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Vallø Golfklub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser 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 årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at li-
kvidere selskabet, 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 fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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 gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-
stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-
ne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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GLB REVISION

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 den-
ne 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 kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion 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. Frem-
tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte drif-
ten.

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, 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 pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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GLB REVISION

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Køge, den 15. februar 2021

GLB REVISION
Statsautoriserede Revisorer A/S
CVR-nr. 30 82 19 63

Søren Windahl
statsautoriseret revisor
mne9618
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GLB REVISION

Selskabsoplysninger

Selskabet Vallø Golfklub
Køgevej 87
4600 Køge

Telefon: 23290004
Hjemmeside: www.valloe-golf.dk

CVR-nr.: 34 63 44 59
Stiftet: 30. marts 2004
Hjemsted:
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

9. regnskabsår

Bestyrelse Frede Zeiler, formand
Jytte Storm, næstformand
Henning Birkehøj, kasserer
Henrik Fahrenholz
Finn Videø
Marianne Bardenfleth
Torben Barrett
Flemming Knudsen

Revision GLB REVISION Statsautoriserede Revisorer A/S
Fændediget 13
4600 Køge
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GLB REVISION

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2020 2019

1 Nettoomsætning 5.369.578 4.617.795
2 Driftsomkostninger -1.235.721 -1.283.615
3 Andre eksterne omkostninger -4.113.082 -3.401.708

Resultat før finansielle poster 20.775 -67.528

Finansielle omkostninger -2.032 0

Årets resultat 18.743 -67.528

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 18.743 0
Disponeret fra overført resultat 0 -67.528

Disponeret i alt 18.743 -67.528
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GLB REVISION

Balance 31. december

Aktiver
Note 2020 2019

Omsætningsaktiver

7 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 20.714 2.067
8 Andre tilgodehavender 146.141 80.885
9 Periodeafgrænsningsposter 11.681 14.837

Tilgodehavender i alt 178.536 97.789

10 Likvide beholdninger 820.095 450.976

Omsætningsaktiver i alt 998.631 548.765

Aktiver i alt 998.631 548.765

Passiver
Egenkapital

11 Overført resultat 133.961 115.218
Egenkapital i alt 133.961 115.218

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 284.443 201.199
Anden gæld 47.160 19.885

12 Periodeafgrænsningsposter 533.067 212.463
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 864.670 433.547

Gældsforpligtelser i alt 864.670 433.547

Passiver i alt 998.631 548.765

13 Eventualposter

Vallø Golfklub · Årsrapport for 2020 7



GLB REVISION

Noter

2020 2019

1. Nettoomsætning

Baneleje, senior fuldtid 1.951.077 1.849.271
Baneleje, hverdag 27.144 29.832
Baneleje, flex 12 161.480 170.840
Baneleje, greenfee medlemmer 230.120 237.870
Baneleje, ungsenior 112.535 93.468
Prøvemedlemskab 49.200 11.000
Baneleje, juniorer 6.789 2.791
Baneleje, intermediater medlemmer 100.616 127.641
Baneleje, langdistance medlemmer 31.525 35.400
Passive medlemmer 6.500 11.000
Årskontingent, VGC medlemmer 0 14.400
Greenfee stor bane 974.193 450.648
Greenfee lille bane 192.135 72.160
Greenfee vinterbane 73.680 38.040
SGS-samarbejde 135.704 98.779
Kontingent opkrævet af Greenvalue ApS 1.066.835 1.112.056
Samarbejdsaftale med Vallø Golf Center A/S 84.375 84.375
Diverse salg klub 49.025 35.745
Tilskud 21.500 56.600
Sponsorater 31.300 0
Turneringsfee 43.195 85.879
Gavebidrag 20.650 0

5.369.578 4.617.795

2. Driftsomkostninger

Kontingent mv. DGU 420.251 424.323
Greenvalue ApS, administrationshonorar 608.400 642.103
Omkostninger til junior og ungdomsarbejde 5.715 5.621
Omkostninger til elitehold 15.955 32.850
Præmie og turneringsomkostninger 25.320 75.123
Regionsgolf 4.760 5.500
Trænerhonorar 155.320 98.095

1.235.721 1.283.615
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GLB REVISION

Noter

2020 2019

3. Andre eksterne omkostninger

Salgsomkostninger, jf. note 4 9.416 3.580
Lokaleomkostninger, jf. note 5 3.955.847 3.233.718
Administrationsomkostninger, jf. note 6 147.819 164.410

4.113.082 3.401.708

4. Salgsomkostninger

Gaver og blomster 1.329 2.368
Rejseudgifter 0 2.630
Annoncer 2.750 2.425
Messer og udstillinger 0 275
Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg 5.337 8.382
Ændring i nedskrivning på tilgodehavender fra salg 0 -12.500

9.416 3.580

5. Lokaleomkostninger

Grundbeløb, Vallø Golfcenter A/S 990.000 300.000
50% afregning, Vallø Golfcenter A/S 1.309.597 1.277.468
Vedligeholdelse baneanlæg 1.562.500 1.562.500
Husleje/ydelser, samarbejdsaftale 93.750 93.750

3.955.847 3.233.718

6. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 2.848 549
Edb-omkostninger 6.500 0
Inkasso 5.616 5.566
Telefon 1.878 1.311
Porto og gebyrer 26.997 21.761
Revisorhonorar 22.500 22.500
Bogholderimæssig assistance 25.950 24.975
Forsikringer 1.946 1.946
Scorekort, baneguides m.v. 39.263 72.075
Udvalgsmøder 4.043 1.419
GF og bestyrelsesmøder 10.278 12.308

147.819 164.410

Vallø Golfklub · Årsrapport for 2020 9



GLB REVISION

Noter

31/12 2020 31/12 2019

7. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 23.214 4.567
Nedskrivning på tilgodehavender -2.500 -2.500

20.714 2.067

8. Andre tilgodehavender

Mellemregning med Vallø Golfcenter A/S 146.141 80.885

146.141 80.885

9. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalte omkostninger 11.681 14.837

11.681 14.837

10. Likvide beholdninger

Kasse 2.626 600
Nordea 2360 7562813645 428.829 213.077
Nordea 2360 6286739510 378.640 237.299
Nordea 2360 6296209412 10.000 0

820.095 450.976

11. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2020 115.218 182.746
Årets overførte overskud eller underskud 18.743 -67.528

133.961 115.218

12. Periodeafgrænsningsposter

Indbetalte kontingenter næste år 533.067 212.463

533.067 212.463
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GLB REVISION

Noter

13. Eventualposter
Eventualforpligtelser

Klubben har indgået aftale med Vallø Golfcenter A/S om leje af golfbaner med et årligt beløb
svarende til 50% af årets indtægter på golfaktiviteten. Derudover betales et fast grundbeløb t.kr.
990 samt et fast beløb t.kr. 1.563 for vedligeholdelse af golfbanerne. Aftalerne kan gensidigt
opsiges med 12 måneders varsel til et kalenderårs udgang.

Klubben har ligeledes indgået samarbejdsaftale med Vallø Golf Center A/S for ydelser til bl.a.
admininstration og kontorfaciliteter på t.kr. 94 årligt. Denne samarbejdsaftale kan også opsiges
gensidigt med 12 måneders varsel. 

Klubben har indgået samarbejdsaftale med Greenvalue ApS om opkrævning af kontingent for
greenfee-medlemmer. Aftalen udløber den 31. december 2021. Klubben er i aftalen garanteret en
årlig minimumsindtjening på t.kr. 163. For året 2020 har klubben netto indtjent t.kr. 165. 
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GLB REVISION

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Vallø Golfklub er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
en klasse A-virksomhed.  

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-
under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska-
bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-
skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten 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. 

Driftsomkostninger
Driftsomkostninger omfatter omkostninger til turneringer, undervisning o.lign. samt kontingent til DGU.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, loka-
ler, tab på debitorer.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle omkostninger indeholder tilskrevne renter. Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgø-
relsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-
skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser 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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