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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og golfdirektør har dags dato aflagt årsrapporterì for regnskabsåret

l. jartuar - 3 I . decernber

2020 for Smørum Golfklub.
Ârsrapporten er aflagt i overenssternmelse ¡ned klubbens vedtægter og god regnskabsskik

Vi

for hensigtsrnæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af'klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret I . januar - 3 I . decernber 2020.
arrser den valgte regnskabspraksis

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retviserrde redegørelse for de forhold, sorn beretningen omhandler.
,4rsrappomen indstilles

til generalforsamlingens godkendelse

Smørurn, den 10. marts 2021

Golfdirektør

Bol

Rikkeffit
,Qase

ller

Flintegaard

S

Srnørum Golfklub ' i\rsrapport îor2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegnin a

Til mcdlcmmcrne i Smørum Golfklub
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Srnørunr Colfklub for regnskabsåret l. januar - 31. december 2020, der
omfatter resultatopgørelse, balancen noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
klubbens vedtægter og god regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3 I . december 2020 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret L januar 31. december 2020 i overensstemmelse med klubbens vedtægter og god regnskabsskik.

Grundlag for konkh¡sion

Vi har udfurt

vores revisiorr i overenssternrnelse rned internationale standarder om revisiort og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danrnark. Vores ansvar il"ølge disse standarder og krav er nænnere beskrevet

i

revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabetn', Vi er uafìrængige af
klubben i overensstemmelse ¡ned internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danrnark, ligesorn 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 eg-

net som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsrcgnskabct
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede ioverensstem-

melse lned klubbens vedtægter og god regnskabsskik, Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregrrskab r¡den væsentlig fejlinformation,
uanset om denrre skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere klubbens evne tilat fortsætte driften; ât oplyse orn forhold vedrørende foftsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medrnindre ledelsert enten lrar

til

hensigt at likvidere

klubben, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskrbet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, orn årsregnskabet sonl helhed er uden væsentlig fejlinformatiorr, uarrset oln denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, rnen 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 væserrtlig fejlinforrnationn når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller

lbjl og kan betragtes

sorn væserrtlige, hvis det med rirnelighed kan for-

ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske bcslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag afårsregnskabet.
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Sont led i en revisiolr, der udføres i ovcrensstemrnelse med internationale standarder orn revision og de
yderligere krav, der er gældende i Darrnrark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen, Flerudover:
a

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinforrnation i årsregnskabet, uanset om denrre skyldes besvigelser eller fejl, udforrner og udfører revisionsharrdlinger som reaktion på disse

risici sanrt 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 lrøjere
end ved væsentlig fejlinforrnation forårsaget af fejl, idet bcsvigelser kan omfatte samtnensværgelser, dokumentfalsk, bcvidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
o

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevarrs for revisiorren for at kun¡re udforme revisionshandlirrger, der er passende efter onrsta:ndighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion onr effektiviteten af klubbens interne kontrol.

o

Tager vi stilling

til, om clen regnskabspraksis,

som er anvendt af ledelsen, er passende, sanrt om

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rirnelige.
a

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsât 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 orn klubbens
evne til at lbrtsætte driften. l-lvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksorn på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådarrne op-

lysninger ikke er tilstrækkelige, modifìcere vores konklusio¡r. Vores konklusioner er bascret på
det revisiollsbevis, der er opnået I'rern til datoen for vores revisionspåtegning. Frerntidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at klubben ikke længere kan fortsætte driften.
a

Tager vi stilling

til

den sanllede præsentatiorr, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-

teoplysnirrgerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan rnåde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kornrnunikerer rned den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsrnæssige placering af revisionen samt bctydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
rnangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om lctlclsesberetningen
Lcdelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion orn årsregnskabet ornfatter ikke ledelsesberetningerr, og vi udtrykker ingen fonn for
konklusion med sikkerlted om ledelsesberetnirrgen.
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ânsvar at

læse ledelsesberetningen og

i den

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viderr opnået ved revisionen

eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold

til klubbens vedtægter og god regnskabsskik.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med klubbens vedtægter og god regnskabsskik.

ikke fundet væsentl ig fej I i nformation i lodel sesberetn

København,

in

Vi har

gen.

10. mafts 2021

JEN
il90

Stnlsnuloriscrct rcvisor
mnc34295
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Kluboplysninser

Klubben

Smørum Golfklub

Skebjergvej 46
2765 Smørum

Bestyrelse

Telefon:

4497 37 00

Hjemmeside:

www.smorumgolf.dk

CVR-nr.:

33 32 89 90

Hjemsted:

EgedalKommune

Regnskabsår:

l.januar-

31. december

Peter Borregaard, formand
Peter Møl ler, næstformand

Rikke Birketoft
Carsten Flintegaard

Tuulia Kofoed Svarø

Golfdtrektør

Keld Østergaard, golfdirektør

Revlslon

BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer

Bankforbindelse

Nordea Bank, Vesterbrogade 8,0900 København C
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Ledelsesberetning

Beretning
12020 fortsatte arbejdet med at skabe en solid funderet klub rned gode bane- og medlernsforhold.

Vi

i

bane og barnepleje, herunder nye maskininvesteringer og øget
greenkeeperstab. Målet er over de kommende år kontinuerligt at forbedre barrerne, træningsfaciliteter og
udenoms arealerne. Så Smørums golfanlæg fremstår som attraktivt og konkurrerrcedygtigt. I2021 tages
bl.a. et helt nyt indspils område i brug.

har fortsat investeringerne

Der er arbejdet rned at analysere belastningerr af banerne rned henblik på at skabe flere tilgængelige tee-

tider

i

weekender og primetirne

spilletider

i

øvrigt. Resultatet af dette arbejde

vil i

2021 udmønte sig

i

flere

til fordel for medlemrnenre.

Klubben fortsatte den koncentrerede indsats ornkring nybegyndergolf. l0 nye hold á l2 deltagere
gennerngik begynderforløbet under uvurderlig assistance fra de mange frivillige mentorer. Ikke mindre
end 93 af de 120 deltagere valgte efterfølgende at blive medlem af SGK.
SGK kan sorn en af de få klubber i Danmark tilbyde overdækkede træningsbåse på Driving Rangen. I
2020 blev faciliteterne udvidet med Toptracer således, at der fra samtlige træningsbåse i stueplan frit kan
logges på Toptracer og drages nytte af rnålinger på golfslagene

På den sportslige side tog vores l-lerre DM-guld for første gang. Darnerne blev i elitedivisionen.
Klubbens spillere præsterede mange gode individuelle sportslige resultater i ind- og udland.
Breddegolfen har atter

i

år aflroldt mange turneringer med god deltagelse. Klubber i

klubben,

Smørblonrsterne, Snrørgosserne og Seniorerner er kørende hele året med højt aktivitetsniveau.

Klubben har i 2020 atter haft uvurderlig støtte fra de mange frivillige, som er kendetegnerrde for SGK.
Klubben har pr. I januar 2021 et samlet medlemsantal pâ2.544, mod 2.333 pr. l. januar 2020.
Medlemstallet fordeler sig på følgende grupper:
Fuldtidsmedlemmer

1.6r8

Herafungdom (under 24 âr)

288

I-leraf studie (under 29 àr)

r08

Fleksmedlemmer

926

Passive medlernrner

45
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Ledelsesberetning

Aldersgruppe excl. passive:
Under 24 år

284

25

-39 är

317

40-59år

889

Over 60 år

630

Over 70 år

424

Der er i alt 32 medlemmero som har frit kontingent fordelt på æresmedlernmer (5), ansatte
Golfklub (12), bestyrelsen (7), Restaurant Eagle (3) og JOSGolf (5).
Bestyrelsens forventer at klubben også 2021

i

Smørum

vil fremvise et positivt driftsresultat. klubbens likviditet er i

lighed rned tidligere år blevet forbedret.
Bestyrelsen og ledelsen har i efteråret arbejdet med at opdateret klubbens vision for 2021-2025. Hvor der

er blevet udvalgt en del nye indsatsområder for bl.a. forbedring af banen, løbende fornyelse af
rnaskinparken med overgang til miljøvenlige maskiner, 50 ekstra p-pladser, 160 nye bagskaber, og mange
flere tiltag.

Corvid-19 epidemien har i 2020 fuldt rneget og der er blevet brugt mange ressourcer på at tilpasse og
indordne til de retnirrgslinjer golfsporten er blevet giver. Trods Coronaen har det sportslige
aktivitetsniveau været rimeligt højt og de største økonomiske påvirkninger har været hos vore
sarnarbejdspartnere JOSGolf og restaurant Eagle. Mange flere har spillet golf under corona-krisen og det
har givet et unaturligt stoft pres på baner og træningsfaciliteter.

Efter regnskabsârets afslutning er der ikke indtruffet begivenhedern som vil kunne forrykke klubbens
stilling væsentligt.
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Resultatopgørelse 1. Janusr - 31. december

Note

2
3
4
5

Indtægcr
Omkostninger til baner og bygninger
Udvalgsomkostningor
Administrationsomkostninger

2020

20t9

2t.020,298
-n.625.677
-2.207,0ts

20.267.724

.l1.883.913

-4.885.790

-4.887.636

2.301.816

Drlftsresultat

-2,336.343

1.159.832

Øv Åge finansiel le omkostninger

-345352

-356.763

Finansiuing notto

-345352

-3s6,763

1,9s6.464

803.069

r.9s6,464

803.069

1.956.464

803.069

Årets result¡t

Forclag

tll result¡tdlsponerlng:

Overføres

til ovorført rcsultat

Dlcponeret I alt

Smørum Golfklub . .drsrapport for2020

I

Balance 31. december

Aktlver
2020

20t9

Baneanlæg

s.s2s.895

5,674,962

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2.326.2n

1,740.29t

s99.743

834.t72

Note

Anlægsaktiver

6
6
6

Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver i alt

8.451.849

8.249.425

Deposita

r. r66.558

1.166.558

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.166.558

I .166.5s8

9.618.407

9.415.983

Anlægsaktlver i

¡lt

Omsætningsaktlver
Tilgodehavender fra salg af kontingenter og spillerener

8r.s03

23,210

Tilgodehavender fra salg af sponsorater og arrangementer

14.814

237,483

Andre tilgodehavender

87.8r 3

Periodeafgrænsn i ngsposter

206.098

84.42t
185.t79

Tilgodehavender i alt

390.228

s30,293

Likvide beholdninger
Omsætnlngsaktiver i

¡lt

6.441.013

2905,052

6,831,241

3.435.345

16.449.648

Aktiver i ¡lt

Smørum Golfklub . Årsrapport for 2020

12.851.328

I

Balance 31. december

Passiver

20t9

2020

Note

Egenkapital

7

Overført resultat

2.67s334

7r

Egcnkapital i alt

2.675.334

718.870

Gældsbreve

2.095.529

2.3t8.t20

Leasingforpligtelser

2.294.199

ts92298

45.000

45.000

8.870

Gældsforpligtelser

Deposita

Anden gæld
Periodeafgrænsn ingsposter

8

Langfristede gældsforpligtelser i alt

8

Kortfristet del af langfristet gæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

9

0

286.277

300.000

300.000

4.734.728

4.541.695

785.501

604.377

528. I 60

1.027.064

2.117.130

887.024

Periodeafgrænsningsposter

5.608,795

5.072.298

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

9.039.s86

7.s90.763

Gældsforpligtelser i alt

ts.774.3t4 t2.132.4s8

P¡ssiver i alt

16.449.648

I

Medarbejderforhold

10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

ll

Eventualposter

Smørum Golfklub ' Ârsrapport for 2020
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Noter

I

2020

20t9

6.924.473

7.099.554

463.033
139.208

353.r3r
t24.219

90.650

96.309

Medarbejderforhold
Lønninger og gager
Pensioner

Andre omkostninger

til

sooial sikring

Personaleomkostninger i øvrigt

7,617,364

7,673,213

3.6n344

3.714.38s

3.488.74t
517.279

3.412329
s46.s00

7,617,364

7,673,2t4

r9

t7

t3,662.827

13,842,572

Indtægter fra baner, driving range og arangementer

4.90r.996

3.823.819

Sponsorater, erhvervsnetværk og øvrige golfi ndtægter

t,452.t87

1.s40.s90

Andre driftsindtægter

r.003.288

1.060.743

Personaleomkostninger indregnes sâledes i resultatopgørelsen:

Omkostninger

til

baner og bygninger

Administrationsomkostninger
Udvalgsomkostninger (træningstimer disponeret af udvalg)

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2.

Indtægter
Medlemskontingenter

21,020,298
3.

20,267,724

Omkostnlnger til baner og bygninger
Driftsomkostninger

1.940.153

2.3ss.890

Lønninger greenkeepere

3.6n344

3.714.385

Bygninger

4.507,1I I

4,333,043

Afskrivninger

t.s67.069

r.480.s9s

11.625,677

Smørum Golfklub . Årsrapport for2020
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Noter

4,

2020

2019

Turneringsudvalg

92.8 r 0

t2t.6t2

Ungdomsudvalg

377,766

378,t72

Klubaktiviteter
Handicapudvalg
Begynderudvalg

r

Sponsor-/eventudvalg samt ârrângementer

Eliteudvalg

Udvalgsomkostninger
Udvalgsomkostninger:

r

87.208

3.200

0

rs0.s69
289.811

tOt,467
3t5.392

547.735

691.745

8s

20.s00

536.054

520.247

Udvalgsornkostrringer i alt

2.207.01s

2.336.343

Udvalgsomkostninger i alt

2.207.015

2.336.343

Lønninger administrationo service og reception

3.488.74t

3,412,329

Adm in istrationsomkostn inger

1.397.049

1.475.307

4.885.790

4.887.636

Breddeudvalg

I 2.1

DGU kontingent og Golfbox

J.

96.88s

Administrationsom kostninger

Godtgørel se af bestyrelsesmed lemmer:

Hvert bestyrelsesmedlem modtager årligt en godtgørelse på 3.500 kr. og er fritaget for kontingent.

Smørum Golfklub , Årsrapport for 2020

l2

Noter

6.

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,

Kostpris l. januar 2020
Tilgang

lejede lokaler

8.162.802

4.955.6r 8

2.523,569

364.493

r.40s.000

0

8.527,295 6.360.618

Af- og nedskrivninger l. januar 2020

2.487.840

Regnskabsmæssig værdi

3

1.689.397

t9.080

234.429

3.001.400

4.034.407

t.923.826

5.s25.895

2.326.2r1

599.743

0

2.326.211

0

718.870

-84. I 99

1.9s6.464

803.069

2.675.334

718.870

8

1. december

2020

Leasede aktiver indgår med en
regnskabsmæssig værdi på

Overført resultat
Overført resultat l. januar 2020
Årets overføfte resultat

Gældsforpligtelser
Kortfristet

Langfristet

Gæld i alt

del af lang-

gæld

Restgæld

3u122020

fristet gæld

3ut22020

cfter 5 år

Gældsbreve

2.333368

237.839

2.095.529

r. r r4.802

Leasingforpligtelser

2.84 r ,86 r

547.662

160.123

45.000

0

2.294.t99
4s.000

300.000

0

300.000

300.000

Deposita
Periodeafgrænsn ingsposter

5.520.229

9.

2,523,569

3.2t5.327

5 r 3.560

Af- og nedskrivninger 31. december 2020

8.

lndretning

Kostpris 31. decembe¡ 2020

,{rets afskrivninger

7

Bancanlæg

driftsmaterlel
og invcntar

785.501 4,734,728

0

t,574.925

Periodeafgrænsningsposter
Forudbetalte kontingenter, spilleretter og sponsorater
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s.608.79s

5.072.298

s.608.79s

5.072.298
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Noter

10.

Pantsætnlngerog slkkerhedsstlllelser

Til

sikkerhed for gældsbrev med restsaldo pà2.459 t.kr.

pr.3l.

december2020, er der udstedt

virksomhedspant på 5 mio.kr. i klubbens driftsinventar og driftsmateriel.

11.

Eventualposter
Eventualfo rpllgtelser

Klubben har indgået lejeaftaler vedrørende jord- og bygningsarealer med en gennemsnitlig ârlig
ydelse pà2,2 mio.kr. Aftalerne er uopsigelige indtil àr 2044.

Klubben har indgået øvrige leasingaftaler med en samlet forpligtelse på 1,4 mio.kr.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten

for Smørum Golfklub er aflagt i

overensstenrnrelse nred klubbens vedtægter

og god

regnskabsskik.

Årsrapporten aflægges i danske kroner

Generelt om indregning og måling

I

resultatopgørelsen indregnes indtægter

i takt rned, at de indtjenes. I-lerunder indregnes værdiregulerin-

ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-

under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser sarnt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelse¡r.

i

balancen, når det er sandsynligt,
klubben og aktivets værdi kan rnåles pålideligt.

Aktiver indregnes

at frerntidige

økonomiske fordele

i

vil tilflyde

balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske lbrdele
klubben, og forpligtelsens værdi kan ¡nåles pålideligt.

Forpligtelser indregnes

vil

fragå

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende ¡nåles aktiver og forpligtelser sorn beskrevet rredenfor for hver enkelt regnskabspost,
Visse fïnansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant

effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris rned fradrag af eventuelle afdrag sarnt tillæg/fradrag af den akkumulerede arnortisering af forskellen rnellern kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.
Ved indregning og rnåling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang

til

køber har fundet sted in-

den årets udgang, og såfrernt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Indtægter indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse rned salget.

Omkostninger til b¡ner og bygninger

I omkostninger til baner og bygninger indregnes ornkostnirrger, der er aflroldt i årets løb til drift af baner
og bygninger, herunder omkostninger til greenkeepere, bygninger og afskrivninger på baneanlæg,
driftsmateriel/maskiner og indretning af lejede lokaler.
Udvalgsomkostninger
Udvalgsomkostninger omfatter ornkostninger forbrugt af klubbens respektive udvalg.
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Ad ministrationsom kostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostningern der er aflroldt i året til ledelse og adrninistration,
til det administrative personale og ledelsen.

herunder ornkostninger

Vareforbrug
Finansiellc indtægtcr og omkostningcr
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevirrster og tab vedrørerrde fìnansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Fi-

nansielle indtægter og omkostninger indregnes

i

resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret.

Skatter
Som følge af at klubben ikke er skattepligtig af sine aktiviteter, indregnes der ikke aktuelle eller udskudte
skatter i årsregnskabet

Balancen
Materiellc anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris rned fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivnirrger
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventt¡el forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperiodert og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen,

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelserr indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden
på de enkelte bestanddele er forskellig,

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:

Brugstid

Restværdi

Baneanlæg

5-30 år

Indretning lejede lokaler

5'30 år

0%
0%

2-9 âr

0-10 %

Andre anlæg, driftsrnateriel og inventar

Srnørunr Colfklub
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Småaktiver med forventet levetid under

I

år indregnes i anskaffelsesåret som onrkostninger i resultatop-

gørelsen.
Foftjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
rned fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsrnæssige værdi på salgstidspurrktet. Fortjerreste eller

tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Lcasingkontrnkter
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor klubben har alle væsentlige risici og fordele
forbundet med ejendomsretterr (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen

til

laveste værdi

af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Vcd beregning af nutidsværdien anvendes
leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lårrerente sonr diskonteringsfaktor. Finan-

sielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende matcrielle anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes

i

balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydel

sens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsert.

Alle øvrige leasirrgkontrakter behandles som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel
leasing og øvrige lejeaftaler indregnes

i

resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Klubbens samlede

forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Nedskrivning på anlægsaktivcr
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det sorn udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages ¡redskrivrring til genindvindingsværdien, såfrernt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Indretning af lejede lokalcr
Indretning af lejede lokaler måles

til

kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages

lineære afskrivninger baseret på vurdering afaktivets forventede brugstid, der er sat

til

5 år.

Finnnsiellc nnlægsuktiver
Deposita
Deposita måles

til amortiseret kostpris og udgøres af husle.iedeposita mv.

S¡nørurn Colfklub
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Tilgodchnvendcr
Tilgodehavender måles
skrives

til

amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer

til nettorealisationsværdien rned henblik

til

nominel værdi. Der ned-

på at irnødegå forventede tab.

Periodeafgrænsn i ngsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktivero ornfatter aflroldte ornkostninger vedrørende
efterføl gende regnskabsår.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu rned fradrag af afholdte transaktionsornkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende

til den kapitaliserede værdi ved anvendelse afden effektive

rente, således at for-

skellen mellern provenuet og den norninelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
I finansielle forpligtelser indregrres tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på fìnansielle leasingkontrakter.
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer
Periodeafgrænsni

n

til nominel

værdi.

gsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes rnodtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende
år.
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