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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2021/22 for Holstebro Golfklub. 
 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens lignende bestemmelser og forenin-
gens vedtægter.  
 
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af golfklubbens aktiver, passiver og den 
finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af golfklubbens aktiviteter og pengestrømme 
for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022. 
 
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
Holstebro, den 23. november 2022 
 
 
Golfmanager 
 
 
 
Kristian Grud 
 
 
 
Bestyrelsen 
 
  
 
Peder Johansen Kjeld Nedergaard H.C. Krogh 
Formand Næstformand Kasserer 
   
   
   
Preben Dinsen Flemming Antonsen Henrik Hagensen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne i Holstebro Golfklub 
 
Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for 
regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 i overensstemmelse med årsregnskabslovens lignen-
de bestemmelser og foreningens vedtægter. 
 
Vi har revideret årsregnskabet for Holstebro Golfklub for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 
2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regn-
skabspraksis (”regnskabet”).  
 
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 regnskabet. Vi er uafhængige af forenin-
gen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yder-
ligere 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. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-
bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden 
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 god regnskabsskik. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabslovens lignende bestemmelser og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væ-
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte drif-
ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 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 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 brugerne træffer på grundlag af 
regnskabet. 
 
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 regnskabet, uanset om denne skyl-

des 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. Risiko-
en for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-
vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-
sat 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 revisionspå-
tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet 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. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 
medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med foreningens bestyrelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
Holstebro, den 23. november 2022 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 
 
 
 
Kim Vorret  
statsautoriseret revisor 
mne33256 
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Foreningsoplysninger 

Foreningen Holstebro Golfklub 
Brandsbjergvej 4, Råsted 
7570 Vemb 
 
Telefon:          96 12 62 00 
 
Hjemmeside:  www.holstebrogolfklub.dk 
 
CVR-nr.:       88 67 65 13 
Hjemsteds- 
kommune:      Holstebro 

  
  
Bestyrelse Peder Johansen, formand 

Kjeld Nedergaard, næstformand 
H.C. Krogh, kasserer 
Preben Dinsen 
Flemming Antonsen 
Henrik Hagensen 

  
  
Golfmanager Kristian Grud 
  
  
Revision PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Hjaltesvej 16 
7500 Holstebro 
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Beretning 

Hovedaktivitet 
 
Holstebro Golfklubs hovedaktivitet er at fremme og udvikle golfsporten og drive dertil egnede golfbaner. 
Klubben råder over et samlet anlæg med 63 huller.  
 
Hoved- og nøgletalsoversigt 
 
Set over en 5-årig periode kan klubbens udvikling beskrives med følgende hovedtal:  
 

 2021/22  2020/21  2019/20  2018/19  2017/18  
 TDKK  TDKK  TDKK  TDKK  TDKK  

Resultat           
Kontingenter m.v. 10.022  9.460  9.246  9.229  8.829  
Greenfee 3.353  3.636  2.601  1.942  1.772  
Årets resultat 721  1.425  1.159  492  85  
           
Balance           
Balancesum 15.547  16.438  15.505  13.693  14.457  
Egenkapital 7.017  6.725  5.274  4.088  3.583  
 
Udvikling i regnskabsåret 
 
Regnskabet udviser et resultat på TDKK 721, hvilket er TDKK 704 mindre end sidste år, hvor der var et 
resultat på TDKK 1.425. Resultatet er dog TDKK 513 større end budgetteret. 
 
Afvigelsen i forhold til sidste år består primært af øgede kontingentindtægter på TDKK 562 modregnet et 
fald i greenfee-indtægter på TDKK 283 samt et fald i tilsagn om momskompensation på TDKK 167. Hertil 
kommer øgede udgifter til banernes drift på TDKK 532, leje af baneanlæg og kontor på TDKK 57 og drift 
af ejendomme på TDKK 234. 
 
Af pengestrømsopgørelsen fremgår, at der i regnskabsåret har været en formindskelse af likvide behold-
ninger på TDKK 72, der fremkommer som positive pengestrømme fra driften på TDKK 2.234 med fradrag 
af investeringer på TDKK 2.001 og afdrag på langfristet gæld med TDKK 305. 
 
Egenkapitalen udgør på balancedagen TDKK 7.503 mod TDKK 6.725 sidste år. Stigningen i egenkapitalen 
TDKK 778 fremkommer ved årets overskud på TDKK 721 og et fald i forpligtelsen på rentegaranti på 
TDKK 57. 
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Beretning 

Efterfølgende begivenheder 
 
Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig ind-
flydelse på bedømmelse af årsregnskabet. 
 
Den forventede udvikling 
 
Holstebro Golfklub vil fortsætte sit arbejde med vedligeholdelse, forbedring og udvikling af klubbens 5 
baner med i alt 63 huller, herunder de to 18-hullers baner, Skovbanen og Storåbanen. 
Udviklingen i medlemstallet har været meget positiv i regnskabsåret 2021/22, særligt som følge af et stort 
antal nye medlemmer og klubben vil fortsætte sit arbejde for at øge medlemstallet, greenfeeindtægter og 
sponsorater, men er opmærksom på, at en forøgelse af indtægterne kan være svære at opnå. Et særligt 
fokuspunkt i det kommende år er fastholdelse af nye medlemmer.  
Ledelsen er opmærksom på, at udviklingen kan blive negativt påvirket af energikrisen, den markant sti-
gende inflation og krigen i Ukraine både på indtægts- og udgiftssiden. 
 
Resultatet for det kommende år er budgetteret til et overskud på TDKK 43, men resultatet er forbundet 
med usikkerhed særligt som følge af energikrisen, den stigende inflation og krigen i Ukraine. 
 
 
 
 
 
 
 



Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

Note 2021/22 2020/21 2019/20

Kontingenter og skabsleje 1 10.021.501 9.460.447 9.245.625
Greenfee 3.353.181 3.636.064 2.600.738
Reklame- og sponsorindtægter, netto 2 919.789 780.863 810.247
Matcher / arrangementer, netto 3 48.597 62.296 21.127
Drift af Café 0 0 -5.552
Forpagtningsafgift og husleje m.v. 79.724 156.835 135.117
Salg af lektioner, netto 215.477 207.994 217.044
Øvrige indtægter 524.221 686.789 508.181

Indtægter i alt 15.162.490 14.991.288 13.532.527

Lønninger -5.803.915 -5.794.416 -5.090.615
Banernes drift 4 -3.295.619 -2.763.318 -2.573.069
Leje af baneanlæg og kontor -631.723 -574.321 -572.526
Ejendommens drift - Råsted 5 -647.679 -544.110 -517.734
Ejendommens drift - Storådalen 6 -256.626 -125.857 -227.999
Medlemsaktiviteter 7 -351.737 -358.526 -426.234
Øvrige omkostninger 8 -973.967 -1.006.711 -878.797
Afskrivninger 9 -2.369.152 -2.292.860 -1.989.422

Omkostninger i alt -14.330.419 -13.460.119 -12.276.396

Resultat før finansielle poster 832.071 1.531.169 1.256.131

Finansielle omkostninger 10 -110.736 -105.946 -97.551

Årets resultat 721.335 1.425.223 1.158.580
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Balance 30. september

Aktiver

Note 2022 2021 2020

Bygninger på lejet grund 11 5.458.732 5.934.906 6.017.593
Baneanlæg på lejet grund 12 4.380.619 3.884.665 3.404.293
Maskiner 13 3.760.453 3.850.933 3.185.012
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 14 1.248.889 1.546.072 1.894.230

Anlægsaktiver 14.848.693 15.216.576 14.501.128

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser m.v. 1.002.927 993.122 817.924
Tilgodehavende moms 12.083 11.595 0
Periodeafgrænsningsposter 97.069 72.390 68.609

Tilgodehavender 1.112.078 1.077.107 886.533

Likvide beholdninger 15 72.006 144.432 117.682

Omsætningsaktiver 1.184.084 1.221.539 1.004.215

Aktiver 16.032.777 16.438.115 15.505.343
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Balance 30. september

Passiver

Note 2022 2021 2020

Egenkapital 16 7.502.664 6.724.944 5.273.559

Egenkapital 7.502.664 6.724.944 5.273.559

Rente- og afdragsfrit lån, Holstebro Kommune 1.713.000 1.713.000 1.713.000
Gæld til realkreditinstitut 17 2.134.241 2.297.039 2.485.093
Leasingforpligtelse 18 0 0 120.348

Langfristede gældsforpligtelser 3.847.241 4.010.039 4.318.441

Gæld til realkreditinstitut 17 165.579 187.902 186.204
Leasingforpligtelse 18 0 120.343 475.541
Sikringsinstrument til dagsværdi 29.872 86.257 112.419
Leverandører af varer og tjenesteydelser 786.506 1.340.685 1.156.200
Anden gæld 19 750.387 1.158.160 1.310.146
Periodeafgrænsningsposter 2.950.528 2.809.785 2.672.833

Kortfristede gældsforpligtelser 4.682.872 5.703.132 5.913.343

Gældsforpligtelser 8.530.113 9.713.171 10.231.784

Passiver 16.032.777 16.438.115 15.505.343

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 20
Eventualforpligtelser 21
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2021/22 2020/21 2019/20

Årets resultat 721.335 1.425.223 1.158.580
Afskrivninger 2.384.152 2.485.566 2.116.912
Fortjeneste / tab ved afhændelse af anlægsaktiver -15.000 -192.706 -127.490
Ændring i tilgodehavender -34.971 -190.574 -333.120
Ændring i leverandører af varer og tjenesteydelser -554.179 184.485 610.642
Ændring i anden gæld -407.773 -151.986 681.362
Ændring i periodeafgrænsningsposter 140.743 136.952 17.166

Pengestrømme fra driftsaktivitet 2.234.307 3.696.960 4.124.052

Investeringer i bygninger på lejet grund -14.114 -122.590 0
Investeringer i baneanlæg på lejet grund -832.161 -774.116 -2.063.780
Køb maskiner -1.169.994 -2.314.602 -1.734.512
Salg maskiner 15.000 203.000 295.600
Køb andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 -155.661

Pengestrømme til investeringsaktivitet -2.001.269 -3.008.308 -3.658.353

Tilbagebetaling af leasing -120.343 -475.546 -466.131
Tilbagebetaling gæld til realkreditinstitut -185.121 -186.356 -189.373

Pengestrømme fra / til finansieringsaktivitet -305.464 -661.902 -655.504

Ændring i likvide beholdninger -72.426 26.750 -189.805

Likvide beholdninger 1. oktober 144.432 117.682 307.487

Likvide beholdninger 30. september 72.006 144.432 117.682

Pengestrømsopgørelse

11



Noter til årsregnskabet

2021/22 2020/21 2019/20

1 Kontingenter og skabsleje

Kontingenter 9.783.486 9.147.772 8.976.538
Prøvemedlemmer 109.000 173.000 116.000
Skabsleje 129.015 139.675 153.087

10.021.501 9.460.447 9.245.625

2 Reklame- og sponsoroverskud

Reklame- og sponsorindtægter 1.331.254 1.187.486 973.206
Arrangementer og materialer m.v. -411.465 -406.623 -162.959

919.789 780.863 810.247

3 Overskud matcher / arrangementer

Match-fee m.v. 150.650 154.625 102.501
Præmieomkostninger m.v. -71.033 -55.489 -40.899
Bespisning -31.020 -36.840 -40.475

48.597 62.296 21.127

4 Banernes drift

Gødning 695.735 480.791 457.001
Frø 91.559 123.311 58.824
Planteværn 12.267 30.608 51.421
Dresssand, jord og stenmel m.v. 360.633 193.935 428.024
Sand til bunkers 6.952 0 95.910
Forbedringer og nyetableringer 68.403 64.674 97.595
Driving-range 37.027 13.721 27.539
Naturpleje 10.927 5.025 4.410
Salg af træ og træflis 0 -2.580 -9.220
Vanding 437.745 291.417 243.357
Vedligeholdelse 577.846 628.736 316.952
Drivmidler 415.937 305.325 267.851
Drift varebil 19.050 20.580 21.855
Ejendomsskatter 133.329 137.373 123.893
Indtægter ved slibning og udlejning maskiner -50.903 -18.684 -38.780
Mindre nyanskaffelser 53.479 116.244 147.387
Personale og administration 105.508 93.402 85.307
Forsikringer maskiner 65.232 58.898 51.740
Konsulentassistance 27.654 25.008 25.008
Øvrige baneudgifter, netto 227.238 195.534 116.995

3.295.619 2.763.318 2.573.069
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Noter til årsregnskabet

2021/22 2020/21 2019/20

5 Ejendommens drift - Råsted

Forsikringer 46.594 42.070 36.957
Alarmovervågning 9.575 9.235 12.364
El 380.348 208.859 167.041
Vand 35.714 33.504 37.673
Rengøring og containerleje m.v. 74.136 79.063 82.685
Vedligeholdelse bygninger 54.871 114.052 91.558
Vedligeholdelse af inventar 23.599 41.476 44.605
Mindre nyanskaffelser 34.754 7.911 22.033
Øvrige -11.913 7.940 22.818

647.679 544.110 517.734

6 Ejendommens drift - Storådalen

Forsikringer 18.638 16.828 14.783
El 143.413 70.838 50.245
Vand 27.848 8.810 38.437
Rengøring og containerleje m.v. 14.616 12.304 14.297
Vedligeholdelse bygninger 23.751 9.785 58.511
Vedligeholdelse af inventar 20.126 2.599 5.538
Mindre nyanskaffelser 390 29 45.909
Øvrige udgifter 7.843 4.664 279

256.626 125.857 227.999

7 Medlemsaktiviteter

Elitearbejde 64.343 53.770 43.092
Juniorarbejde 8.366 26.699 12.916
Medlemsakkvisitioner 29.220 31.103 44.758
Bestyrelse / generalforsamling m.v. 15.937 45.743 28.697
Scorekort, baneguides, bagmærker og 
logobolde m.v. 39.383 47.392 56.548
Udgifter buggies 135.238 88.243 59.687
Mindre nyanskaffelser 11.800 50.793 152.516
Øvrige udgifter 47.451 14.783 28.020

351.737 358.526 426.234
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Noter til årsregnskabet

2021/22 2020/21 2019/20

8 Øvrige omkostninger

Kontingenter 314.885 288.465 281.256
Golfbox og ProBox/Smartbox 221.262 185.610 187.529
Forsikringer 9.622 10.616 7.964
Telefon og porto 42.823 55.260 52.575
Hjemmeside / internet 9.158 57.778 7.375
IT og kontorartikler 129.078 95.987 140.437
Vedligeholdelse inventar 0 7.892 0
Markedsføring, messe og repræsentation 43.690 113.607 81.069
Revision og anden assistance 45.325 38.771 39.567
Gebyrer til pengeinstitut m.v. 88.891 58.192 53.399
Mødeudgifter 6.754 410 828
Kursusudgifter og skoleophold 24.352 17.915 490
Personaleudgifter - fælles 47.271 60.974 58.214
Mindre nyanskaffelser 20.401 15.234 1.612
Regulering af delvis momsprocent -29.545 0 -33.518

973.967 1.006.711 878.797

9 Afskrivninger

Bygninger på lejet grund 490.288 477.139 411.397
Baneanlæg på lejet grund 336.207 293.744 104.644
Maskiner 1.260.474 1.366.525 1.274.157
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 297.183 348.158 326.714
Gevinst ved salg af anlægsaktiver -15.000 -192.706 -127.490

2.369.152 2.292.860 1.989.422

10 Finansielle omkostninger

Bank 56.627 46.547 33.383
Prioritetsrenter 46.689 46.969 47.184
Leasingaftaler 430 7.575 16.984
Andre renter m.v. 6.990 4.855 0

110.736 105.946 97.551
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Noter til årsregnskabet

2022 2021 2020

11 Bygninger på lejet grund

Anskaffelsessum 1. oktober 13.713.543 13.319.091 13.319.091
Overførsel 0 271.862 0
Årets tilgang 14.114 122.590 0

Anskaffelsessum 30. september 13.727.657 13.713.543 13.319.091

Afskrivninger 1. oktober 7.778.637 7.301.498 6.890.101
Årets afskrivninger 490.288 477.139 411.397

Afskrivninger 30. september 8.268.925 7.778.637 7.301.498

Saldo 30. september 5.458.732 5.934.906 6.017.593

12 Baneanlæg på lejet grund

Anskaffelsessum 1. oktober 5.172.875 4.398.759 2.334.979
Årets tilgang 832.161 774.116 2.063.780

Anskaffelsessum 30. september 6.005.036 5.172.875 4.398.759

Afskrivninger 1. oktober 1.288.210 994.466 889.822
Årets afskrivninger 336.207 293.744 104.644

Afskrivninger 30.september 1.624.417 1.288.210 994.466

Saldo 30. september 4.380.619 3.884.665 3.404.293

13 Maskiner

Anskaffelsessum 1. oktober 12.897.622 11.540.761 10.871.057
Overførsel -271.862
Årets tilgang 1.169.994 2.314.602 1.734.512
Årets afgang -116.375 -685.879 -1.064.808

Anskaffelsessum 30. september 13.951.241 12.897.622 11.540.761

Afskrivninger 1. oktober 9.046.689 8.355.749 7.978.290
Årets afskrivninger 1.260.474 1.366.525 1.274.157
Tilbageførte afskrivninger, årets afgang -116.375 -675.585 -896.698

Afskrivninger 30. september 10.190.788 9.046.689 8.355.749

Saldo 30. september 3.760.453 3.850.933 3.185.012
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Noter til årsregnskabet

2022 2021 2020

14 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Anskaffelsessum 1. oktober 3.989.718 3.989.718 3.834.057
Årets tilgang 0 0 155.661

Anskaffelsessum 30. september 3.989.718 3.989.718 3.989.718

Afskrivninger 1. oktober 2.443.646 2.095.488 1.768.774
Årets afskrivninger 297.183 348.158 326.714

Afskrivninger 30. september 2.740.829 2.443.646 2.095.488

Saldo 30. september 1.248.889 1.546.072 1.894.230

15 Likvide beholdninger

Kassebeholdning 3.376 873 875
Jyske Bank 68.324 143.250 116.498
Nykredit Bank 306 309 309

72.006 144.432 117.682

16 Egenkapital

Saldo 1. oktober 6.724.944 5.273.559 4.087.510
Regulering af sikringsinstrument til dagsværdi 56.385 26.162 27.469
Årets resultat ifølge resultatopgørelsen 721.335 1.425.223 1.158.580

Saldo 30. september 7.502.664 6.724.944 5.273.559

17 Gæld til realkreditinstitut

Afdrag, der forfalder efter 5 år 1.452.915 1.550.311 1.741.985
Afdrag, der forfalder efter 1 år til 5 år 681.326 746.728 743.108

Langfristet del 2.134.241 2.297.039 2.485.093
Afdrag, der forfalder inden 1 år 165.579 187.902 186.204

2.299.820 2.484.941 2.671.297
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Noter til årsregnskabet

2022 2021 2020

18 Leasingforpligtelser

Afdrag, der forfalder efter 5 år 0 0 0
Afdrag, der forfalder efter 1 år til 5 år 0 0 120.348

Langfristet del 0 0 120.348
Afdrag, der forfalder inden 1 år 0 120.343 475.541

0 120.343 595.889

19 Anden gæld

Skyldig moms 0 0 83.263
Skydig A-skat og AM-bidrag 0 358.328 477.388
Skyldige lønninger 217.639 247.800 265.000
Skyldige feriepenge 512.708 530.232 464.295
Modtagne gavebidrag vedr. Ligningslovens §8A 20.040 21.800 20.200

750.387 1.158.160 1.310.146

20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter i alt DKK 2,3 mio. er der tinglyst pantebrev på DKK 5,0 mio.
i klubhus, Råsted, hvis regnskabsmæssige værdi udgør DKK 5,2 mio.

21 Eventualforpligtelser

Golfklubben har indgået lejekontrakt vedrørende baneanlæg mv. indtil 31. december 2026 med en årlig
forpligtelse på DKK 0,63 mio.

Golfklubben har indgået lejekontrakt vedrørende EL-Golfbiler indtil 31. januar 2024 med en samlet
forpligtelse på DKK 13.230.
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Noter til årsregnskabet 

33 Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens lignende bestemmelser og for-
eningens vedtægter. 
  
Den anvendte regnskabspraksis er ikke ændret i forhold til sidste år, dog er enkelte regnskabslinjer under 
materielle anlægsaktiver sammendraget. 
 
Årsregnskabet for 2021/22 er aflagt i DKK. 
 
Generelt om indregning og måling 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere 
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder 
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regn-
skabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde golf-
klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå golf-
klubben, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtel-
ser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant 
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag 
og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle be-
løb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrappor-
ten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. 
 
Leasing 

Leasingkontrakter, hvor golfklubben har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten 
(finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af lea-
singydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf 
som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for 
golfklubbens øvrige anlægsaktiver. 
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Noter til årsregnskabet 

33 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældforpligtelse, og leasingydel-
sens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. 
 
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel 
leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. 
 
Afledte finansielle instrumenter 

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til 
dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter klassificeres som ”Andre 
tilgodehavender” henholdsvis ”Kortfristede gældsforpligtelser”. 
 
Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted in-
den årets udgang. Der foretages periodisering af kontingenter og sponsorater til den periode, som indtæg-
terne vedrører. 
 
Indtægter indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 
 
Omkostninger 

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning samt øvrige om-
kostninger til lønninger, baner, ejendomme, medlemsaktiviteter, reklameomkostninger, kontoromkost-
ninger m.v. 
 
Afskrivninger 

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger af materielle anlægsaktiver. 
 
Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Bygninger på lejet grund 

Bygninger er optaget til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Bygningsinvesterin-
ger foretaget fra og med regnskabsåret 2004/05 afskrives over 30 år. 
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Noter til årsregnskabet 

33 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Baneanlæg på lejet grund 

Det oprindelige baneanlæg er opført til nettoanskaffelsessummen ved overtagelse fra Holstebro Golfbane 
A/S, som blev opløst i 1998. Eksterne omkostninger til etablering af Engbanen er ført under aktiver. Egne 
lønudgifter er ikke aktiveret. Engbanen afskrives fra og med regnskabsåret 2006/07 over en periode på 
20 år. Putting-green - Råsted afskrives over 10 år. Øvrige baneforbedringer afskrives over 10 år. 
 
Omkostninger til løbende mindre omforandringer og forbedringer af golfbanen udgiftsføres i resultatop-
gørelsen i anskaffelsesåret. 
 
Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over den forventede brugstid, der udgør 3-5 år. 
 
Køb af maskiner og inventar med en anskaffelsessum på under DKK 20.000 omkostningsføres i anskaf-
felsesåret. 
 
Jordvarmeanlæg 
Jordvarmeanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter an-
skaffelsesprisen samt egne lønninger afholdt i forbindelse med etablering af jordvarmeanlægget. Jord-
varmeanlægget afskrives over 20 år.  
 
Vandingsanlæg 
Vandingsanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter an-
skaffelsesprisen samt egne lønninger afholdt i forbindelse med etablering af vandingsanlægget. Afskriv-
ningsgrundlaget fordeles lineært over den forventede brugstid, der udgør 10 år. 
 
Nedskrivning af anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indi-
kation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages 
nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. 
 
Tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålyden-
de værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 
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Noter til årsregnskabet 

33 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende 
husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter. 
 
Finansielle gældsforpligtelser 

Lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne prove-
nu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortise-
ret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørel-
sen som en renteomkostning over låneperioden. 
 
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 
 
Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtæg-
ter i de efterfølgende regnskabsår. 
 
Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen viser golfklubbens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og fi-
nansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider ved årets begyndelse og slutning. 
 
Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke 
kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter om-
sætningsaktiverne minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. 
 
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle anlægsakti-
ver. 
 
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af lang-
fristede gældsforpligtelser samt kassekredit. 
 
Likvider 

Likvider består af posten ”Likvide beholdninger”. 
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