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Vallø  Golfklub

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  medlemmet  i Vallø  Golfklub

Konklusion

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

omfatter  resultatopgørelse,  balance,  egenkapitalopgørelse  og noter,  herunder  anvendt  regn-

skabspraksis.  Årsregnskabet  udarbejdes  eft.er 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  standardeh  om revision

og de yderligere  krav,  der er gældende  i Danmark.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og

krav  er nærmere  beskzevet  i revisionspåtegningens  afsrut  "Revisors  ansvar  for revisionen  af

årsregnskabet".  Vi  er uafhængige  af foreningen  i overensstemmelse  med  International  Ethics

Standards  Board  for Accountants'  internationale  retningslinjez  for revisorers  etiske  adfærd

(IESBA  Code)  og de yderligere  etiske  krag  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  biuede  i

overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.  Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for den  interne

kontrol,  som  ledelsen  anser  for nødvendig  for at udarbejde  et åzsregnskab  uden  væsentlig

fejlinformation,  uanset  om denne  skyldes  besvigelser  eneh fejl.

Ved  udarbejdelsen  af åysregnskabet  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 foztsat  dr'ift,  medmindre

ledelsen  enten  har  til  hensigt  at likvidere  foreningen,  indstille  driften  eUer ikke  har  andet  rea-

listisk  alternativ  end  at gøre  dette.
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Vallø  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 ez 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  standardeh  om

revision  og de yderligere  krav,  der  er gældende  I Danmark,  foretager  vi fagIlige  vurderinger  og

opretholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudovez:

*  Identificerer  og vurderer  vi risikoen  for væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset

om denne  skyldes  besvigelser  ener fejl, udformer  og udførez  revisionshandlinger  som  reak-

tion  på disse  risici  samt  opnår  revisionsbevis,  der er tilst:rækkeligt  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,  vildIled-

ning  ener 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  kontzol.

ø Tager  vi stilling  til, om den  zegnskabspraksis,  som er anvendt  af ledelsen,  er passende,

samt  om de regnskabsmæssige  skøn  og tilknyttede  oplysninger,  som  ledelsen  har udar-

bejdet,  ez rimelige.

ø 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  elIler forhold,  der kan  skabe

betydelig  tvivl  om foreningens  evne  til  at fortsætte  driften.  Hvis  vi konkluderer,  at der ez

en vaesentlig  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  revxsionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  eller forhold  kan

dog  medføre,  at foreningen  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.
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Vallø  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  binede  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  Vl  identificerer  under  revisionen.

Køge,  den  7. marts  2022

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

32 89 54

Statsaut.  revisor



Vallø  Golfklub

Note

1 Nettoomsætning

2 Drifl;somkostningeh

Andre  eksterne  omkostninger

Resultat  før  finansielle  poster

8 Finansielle  omkostninger

Finansielle  poster  i alt

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Ovezføxt  xesultat

I alt

Resultatopgørelse

2021

DKK

2020

DKK

6.323.419

-1.276.388

- 5.025.654

5.369.578

-1.235.721

-4.113.082

21.377 20.775

-5.485 -2.032

-5.485 -2.032

15.892 18.743

15.892 18.743

15.892 18.743



Vallø  Golfklub

AKTIVER

Note

9 Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

10 Andye  tølgodehavender

Il  Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender  i alt

Kontanter

Indestående  ø kreditinstitutter

12 Likvide  beholdninger  i alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

Balance

31.12.21

DKK

31.12.20

DKK

29.924

o

11.321

41.245

1.050

687.306

688.356

729.601

729.601

20.714

146.141

11.681

178.536

2.626

817.469

820.095

998.631

998.631
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Vallø  Golfklub

PASSIVER

Note

Overført  resultat

Egenkapital  i alt

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

13 Anden  gæld

14 Periodeafgrænsningsposter

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

15 Eventualforpligtelser

Balance

31.12.21

DKK

31.12.20

DKK

149.853

149.853

192.500

34.962

352.286

579.748

579.748

729.601

133.961

133.961

284.443

47.160

533.067

864.670

864.670

998.631
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Vallø  Golfklub

Beløbi  DKK

Egenkapita1opgøre1se  for  01.01.20  - 31.12.20

Saldo  pz. 01.01.20

Forslag  til  resultatdisponering

Saldo  pr. 31.12.20

Egenkapitalopgørelse  for  01.01.21  - 31.12.21

Saldo  pr. 01.01.21

Forslag  til  resultatdisponering

Saldo  ph. 31.12.21

Egenkapitalopgørelse

Overført

resultat

115.218

18.743

133.961

133.961

15.892

149.853

1l



Vallø  Golfklub

1.  Nettoomsætning

Baneleje,  senior  fuldtid

Baneleje,  hverdag

Baneleje,  flex  12

Baneleje,  greenfee  medlemmer

Baneleje,  ungsenior

Prøvemedlemsskab

Baneleje,  juruorer

Baneleje,  intermediater  medlemmer

Baneleje,  langdistance  medlemmer

Passive  medlemmer

Årskontingent  VGC  medlemmer

Greenfee  stor  bane

Greenfee  lille  bane

Greenfee  vinterbane

SGS-samarbejde

Kontingent  opkrævet  af  Greenvalue  ApS

Samarbejdsaftale  med  Vallø  Golfcenter  A/S

Diverse  Salg  og  indtægter

Tilskud

Sponsorater

Turneringsfee

Gavebidrag

Momskompensation

I alt

2.  Driftsomkostninger

Kontingent  m.v.  DGU

Greenvalue  ApS,  administrationshonotar

Omkostningez  til  junior  og  ungdomsarbejde

Omkostninger  til  elitehold

Præmie  og  turneringsomkostninger

Regionsgolf

Trænerhonorar

Noter

2021 2020

DKK DKK

2.532.645 1.951.077

28.394 27.144

151.880 161.480

247.045 230.120

169.203 112.535

119.200 49.200

12.978 6.789

97.847 100.616

28.770 31.525

3.500 6.500

18.000

942.138 974.193

178.840 192.135

122.490 73.680

166.218 135.704

963.900 1.066.835

84.375 84.375

195.392 49.025

21.500 21.500

400 31.300

55.578 43.195

21.001 20.650

162.125

6.323.419 5.369.578

425.144 420.251

536.145 608.400

17.335 6.744

3.845 15.955

31.210 24.291

11.065 4.760

251.644 155.320

I alt 1.276.388 1.235.721



Vallø  Golfklub

3.  Andre  eksterne  omkostninger

Salgsomkostrunger

Leje-  og vedligeholdelse  af golfbaner  m.m.

Administrationsomkostninger

Øvrige  kapacitetsomkostninger

I alt

4.  Salgsomkostninger

Gaver  og  blomster

Annoncer

I alt

5.  Leje-  og  vedligeholdelse  af  golfbaner  m.m.

Grundbeløb

Leje  af  golfbaner

Vedligeholdelse  af  baneanlæg

Husleje/ydelser,  samarbejdsaftale

I alt

Noter

31.12.21

DKK

31.12.20

DKK

21.783

4.797.297

206.574

o

5.025.654

4.079

3.955.847

147.819

5.337

4.113.082

2.043

19.740

21.783

1. 329

2. 750

4.079

1.175.000

1.956.047

1.562.500

103.750

4.797.297

990.000

1.309.597

1.562.500

93.750

3.955.847
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Vallø  Golfklub

6.  Administrationsomkostninger

Kontorartikler

It-omkostninger

Telefon  og  internet

Porto  og  gebyrer

Revisorhonozar,  årsrapport

Revisorassistance,  ansøgning  momskompensation

Regnskabs-  og  bogholderimæssig  assistance

Inkassoomkostninger

Forsikringer

Scorekort,  baneguides  m.v.

Udvalgsmæder

GF  og  bestyrelsesmøder

Kørselsgodtgørelse

Ialt

7.  Øvrige  kapacitetsomkostninger

Konstaterede  tab  på  tilgodehavender  fra  salg

8.  Finansielle  omkostninger

Renter,  pengeinstitutter

9.  Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

Nedskrivning  på  tilgodehavender

I alt

Noter

2021

DKK

2020

DKK

3.705

6.500

1.968

25.218

22.500

7.500

25.950

5.616

2.225

91.651

2.310

8.776

2.655

206.574

2.848

6.500

1.878

26.997

22.500

o

25.950

5.616

1.946

39.263

4.043

10.278

o

147.819

o 5.337

5.485 2.032

32.424

-2.500

29.924

23.214

-2.500

20.714
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Vallø  Golfklub

IO.  Andre  tilgodehavender

Mellemregning  Vallø  Golfcenter  A/S

I alt

11.  Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalte  fozsikringer

12.  Likvide  beholdninger

Kassebeholdning

Nordea  2360  7562813645

Noydea  2360  6286739510

Nordea  2360  6296209412

I alt

13.  Anden  gæld

Menemregning,  Vallø  Golfcenter  A/S

Provisionsafregning,  træner

Diverse

I alt

Noter

31.12.21

DKK

31.12.20

DKK

146.141

146.141

11.321 11.681

1.050

296.896

380.515

9.895

688.356

2.626

428.829

378.640

10.OOO

820.095

7.315

12.397

15.250

34.962

o

25.867

21.293

47.160
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Vallø  Golfklub

Noter

31.12.21 31.12.20

DKK DKK

14.  Periodeafgrænsningsposter

Indbetalte  kontingenter  næste  år 352.286 533.067

15.  Eventualforpligtelser

Klubben  har indgået  aftale  med  Vallø  Golfcenter  A/S  om leje af golfbaner  med  et årligt  beløb

svarende  til  60% af årets  indtægter  på kontingenter.  Derudover  betales  et fast  grundbeløb

t.kr. 1.175  samt  et fast  beløb  t.kz. 1.563  for vedligeholdelse  af golfbanerne.  Aftalerne  kan

gensidigt  opsiges  med  12 måneders  vahsel  til  et kalenderårs  udgang.

Klubben  har  ligeledes  indgået  samarbejdsaftale  med  Vallø  Golf  Center  A/S  for ydelser  til  bl.a.

admininstration  og kontozfaciliteter  på t.kr. 104 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. decembez  2022.  Klubben  er  i aftalen

garanteret  en årlig  minimumsindtjening  på t.kr.  144.  For året  2021 har klubben  netto  indtjent

t.kr.  161.
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Vallø  Golfklub

Noter

16.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

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

skabsklasse  A og foreningens  vedtægter  med  de tilpasninger,  dez følger  af forernngens

sthuktur.

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

værdueguleringer  af finansielle  aktiver  og  forpligtelser.  I resultatopgøzelsen  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  fozdele  vil  fragå  foreningen,  og fohpngtel-

sens  værdi  kan  måles  påhdeligt.  Ved  føxste  indregning  måles  aktiver  og  forpligtelser  til  kost-

pris.  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

årsrappozten  aflægges,  og som  be-  enez aflaæftez  fozhold,  der  eksistetede  på  balancedagen.

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Nettoomsætning  indregnes  i resultatopgørelsen,  såfremt  indtægten  kan  opgøres  pålideligt.  og

forventes  indbetalt.  Kontingenter  indtægtsføres  i de relevante  regnskabsperioder.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  salgsomkostninger,  leje-  og  vedligeholdelse  af

baneanlæg  m.v.,administration  og  tab  på debitorer  i det  omfang,  de ikke  overstiger  normale

nedskrivninger.

17



Vallø  Golfltlub

Noter

16.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat  -

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansielle  poster  indregnes  renteindtægter  og  renteomkostninger  m.v.

BALANCE

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  forehgger  en objektiv  indikation  på, at

et tilgodehavende  er værdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  der  er indregnet  under  aktiver,  omfatter  afholdte  omkostninger

vedzørende  efterfølgende  regnskabsår.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti  samt  kontante  beholdningez.

Gældsforpligtelser

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

dens  pålydende  værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Pexiodeafgxænsningsposter,  indregnet  undey  forpløgtelsex,  omfattex  modtagne  xndbetalinger

vedrørende  indtægter  ø de efterfølgende  regnskabsår.
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