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Aarhus  Golf  Club

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for  regnskabsåret  01.01.19  - 31.12.19  for  Aarhus  Golf  Club.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

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

finansiene  stilling  og resultat.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter  vores  opfattelse  en retvisende  redegørelse  for de forhold  beret-

ningen  ornhandler.

Årsrapporten  indstilles  til  generalforsamlingens  godkendelse.

Højbjerg,  den  IO. marts  2020

Formand

oltzen

Toen

Arne  Nabe  Poulsen

Michael  Traasdahl

Niels  Fischer
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Aarhus  Golf  Club

Den  uafhængige  revisors  erklæring

om  gennemgang  af  årsregnskabet

Til  medlemmerne  i Aarhus  Golf  Club

Vi  har  udført  gennemgang  af  årsregnskabet  for  Aarhus  Golf  Club  for  regnskabsåret  01.01.19  - 31.12.19,

der  omfatter  resultatopgørelse,  balance,  anvendt  regnskabspraksis  og noter.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for  udarbejdelsen  af et årsregnskab,  der giver  et retvisende  billede  i overens-

sternrnelse  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.

Revisors  ansvar

Vores  ansvar  er at udtrykke  en konklusion  om  årsregnskabet.  Vi  har  udført  vores  gennemgang  i over-

enssternmelse  med  den  internationale  standard  vedrørende  opgaver  om gennemgang  af historiske

regnskaber  og yderligere  krav  ifølge  dansk  revisorlovgivning.  Dette  kræver,  at vi  udtrykker  en konklu-

sion  om, hvorvidt  vi er blevet  bekendt  med  forhold,  der  giver  os grund  til  at mene,  at årsregnskabet

ikke  giver  et retvisende  billede  i overenssternmelse  med  årsregnskabsloven.  Det  kræver  også, at vi

overholder  etiske  krav.

En gennemgang  af et regnskab  udført  efter  den  internationale  standard  vedrørende  opgaver  om  gen-

nemgang  af  historiske  regnskaber  og yderligere  krav  ifølge  dansk  revisorlovgivning  er en erklærings-

opgave  med  begrænset  sikkerhed.  Revisor  udfører  handlinger,  der  primært  består  af forespørgsler  til  le-

delsen  og, hvor  det  er hensigtsmæssigt,  andre  i foreningen  samt  anvendelse  af analytiske  handlinger

og  vurdering  af det  opnåede  bevis.

Omfanget  af  de handlinger,  der  udføres  ved  en gennemgang,  er betydeligl.  mindre  end  ved  en revision

udført  efter  de internationale  standarder  om  revision  og yderligere  krav  ifølge  dansk  revisorlovgivning.

Vi  udtrykker  derfor  ingen  revisionskonklusion  om  årsregnskabet.

Konklusion

Ved  den  udførte  gennemgang  er vi  ikke  blevet  bekendt  med  forhold,  der  giver  os grund  til  at mene,  at

årsregnskabet  ikke  giver  et retvisende  billede  af foreningens  aktiver,  passiver  og finansielle  stilling  pr.

31.12.19  samt  af resultatet  af foreningens  aktiviteter  for regnskabsåret  01.0'1.19  - 31.12.19  i overens-

stemmelse  med  årsregnskabsloven.
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Aarhus  Golf  Club

Den  uafhængige  revisors  erklæring

om  gennemgang  af  årsregnskabet

Fremhævelse  af  forhold  vedrørende  gennemgangen

Uden at modificere  vores  konklusion  henleder  vi  opmærksornheden  på,  at  årsregnskabets

resultatopgørelse  med tilhørende  noter  indeholder  budgettal  for 2019  og 2020.  Disse  budgettal  er ikke

omfattet  af vores  gennemgang,  hvorfor  vi  ikke  udtrykker  nogen  sikkerhed  herom.

Aarh  den  IO. marts  2020

tsa

89 54 68

Hald

Statsaut.  revisor

Carl  Verner  Christiansen

Statsaut.  revisor
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Aarhus  Golf  Club

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteten  har  i lighed  med  tidligere  år  bestået  af  drive  golfklub  og  dermed  beslægtede  aktivite-

ter  i en  alrnennyttig  forening.

Udviklingen  i foreningens  økonomiske  aktiviteter  og  forhold

Resultatopgørelsen  for  tiden  01.01.19  - 31.12.19  udviser  et resultat  på  DKK  493.7'19  mod  t.DKK  20 for

tiden  01.01.18  - 31.12.18.  Balancen  viser  en  egenkapital  på  DKK  1.846.904.

De samlede  gældsforpligtelser  pr.  31.12.19  udgør  t.DKK  2.932  mod  t.DKK.  3.943  pr.  31.12.18.  Herunder

har  klubben  pr.  31.12.19  positiv  likviditet  på  t.DKK  180  og  dermed  intet  træk  på  klubbens  kassekredit.

Kommentarer  til  regnskabet  for  2019

Bestyrelsen  vurderer,  at regnskabet  for  2019  er tilfredsstillende,  både  set  i forhold  til  årets  forløb  og  i

forhold  til  fremtidens  udvik1ingsmuligheder.  Resultatet  før af- og nedskrivninger  er godt  400.000  kr.

bedre  end  budgetteret.

AGC  har  ved  årets  udgang  en positiv  likviditet  og  en  positiv  egenkapital.  I løbet  af 2020  vil  de sidste

medlems  lån  være  betalt  tiToage  (bortset  fra  de  gamle  deposita  til  greenkeepergården)  og  i2021  bliver

det  sidste  realkreditlån  betalt  ud.

Indtægtsmaessigt  har  der  i 2019  været  flere  kontingentindtægl.er  end  budgetteret  og flere  greenfee

indtægter  end  budgetteret.  Vi  har  som  almennyttig  forening  modtaget  181.000  kr.  i momsrefusion  og

medlemrnerne  har  doneret  31.100  kr.  i frivillige  gaver  til  klubben.

Desuden  har  AGC  søgt  og  modtaget  2 x 25.000  kr. til  en  styrket  indsats  for  at  få flere  børn  og  unge  til

at  bevæge  sig  gennem  golfsporten.  Disse  beløb  forventes  anvendt  i2020  til  et  øget  samarbejde  f.eks.

med  de nærliggende  skoler  og fritidstilbud  så flere  børn  og unge  kommer  til  at opleve  golfen  som  et

spændende  tilbud.

På udgiftssiden  har  der  i 2019  været  gennemført  flere  kontante  investeringer  L uden  træk  på

kassekredit  eller  låntagning:

Bar  og klub/restaurant  er blevet  fornyet  og renoveret  ligesom  en større  og  nødvendig  renovering  af

køkkenet  er godt  undervejs.

Tilkørselsvejen  til  golfklubben  er blevet  asfalteret  og  der  er etableret  bump  til  sikring  af gående  og  af

legende  børn.

Der  er indkøbt  robotklippere  til  driving  range.

Fairways  er blevet  topdresset.

Det  har  været  et lidt  turbulent  år for  greenkeeperne  med  skiftende  lederskab,  og det  har  selvfølgelig

også  medført  merudgifter.  Heldigvis  har  vores  dygtige  medarbejdere  formået  at  holde  en  høj  standard

på banen  på trods  af udfordringerne  og vi har  nu fået  ansat  en kompetent  chefgreenkeeper  der

sarnmen  med  medarbejderne  arbejder  intensivt  på  at  skabe  en  optimal  bane.

[3 € 1EnHOLm
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Aarhug  Golf  Club

Ledelsesberetning

Vi  har  også  i2019  været  glade  for  at frivinige  blandt  medlernmerne  i klubben  altid  er parat  til  at give  en

hånd,  når  der  er behov  for  hjælp  ved  sygdom  eUer ved  ekstraordinære  behov.

I 2019 er der ikke  anvendt  drikkevand  til  vanding  af banen  L alene  vand  fra egen  boring  og fra

vandingssøens  opsamling  af overfladevand.  Det  betyder,  at der alene  er en udgift  til  den  statslige

afgift,  der  betales  for  hver  kubikmeter  ud  over  I.OOO der  pumpes  op.

Klubbens  lejekontrakt  blev  i 2019 forhandlet  på plads,  så den nu gælder  til 2048. Det  har givet

anledning  til  at vi  har  revurderet  afskrivningen  af  de større  aktiver,  hvilket  har  forbedret  regnskabet.

En fornyet  gennemgang  af de skyldige  deposita,  der  kun  udbetales  til  medlernmer  i forbindelse  med

udmeldelse,  har  vist  at det  skyldige  beløb  er lavere  end  tidligere  antaget  og også  dette  har  forbedret

regnskabet.

Kommentarer  til  budget  2020

Budget  2020  er fortsat  et  konservativl.  budget  med  balance  menem  indtægter  og udgifter.

Der er afsat  midler  til  indkøb  /leasing  af maskiner  der  er nødvendiggjort  af den  pesticidfri  drift  af

banen,  som  er fremtiden.  De midler,  der  er afsat  til  leasing  af maskinel,  ser  umiddeToart  ud  til  at kunne

rumme  den  nødvendige  udskiftning  af maskinparken  i takt  med  de gamle  kontrakters  udløb  og i takt

med  behovene  for  udskiftning  af  maskinparken.

Vi  fastholder  serviceniveauet  hos  traenerteamet  og vi øger  på sekretariatsbetjeningen  specielt  for at

styrke  arbejdet  med  af tiltrække  og  fastholde  sponsorer.

De investeringsmuligheder,  der  opstår  i takt  med  afviklingen  af klubbens  gæld  og den  fortsatte  styring

af klubbens  udgifter,  kan i de kommende  år anvendes  til udvikling  af Aarhus  Golf Club.  En

sarnmenhængende  og prioriteret  plan  for  udviklingen  afventer  nu de resultater,  der  opnås  gennem  den

proces  omkring  involvering  af klubbens  medlemmer,  der blev  igangsat  på medlemsmødet  den  25.

februar.

Bestyrelsen  ser frem  til  det  fortsatte  arbejde  med  at sætte  mål  og retning  for denne  udvikling  i tæt

samarbejde  med  medlernmerne.

[3E1 € nH0Lm
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Aarhus  Golf  Club

Resultatopgørelse

Note

Budget

2020

t.DKK

Budget

2019

t.DKK

2019

DKK

2018

DKK

I Klubindtægter

Andre  indtægter

Indtægter  i alt

2 Banen

3 Klubhus

4 Administration  og  gager

5 Sportslige

Forholdsmoms  og  momsrefusion

Resultat  før  af-  og  nedskrivninger

Afskrivning  på  bane  og  bygninger

Afskrivning  på  andre  anlæg,  driftsmateriel

og  inventar

Nedskrivning  af  deposita  på  leasede  aktiver

Resultat  af  primær  drift

6 Andre  finansielle  ornkostninger

Finansielle  poster  i alt

Årets  resultat

8.172  7.663  8.205.336  8.058.024

o

8.172

-4.335

- 536

-1.621

- 834

150

996

0 283.560  0

7.663  8.488.896  8.058.024

- 4.077

- 560

-1.550

- 772

IOO

- 4.264.772

- 868.175

-1.570.459

- 765.074

248.098

- 3.931.142

-629.459

-1.479.253

- 805.597

58.709

804  1.268.514  1.271.282

-776  -1.056  -481.986  -948.792

- 78.847

-155.188

552.493

- 58.774

- 58.774

493.719

- 62.917

-146.724

112.849

- 92.365

-92.365

20.484

Forslag  til  resultatdisponering

Overført  resultat

I alt

- 570  493.719

- 570  493.719

20.484

20.484

[3 € IEnH0Lm
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Aarhus  Golf  Club

AKTIVER

Note

Bane  og  bygninger

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

7 Materielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

Andre  tilgodehavender

Leasingdeposita  m.v.

Tilgodehavenderi  alt

8 Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

PASSIVER

Overført  resultat

9 Egenkapital  i alt

10  Gæld  til  realkreditinstitutter

1l  Medlems  deposita  til  greenkeepergården

Langfristede  gældsforpligtelser  i alt

10  Kortfristet  del  af  langfristede  gældsforpligtelser

Kortfristet  del  af  medlems  deposita  til  greenkeepergården

Modtagne  forudbetalinger

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Medlemslån  optaget  til  dækning  af  egen  banedrift

Feriepengeforp1igtelse  til  funktionærer

Øvrige  forpligtelser

Periodeafgrænsningsposter

Skyldig  moms

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

12  Kontraktlige  forpligtelser

[3E1 € nH0Lm
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Balance

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

3. 978.393

184.569

4. 162.962

4.162.962

148.062

145.513

142.605

436.180

180.079

616.259

4.779.221

4.254.941

52.916

4.307.857

4.307.857

71.591

o

290.745

362.336

626.302

988.638

5.296.495

1.846.904

1.846.904

375.306

792.850

1.168.156

532.148

55.000

213.765

334.261

99.433

244.414

254.040

31.100

o

1. 764.161

2. 932.317

4.779.221

1.353.185

1.353.185

907.455

1. 135.810

2. 043.265

520.833

50.000

175.550

188.504

293.218

255.863

382.983

27.000

6.094

1.900.045

3.943.310

5.296.495

IO



Aarhug  Golf  Club

Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for  virksomheder  i regnskabsklasse

A.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er  uændret  i forhold  til  foregående  år.

Ændring  i regnskabsmæssige  skøn

Foreningen  har  ændret  i regnskabsmæssige  skøn  på  følgende  ornråder:

Brugstider  og  scrapværdier  for  bane  og  bygninger  er blevet  revurderet  i indeværende  regnskabsår.

Afskrivningsperioden  for  bane  og bygninger  er ændret  således  at bane  og bygninger  er færdig

afskrevet  senest  d. 31.12.2028.  Ændringen  indebærer  en positiv  påvirkning  af årets  resultat  på

t.DKK  477  Balancesurnmen  er forøget  med  t.DKK  477,  og  egenkapitalen  er forbedret  med  t.DKK  477

som  følge  af  det  ændrede  skøn.  Ændringen  af  det  regnskabsmæssige  skøn  er indregnet  under  bane

og bygninger  i balancen  og under  afskrivninger  i resultatopgørelsen  i overensstemmelse  med  det

oprindelige  skøn.

aenerelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at  de indtjenes,  herunder  indregnes  værdiregule-

ringer  af  finansielle  aktiver  og  forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligeledes  ane  omkostninger,

herunder  afskrivninger  og  nedskrivninger.

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

foreningen,  og  aktivets  værdi  kan  måles  pålideligt.  Forpligtelser  indregnes  i balancen,  når  det  er sand-

synligt,  at fremtidige  økonorniske  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.

Visse  finansielle  aktiver  og  forpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvorved  der  indregnes  en  kon-

stant  effektiv  rente  over  løbetiden.  Amortiseret  kostpris  opgøres  som  oprindelig  kostpris  med  fradrag

af eventuene  afdrag  samt  tinæg/fradrag  af den  akkumulerede  amortisering  af  forskellen  menem  kost-

pris  og  norninelt  beløb.

Ved  indregning  og måling  tages  hensyn  til  forudsigelige  tab  og  risici,  der  fremkornmer  inden  årsrap-

porten  aflægges,  og  som  be-  ener  afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på  balancedagen.

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter  ved  salg  af  varer  indregnes  i resultatopgørelsen,  såfremt  levering  og  risikoovergang  til  køber

har  fundet  sted  inden  udgangen  af regnskabsåret.  Nettoomsætning  måles  til  dagsværdi  og opgøres

ekskl.  moms  og  rabatter.

[3EIEnHOLm
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Aarhus  Golf  Club

Anvendt  regnskabspraksis

Indtægter  vedrørende  tjenesteydelser  indregnes  i takt  med  levering  af  tjenesteydelserne.  Nettoomsæt-

ningen  måles  til  salgsværdien  af  det  fastsatte  vederlag  eksklusive  moms  og  afgifter  og  med  fradrag  af

rabatter.

Andre  eksterne  omkostninger

Heri  indregnes  ornkostninger  til  distribution,  salg,  reklame,  administration,  lokaler,  tab  på  debitorer  og

leasingomkostninger.

Andre  driftsomkostninger

Andre  driftsornkostninger  indeholder  regnskabsposter  af  sekundær  karakter  i forhold  til  virksomhedens

aktiviteter,  herunder  tab  ved  salg  af  immateriene  og  materielle  anlægsaktiver.

Afskrivninger

Afskrivninger  på  materiene  anlægsaktiver  tilsigter,  at  der  sker  systematisk  afskrivning  over  aktivernes

forventede  brugstid.  For  foreningen  er  anvendt  følgende  brugstider  og  restværdier:

Rest-

Brugstid,  værdi,

år  procent

Bygninger  og  større  anlæg

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

10  - 30 år  0

3 år  0

Finansielle  poster

Under  finansielle  poster  indregnes  renteindtægter  og  renteomkostninger.

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materiene  anlægsaktiver  måles  i balancen  til  kostpris  med  fradrag  af  akkumulerede  afskrivninger  ener

til  genindvindingsværdien,  hvor  denne  er lavere.

Kostprisen  omfatter  anskaffelsesprisen  samt  omkostninger  direkte  tilknyttet  anskaffelsen  indtil  det

tidspunkt,  hvor  aktivet  er klar  til  brug.

Fortjeneste  ener  tab  ved  afhændelse  af  materiene  anlægsaktiver  opgøres  som  forskenen  menem  salgs-

pris  med  fradrag  af  salgsomkostninger  og  den  regnskabsmæssige  værdi  på  salgstidspunktet.

Værdiforringelse  af  aktiver

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

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

[3EIEnHOLm
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Anvendt  regnskabspraksis

Foreligger  der  indikationer  på  værdiforringelse,  foretages  nedskrivningstest  af  hvert  enkelt  aktiv  hen-

holdsvis  hver  gruppe  af aktiver.  Der  foretages  nedskrivning  til  genindvindingsværdien,  hvis  denne  er

lavere  end  den  regnskabsmaessige  værdi.

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

dien  opgøres  som  nutidsværdien  af  de forventede  nettopengestrømme  fra  anvendelsen  af  aktivet  ener

aktivgruppen  samt  forventede  nettopengestrømme  ved  salg  af aktivet  ener  aktivgruppen  efter  endt

brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende  værdi  med

fradrag  af  nedskrivning  til  imødegåelse  af  tab.

Nedskrivning  til  imødegåelse  af  tab  opgøres  på gnundlag  af en individuel  vurdering  af  de enkelte  til-

godehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  der  er indregnet  under  aktiver,  omfatter  afholdte  omkostninger  vedrøren-

de  efterfølgende  regnskabsår.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  ornfatter  indestående  på  bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

Gældsforpligtelser

Langfristede  gældsforpligtelser  måles  til  kostpris  på  tidspunktet  for  stiftelse  af gældsforholdet  (lånop-

tagelsen).  Gældsforpligtelserne  måles  herefter  til  amortiseret  kostpris,  hvor  kurstab  og låneornkostnin-

ger  indregnes  i resultatopgørelsen  som  en  finansiel  omkostning  over  løbetiden  på  gnindlag  af den  be-

regnede,  effektive  rente  på  tidspunktet  for  stiff;else  af  gældsforholdet.

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

dens  pålydende  værdi.

Modtagne  forudbetalinger

Modtagne  forudbetalinger  omfatter  beløb  modtaget  fra  kunder  forud  for  tidspunktet  for  levering  af  den

aftalte  vare  ener  færdiggørelse  af  den  aftalte  tjenesteydelse.

€ € H:nHOLm
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Noter

Budget

2020

Budget

2019 2019 2018

t.DKK t.DKK DKK DKK

1.  Klubindtægter

Kontingenter  og  indskud

Skabsleje

Greenfee,  company  days,  golf  carudlejning

Kornrnunale  tilskud

Sponsorindtægl.er,  netto

Forpagtningsafgift

Pro  AM

ØGR

6.602

175

515

450

180

200

6.058

175

515

500

165

200

6.487.728

181.500

662.071

21.662

464.794

165.000

7.295

215.286

6.311.604

178.300

620.559

32.561

494.773

180.000

240.227

I alt 8.172 7.663 8.205.336 8.058.024

2.  Banen

Lønninger

Egen  drift  af  bane

Forsikring

Driving  Range

Vandingsanlæg

Maskinhus/inventar

2.273

6a16

2.095

651

2.390.779

578.490

1.971.135

664.624

53.317

44.008

865

40.621

39.407

4g3

73.758

33.210

Vandboring

Udgifter  vedr.  sø

EL

19.033

33.281

84.310 63.262

Renovation 5.258 29.682

Vand 65.745 65.360

Baneudstyr

Baneudvalg

Småanskaffelser

Fremrned  hjælp/  leje  af  maskiner

Baneforbedring

Maskinel

33.484

827

48.797

14.079

908

23.650

150 91.430 151.156

250

822

200

727 793.560 781.385

I alt 4.335 4.077 4.264.772 3.931.142

C3«:IEnHOLm
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Aarhus  Golf  Club

3.  Klubhus

Rengøring  og  måtter

E1

Renovation

Nøglesystem

Skadedyrsservice

P-pladsen

Vedligeholdelse  / bygninger  / udstyr

Vand  netto

I alt

4.  Administration  og  gager

Tryksager  og  kontorartikler

Annoncer  og  reklamer

EDB  og  golfbox

Småanskaffelser  og  vedligeholdelse

Telefon  og  internet

Revisorhonorar

Regnskabsmæssig  assistance

Strategiske  reserver

Konsulenthonorar

Forsikringer

Køb  af  tøj  m.v.

Andre  kontingenter

Kontingent  DGU

Håndbøger

Opkrævningsgebyrer

Kontingent  arbejdsgiver  forening

Kursus-  og  rejseudgifter

Repræsentation

Medlemsmøder,  bestyrelsen  m.v.

Sekretariatsgager  og  FrontOffice

Leasing  Trackman

I alt

[3EIEnH0Lm
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Noter

Budget

2020

t.DKK

Budget

2m9

t.DKK

2019

DKK

2D18

DKK

260

96

o

IO

5

20

85

60

536 560

249.210

65.077

4.981

1.094

o

o

515.761

32.052

868.175

240.402

80.292

5.672

76.534

o

27.133

156.515

42.911

629.459

46

25

78

67

30

20

120

24

o

83

o

58

168

10

28

o

20

o

40

804

o

1.621

46

25

78

67

30

20

120

24

o

83

o

58

168

IO

28

o

20

o

40

733

o

1.550

36.581

22.383

72.461

22.823

32.881

18.750

133.563

o

22.500

76.510

4.344

37.272

172.834

7.193

24.836

17.107

4.631

2.408

38.352

783.523

39.507

1.570.459

34.812

23.175

82.176

29. 626

30. 467

18.750

113.547

o

o

71.761

o

42.708

162.793

10.570

25.784

16.800

14.126

1.953

38.697

727.198

34.310

1.479.253
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Aarhus  Golf  Club

5.  Sportslige

Trænergage

Juniorudvalg

Matchudvalget

Eliteudvalg

Ordens-,  regel,  og  handicapudvalg

Begynderudvalg

Bygningsgaippe

Sponsorudvalg

I alt

6.  Andre  finansielle  omkostninger

Renter,  bank

Prioritetsrenter

Renter,  medlemslån

I alt

€ € .lEnHOLlT1
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Noter

Budget

2020

t.DKK

Budget

2019

t.DKK

2D19

DKK

2018

DKK

653

42

o

108

22

4

1

4

834

595

42

o

108

22

o

I

4

772

654.001

-19.526

13.057

92.881

9.591

3.044

o

12.026

765.074

621.590

37.420

3.301

99.332

32.785

5.230

2. 413

3. 526

805.597

o

40

9

49

o

80

18

98

4.914

48.179

5.681

58.774

7.324

68.276

16.765

92.365
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7.  Bane  og  bygninger

Beløb  i t.DKK

Kostpris  pr.  31.12.18

Tilgang  i året

Kostpris  pr.  31.12.19

Af-  og  nedskrivninger  pr.  31.12.18

Afskrivninger  i året

Af-  og  nedskrivninger  pr.  31.12.19

Regnskabsmæssig  værdi  pr. 31.12.19

8.  Likvide  beholdninger

Kassebeholdning

Bankindeståender

I alt

9.  Egenkapital

Beløb  i DKK

Egenkapitalopgørelse  01.01.19  - 31.12.19

Saldo  pr.  01.01.19

Forslag  til  resultatdisponering

Saldo  pr.  31.12.19

[3E1EnH0Lm

Noter

Andre  anlæg,

Bane  og  driftsmateriel  og

bygninger  inventar

16.423.648

205.438

16.629.086

12.168.707

481.986

12.650.693

3.978.393

233.750

210.500

444.250

180.834

78.847

259.681

184.569

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

1.612

178.467

180.079

3.264

623.038

626.302

Overført  resultat

1.353.185

493.719

1.846.904
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Noter

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

10.  Gæld  til  realkreditinstitutter

Gæld  til  realkreditinstitutter

Heraf  forfalder  inden  for  I år

I alt

907.454  1.428.288

-532.148  -520.833

375.306  907.455

11.  Medlems  deposita  til  greenkeepergården

Medlemslån

Heraf  forfalder  inden  for  I år

I alt

- 847.850  -1.185.810

55.000  50.000

- 792.850  -1.135.810

Ifølge  beslutning  på  generalforsamlingen  marts  2003  kan  det  enkelte  medlem  kun  anmode  om  at  få sit

deposita  tiToagebetalt  ved  udtræden  af  klubben.  På gnind  af  denne  besternmelse  vurderer  bestyrelsen,

at  der  bliver  behov  for  tilbagebetaling  af  t.kr  55 i2020.

12.  Kontraktlige  forpligtelser

Klubben  har  indgået  leje-  og  leasingaftaler  vedrørende  golfvogne  og  maskiner  med  en forpligtelse  på  i

alt  t.DKK  782  samt  en  tilbagekøbssum  på  t.DKK  485.  Klubben  har  på  maskiner  erhveret  før  01.OL2017

indbetalt  deposita  som  svarer  til  tiToagekøbssummen.
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