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Stensballegaard Golfdrift A/S

Årsrapport 2017

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Stensballegaard Golfdrift A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Stensballegaard Golfdrift A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder an-
vendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2017 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 beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet 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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i note 2 om "Usikkerhed
om going concern", hvoraf det fremgår, at selskabet pr. 31. december 2017 har tabt aktiekapitalen.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen 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 selskabets 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
likvidere 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 kon-
klusion. 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 regnskabsbru-
gerne 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 professio-
nel 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 reaktion 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 forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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Stensballegaard Golfdrift A/S

Årsrapport 2017

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn Stensballegaard Golfdrift A/S
Adresse, postnr., by Bygaden 70, 8700 Horsens

CVR-nr. 30 81 55 05
Hjemstedskommune Horsens
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Bestyrelse Henrik Ahlefeldt-Laurvig, formand
Jannik Ahlefeldt-Laurvig
Irene Emily Ahlefeldt-Laurvig
Niklas Ahlefeldt-Laurvig

Direktion Irene Emily Ahlefeldt-Laurvig

Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25, Postboks 330, 8100 Aarhus C

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive golfanlæg med tilhørende faciliteter og dermed beslægtet virksom-
hed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Virksomhedens resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på 767.708 kr. mod et overskud på
270.284 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2017 udviser en negativ egenkapital
på 11.179.169 kr. 

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Likviditeten til den kommende periodes budgetterede drift for selskabet er sikret via moderselskabets
finansiering bl.a. via finansieringsaftalen, som moderselskabet indgik i efteråret 2012.

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra regnskabsårets afslutning og frem til dags dato ikke indtrådt forhold af væsentlig betydning
for årsrapporten.
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Stensballegaard Golfdrift A/S

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note kr. 2017 2016

Bruttofortjeneste 781.559 255.125
3 Personaleomkostninger 0 23.484

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver -13.826 -8.325

Resultat før finansielle poster 767.733 270.284
Finansielle omkostninger -25 0

Resultat før skat 767.708 270.284
Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 767.708 270.284

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 767.708 270.284

767.708 270.284
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Stensballegaard Golfdrift A/S

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note kr. 2017 2016

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 267.213 9.052

267.213 9.052

Anlægsaktiver i alt
267.213 9.052

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 21.602 18.525
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 537.524 332.524
Andre tilgodehavender 121.243 67.278

680.369 418.327

Likvide beholdninger 232.369 22.397

Omsætningsaktiver i alt 912.738 440.724

AKTIVER I ALT 1.179.951 449.776

PASSIVER
Egenkapital

4 Selskabskapital 500.000 500.000
Overført resultat -11.679.169 -12.446.877

Egenkapital i alt -11.179.169 -11.946.877

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 9.382.898 8.382.230

9.382.898 8.382.230

Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 2.750.000 2.451.509
Deposita 100.000 100.000
Anden gæld 123.685 1.462.914
Periodeafgrænsningsposter 2.537 0

2.976.222 4.014.423

Gældsforpligtelser i alt 12.359.120 12.396.653

PASSIVER I ALT 1.179.951 449.776

1 Anvendt regnskabspraksis
2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift
5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
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Stensballegaard Golfdrift A/S

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

kr. Selskabskapital Overført resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2017 500.000 -12.446.877 -11.946.877
Overført via resultatdisponering 0 767.708 767.708

Egenkapital 31. december 2017 500.000 -11.679.169 -11.179.169
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Stensballegaard Golfdrift A/S

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Stensballegaard Golfdrift A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de
væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling for-
ventes modtaget.

Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og
afgifter m.v. opkrævet på vegne af tredjemand.

Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er nettoomsætning og eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslo-
vens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkost-
ninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives line-
ært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år
Golfanlæg, Par 3 bane 100 år

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Fi-
nansielle poster omfatter renteomkostninger.
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Stensballegaard Golfdrift A/S

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med selskabets moderselskab.

Moderselskabet Stensballegaard Golf A/S er administrationsselskab for sambeskatningen, og afregner
som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede sel-
skaber i forhold til deres skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager et selskab med skatte-
mæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra et selskab, der har kunnet anvende dette underskud til
nedsættelse af eget skattemæssige overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, årets sambeskatningsbidrag og forskydning i udskudt skat,
indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapita-
len med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpri-
sen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver indreg-
nes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgode-
havender.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nu-
tidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikker-
hedsstillelser.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til
likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte
acontoskatter.
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Stensballegaard Golfdrift A/S

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver ind-
regnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i
udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af af-
holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortise-
ret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrører
indtægter i efterfølgende regnskabsår.

2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift

Selskabet har pr. 31. december 2017 tabt aktiekapitalen. Vi henviser til omtale i ledelsesberetningen.

Likviditeten til den kommende periodes budgetterede drift for selskabet er sikret via moderselskabets
finansiering bl.a. via finansieringsaftalen, som moderselskabet indgik i efteråret 2012.

Selskabet vil i forbindelse med den ordinære generalforsamling redegøre for selskabets økonomiske
stilling i overensstemmelse med selskabslovens § 119.

kr. 2017 2016

3 Personaleomkostninger
Lønninger 0 -35.639
Andre omkostninger til social sikring 0 12.155

0 -23.484

4 Selskabskapital

Virksomhedens aktiekapital har uændret været 500.000 kr. det seneste år.

5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2017.
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