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Struer Golfklub

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for
Struer Golfklub.

regnskab aflægges i overensstemmelse med

Det er vores opfattelse, at regnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. september 2022 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
oktober 2021 - 30. september 2022.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretning-
en omhandler.

Humlum, den 

Forretningsudvalg

Lorenz Hansen
formand

Niels Nørsøller
næstformand og kasserer

Jette Gamskjær Christensen
forretningsfører

Niels Villadsen

Bestyrelse

Lorenz Hansen
formand

Niels Nørsøller
næstformand

Niels Villadsen

Karin Gorm Pedersen Martin Lundsager Lars Gadegaard

Christian Skov Poulsen
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Struer Golfklub

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Struer Golfklub

Konklusion
Vi har revideret regnskab for Struer Golfklub for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september
2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. udarbejdes efter

.

Det er vor opfattelse, at det regnskab giver et retvisende billede af s aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af s aktiviteter for regnskabsåret 
1. oktober 2021 - 30. september 2022 i overensstemmelse med

Grundlag for konklusion
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
re-visionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af regnskab “. Vi er uafhængige af

i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale
retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA’s Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskab
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med Ledelsen har endvidere
ansvaret for den interne kontrol, som ledel-sen anser for nødvendig for at udarbejde regnskab uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskab er ledelsen ansvarlig for at vurdere s evne til at fort-sætte 
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde

regnskab på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt 
at likvidere , indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskab
Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskab som helhed er uden væsentlig fejl-
information, 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 regnskabs-brugerne træffer på grundlag af regnskab .

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 regnskab , uanset om den-ne
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 vor konklusion. Risi-koen
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 revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af interne kontrol.
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Struer Golfklub

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 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.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskab på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om s
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vor
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskab eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at ikke længere kan fortsætte driften.

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

Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om regnskab omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vor revision af regnskab er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskab eller vor
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
regnskab og er udarbejdet i overensstemmelse med

 Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Struer, den 

REVISION LIMFJORD
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 41 45 45 55

Klaus Viborg Pedersen
registreret revisor
MNE-nr. Mne34271
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Struer Golfklub

oplysninger

Struer Golfklub
Thagårdvej 16, Humlum
7600 Struer

CVR-nr.: 18 56 24 72

Regnskabsperiode: 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Hjemsted: Struer

Bestyrelse Lorenz Hansen, formand
Niels Nørsøller, næstformand
Niels Villadsen
Karin Gorm Pedersen
Martin Lundsager
Lars Gadegaard
Christian Skov Poulsen

Forretningsudvalg Lorenz Hansen, formand
Niels Nørsøller, næstformand og kasserer
Jette Gamskjær Christensen, forretningsfører
Niels Villadsen

Revision REVISION LIMFJORD
Godkendt Revisionspartnerselskab
Ved Fjorden 25
7600 Struer
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Struer Golfklub

Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan s udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

2021/22
t.kr.

2020/21
t.kr.

2019/20
t.kr.

2018/19
t.kr.

2017/18
t.kr.

Hovedtal
Nettoomsætning 4.672 4.582 4.460 4.077 4.053
Personaleomkostninger -1.648 -1.830 -1.753 -1.911 -1.796
Øvrige driftsomkostninger -1.443 -1.272 -1.158 -1.348 -1.389
Resultat før afskrivninger (EBITDA) 884 849 911 819 867
Af- og nedskrivninger mv. -774 -746 -772 -764 -628
Resultat før finansielle poster (EBIT) 110 103 138 55 239
Finansielle omkostninger -82 -83 -93 12 -133
Årets resultat 28 20 46 67 107

Balance
Anlægsaktiver i alt 9.831 10.143 10.228 10.601 9.696
Omsætningsaktiver 456 353 314 316 234
Aktiver i alt 10.287 10.496 10.542 10.918 9.930
Egenkapital i alt 6.369 6.341 6.321 6.275 6.208
Langfristede forpligtelser 2.112 2.578 2.465 2.870 3.088
Kortfristede forpligtelser 1.807 1.576 1.756 1.773 634
Rentebærende forpligtelser 3.050 3.190 2.889 3.969 3.109

Nøgletal
Afkastningsgrad (%) %1,18 %1,09 %1,52 %0,54 %3,85
Overskudsgrad (%) %2,35 %2,25 %3,09 %1,35 %5,90
Egenkapitalens forrentning (ROE) (%) %0,44 %0,32 %0,73 %1,07 %1,74
Likviditetsgrad (%) %25,24 %22,40 %17,88 %17,82 %36,91
Soliditetsgrad (%) %61,91 %60,41 %59,96 %57,47 %62,52

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger
og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.
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Struer Golfklub

Ledelsesberetning

væsentligste aktiviteter
Foreningens vigtigste forretningsområde er drift af golfklub.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Foreningens resultatopgørelse for 2021/22 udviser et overskud på kr. 27.816, og balance pr.
30. september 2022 udviser en egenkapital på kr. 6.368.679.

Der har været en tilfredsstillende vækst i kontingentindtægten p 44.628 kr. til 2.918.096 kr. Vi har holdt
priserne uændret, så forbedringen skyldes flere medlemmer. Pr. 30. september 2022 er medlemstallet
således også forøget til 778 medlemmer (744 pr. 30. september 2021).

Greenfee og matchfee indtægter er reduceret med 138.142 kr. til 557.440 kr. Der har således været en
reduktion af spillede greenfee-runder fra 5.800 til 5.106. Dette skyldes sikkert, at Corona sikkert afholdt
danskere fra at rejse udenlandsk i 2020/21.

Renovering af bunke s er afsluttet i 2021/22. Der er alt i alt brugt mange penge p renovering af bunkers.
I 2019/20 startede vi renoveringen af bunkers med en udgift p 165.300 kr. I 2020/21 er der renoveret
bunkers for 659.895 kr. Heraf er udgiftsført 534.895 kr., mens resten 125.000 kr. er aktiveret som en
forbedring af banen. I 2021/22 er projektet afsluttet med udgifter for 237.529 kr. Vi er meget glade for de
nye bunkers, og vi glæder os til, at de skader det har medført snart kan være udbedret. 

Når der har været plads til at bruge så mange penge p renovering af bunkers, skyldes det også, at
mange frivillige bruger mange timer p at hjælpe til i golfklubben. Vi skylder disse frivillige en STOR 
TAK.

Vi har også fået udskiftet døre i klubhus og genbrugt de gamle døre til et flot hus ved par-3 banen.
Endvidere nye lamper ved klubhuset, så de matcher lamperne på parkeringspladsen. Alle disse
”investeringer” er udgiftsført i årsregnskabet.

Endelig har der i 2021/22 været investeret i udstyr m.v. for ikke mindre end 413.300 kr., som er aktiveret i
balancen og afskrives over levetiden.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
foreningens finansielle stilling.

forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer
Vi forventer i det kommende år at påbegynde renovering af teesteder. Der er i vores budget for 2022/23
afsat ca. 26.000 kr. som forberedende udgift til denne opgave. Vi forventer en væsentlig større udgift hertil
i oktober/november 2023, men dermed belaster udgiften først i efterfølgende regnskabsår.

Der forventes et overskud på 35.000 kr.
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Struer Golfklub

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Struer Golfklub for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

regnskab for 2021/22 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

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
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris
og nominelt beløb. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrap-
porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis
indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Banedrift, klubhusdrift og klubdrift i øvrigt
Banedrift omfatter omkostninger til drift af golfbaner, såsom gødning og sand, brændstof, vedligeholdelse
og drift af maskiner mv.

Klubhusdrift omfatter omkostninger til drift af klubhus, såsom rengøring, forbrugsafgift, forsikringer og
ejendomsskat, vedligeholdelse mv. 

Klubdrift i øvrigt omfatter omkostninger som repræsentation, kontingenter, EDB-omkostninger mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostning-
er til social sikring mv. til medarbejdere.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets afskrivninger af materielle anlægsaktiver samt avance/tab ved salg
af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger inkl. finansielle omkostninger 
ved finansiel leasing
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Struer Golfklub

Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Bane- og vandingsanlæg, andre anlæg, driftsmateriel og inventar mv. og klubhus måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.

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

Brugstid
Baneanlæg 5-100 år
Vandingsanlæg 10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år
Klubhus 5-50 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 31.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under
afskrivninger.

Leasingkontrakter
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor foreningen har alle væsentlige risici og for-
dele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles
ved første indregning til opgjort kostpris svarende til laveste værdi af dagsværdi af det leasede aktiv og
nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens
interne rente eller alternativt foreningens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver be-
handles herefter som foreningens øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydel-
sens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforring-
else, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv eller grup-
pe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regn-
skabsmæssige værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrø-
rende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital
Egenkapitalen består af medlemsindskud, støttemedlemsskaber, tilskud fra Tipstjenesten samt overført
resultat fra tidligere år og årets resultat.
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Struer Golfklub

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle
leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Hoved- og nøgletalsoversigt
Forklaring af nøgletal.

Afkastningsgrad =
(EBIT+ Finansielle indtægter) x 100

Egenkapital + Nettorentebærende gæld

Overskudsgrad =
Resultat før finansielle poster (EBIT) x 100

Nettoomsætning

Egenkapitalens forrentning (ROE) =
Årets resultat x 100
Gns. egenkapital

Likviditetsgrad (%) =
Omsætningsaktiver i alt x 100

Kortfristede forpligtelser

Soliditetsgrad =
Egenkapital i alt x 100

Passiver i alt
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Struer Golfklub

Resultatopgørelse 1. oktober  - 30. september

Note 2021/22
kr.

2020/21
kr.

Kontingenter 2.918.097 2.873.468
Sponsorater og reklame 624.590 594.790
Greenfee og matchfee 1 557.440 695.582
Leje af golfbiler og bagrum 132.286 123.742
Kommunalt tilskud 66.405 24.847
Tilskud/støtte firmaer, fonde 267.211 172.182
Forpagtnings- og lejeindtægter 64.755 46.124
Andre indtægter 2 41.199 51.518
Indtægter 4.671.983 4.582.253

Personaleomkostninger 3 -1.648.103 -1.829.705
Banedrift 4 -1.107.984 -1.025.024
Klubhusdrift 5 -335.171 -246.761
Klubdrift i øvrigt 6 -696.267 -631.871
Resultat før afskrivninger (EBITDA) 884.458 848.892

Afskrivninger 7 -774.413 -746.056
Resultat før finansielle poster (EBIT) 110.045 102.836

Finansielle omkostninger 8 -82.229 -82.627

Årets resultat 27.816 20.209

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 27.816 20.209
27.816 20.209
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Struer Golfklub

Balance 30. september 2022

Note 2022
kr.

2021
kr.

AKTIVER

Bane- og vandingsanlæg 4.605.012 4.707.022
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.695.055 1.835.962
Klubhus 3.531.182 3.599.842
Materielle anlægsaktiver 9 9.831.249 10.142.826

Anlægsaktiver 9.831.249 10.142.826

Tilgodehavende moms og afgifter 92.001 29.610
Andre tilgodehavender 204.273 198.055
Periodeafgrænsningsposter 43.015 30.909
Tilgodehavender 339.289 258.574

Likvide beholdninger 10 116.459 94.131

Omsætningsaktiver 455.748 352.705

Aktiver 10.286.997 10.495.531
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Struer Golfklub

Balance 30. september 2022

Note 2022
kr.

2021
kr.

PASSIVER

Indskud 3.561.233 3.561.233
Støttemedlemskab 105.950 105.950
Tilskud fra Tipstjenesten 150.000 150.000
Overført resultat 2.551.496 2.523.679
Egenkapital 11 6.368.679 6.340.862

Gæld til realkreditinstitutter 1.603.114 1.787.977
Leasingforpligtelser 508.562 790.516
Langfristede gældsforpligtelser 2.111.676 2.578.493

Banker 938.204 611.979
Anden gæld 12 868.438 964.197
Kortfristede gældsforpligtelser 1.806.642 1.576.176

Gældsforpligtelser 3.918.318 4.154.669

Passiver 10.286.997 10.495.531

Eventualforpligtelser 13
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 14
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Struer Golfklub

Noter

2021/22
kr.

2020/21
kr.

1 Greenfee og matchfee
Greenfee18 huller 399.583 508.350
Matchfee 22.068 29.698
Pay og Play 135.789 157.534

557.440 695.582

2 Andre indtægter
Varesalg 2.884 4.488
Varekøb -3.635 -1.440
Tilsyn Toftum Fyr 9.800 16.800
Gaver 24.150 31.670
Søbolde (solgt efter opsamling) 8.000 0

41.199 51.518

3 Personaleomkostninger
Lønninger og gager 1.663.893 1.830.816
Afsat skyldige overtimer -4.491 -48.088
Regulering feriepengeforpligtelse 17.141 27.652
Lønrefusioner -72.979 -29.273

1.603.564 1.781.107

ATP 15.904 17.135
Andre sociale omkostninger 28.635 31.463

44.539 48.598

1.648.103 1.829.705

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 5 5
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Struer Golfklub

Noter

2021/22
kr.

2020/21
kr.

4
Kørselsgodtgørelse 6.687 6.202
Telefongodtgørelse 3.850 3.220
Forsikringer 70.243 49.904
Gødning, sand m.v. 224.209 120.237
Brændstof 172.103 110.681
Konsulentassistance 3.444 0
Vedligeholdelse af maskiner 180.306 119.706
Vedligeholdelse af vandingsanlæg 20.575 19.791
Vedligeholdelse af værksted 5.282 10.093
Kursusomkostninger 4.696 0
Personaleudgifter 12.207 7.868
Arbejdstøj 11.849 25.844
Vandafgift 25.980 10.389
Leje af maskiner 5.510 15.538
Renovering af bunkers 237.529 534.895
Baneudstyr, beplantning og vedligeholdelse 164.956 50.480
Momsrefusion -73.439 -82.559
Anden banedrift 6.949 17.469
Udgifter til EDB 25.048 5.266

1.107.984 1.025.024

5 Klubhusdrift
Rengøringshjælp 76.176 73.215
Varme 124.706 65.377
Rengøringsartikler 25.614 20.942
Renovation 10.305 8.452
Vedligeholdelse 74.270 24.224
Forsikringer og ejendomsskat 29.947 29.117
Vedligeholdelse af café m.v. 48.555 15.133
Loungemøbler 12.400 12.400
Momsrefusion -68.665 -6.213
Anden drift vedr. klubhus 0 551
Mindre nyanskaffelser 1.869 3.561
Porto og gebyr -6 2

335.171 246.761
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Struer Golfklub

Noter

2021/22
kr.

2020/21
kr.

6 Klubdrift i øvrigt
Træningsbolde 27.974 24.972
Turneringsudgifter 34.061 30.440
Repræsentation 99.754 73.020
Annoncer og reklame 47.564 55.962
Jubilæumsudgifter 0 28.724
Leje af buggyer til udlejning 8.845 7.036
Kontingent DGU 107.146 101.625
Forsikringer 34.259 39.052
Mødeudgifter 72.826 30.902
Præmier 17.993 14.455
Kontorartikler, tryksager og klubblad 35.544 19.838
EDB-udgifter 121.321 104.278
Porto og gebyr 3.167 16.202
Kontingenter og abonnementer 59.051 57.911
Revision og regnskabsmæssig assistance 28.471 28.019
Advokatsalær 0 -625
Momsrefusion -11.649 -8.804
Jordleje par-3 banen 7.000 7.000
Øvrig klubdrift 2.940 1.864

696.267 631.871

7 Afskrivninger
Baneanlæg 75.378 68.865
Vandingsanlæg 26.632 27.974
Slåmaskiner, traktor, inventar og leasede maskiner 440.681 412.248
Klubhus 182.187 185.484
Småanskaffelser 61.285 66.485
Tab/(gevinst) ved salg af materielle anlægsaktiver -11.750 -15.000

774.413 746.056
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Struer Golfklub

Noter

2021/22
kr.

2020/21
kr.

8 Finansielle omkostninger
Pengeinstitut 20.306 17.241
Låneomkostninger 3.032 3.032
Indeksering indefrosne feriepenge 4.322 0
Prioritetslån 36.556 35.422
Leasingforpligtelse 18.013 26.932

82.229 82.627

9 Materielle anlægsaktiver

Bane- og
vandingsanlæg

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar Klubhus
kr. kr. kr.

Kostpris 1. oktober 2021 6.038.107 7.986.619 5.772.343
Tilgang i årets løb 0 299.775 113.526
Afgang i årets løb 0 -32.738 -123.125

Kostpris 30. september 2022 6.038.107 8.253.656 5.762.744

Af- og nedskrivninger 1. oktober 2021 1.331.085 6.150.658 2.172.500
Årets afskrivninger 102.010 440.681 182.187
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 0 -32.738 -123.125

Af- og nedskrivninger 30. september 2022 1.433.095 6.558.601 2.231.562

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2022 4.605.012 1.695.055 3.531.182

Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver 0 614.096 0

2022
kr.

2021
kr.

10 Likvide beholdninger
Sparekassen Thy - Begynderudvalg 2.088 5.738
Sparekassen Thy - Juniorkonto - egne midler 7.940 11.595
Sparekassen Thy - Golfring Vest konto 106.431 76.798

116.459 94.131
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Struer Golfklub

Noter

2021
kr.

2020
kr.

11 Egenkapital
Indskud 3.561.233 3.561.233
Støttemedlemskab 105.950 105.950
Tilskud fra Tipstjenesten 150.000 150.000
Overført resultat primo 2.523.680 2.503.470
Årets resultat 27.816 20.209

6.368.679 6.340.862

12 Anden gæld
A-skat 54.384 153.000
ATP 4.828 4.260
Feriepengeforpligtelse 181.266 163.048
Skyldig overarbejdstimer ansatte 81.764 86.256
Nøgledeposita 19.150 19.200
Kommunal støtte 60.000 0
Andre skyldige omkostninger 467.046 538.433

868.438 964.197

13 Eventualforpligtelser
Foreningen har ingen kautions, garanti- eller lignende forpligtelser, bortset fra sædvandlige
reklamationsforpligtelser.

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for mellemværende med DLR er deponeret følgende:

Realkreditpantebrev på nom. t.kr. 1.750 i bygninger, baneanlæg og vandingsanlæg
(Regnskabsmæssig værdi udgør t.kr. 8.136)

Til sikkerhed for mellemværende med Sparekassen Thy er deponeret følgende:

Ejerpantebrev på nom. t.kr. 500 i bygninger, baneanlæg og vandingsanlæg (Regnskabsmæssig værdi
udgør t.kr. 8.136)

Pr. 30. september 2022 udgør andre anlæg, driftsmateriel og inventar t.kr. 1.695. Heraf er der ved
finansiel leasing finansieret t.kr. 614 og leasingforpligtelsen på disse driftsmidler er opgjort til t.kr. 509.
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STRUER GOLFKLUB BUDGET

Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget

Indtægter 18-19 18-19 19-20 19-20 20-21 20-21 21-22 21-22 22-23

Kontingenter 2.810 2.753 2.774 2.824 2.830 2.873 2.870 2.918 3.087

Sponsorater 545 600 585 594 595 595 575 625 625

Greenfee og Matchfee 530 502 505 623 525 696 575 557 575

Udleje golfbiler/bagrum 103 102 103 108 103 124 125 132 135

Kommunalt tilskud 8 23 18 13 13 25 25 66 30

Forpagtningsafgift 25 57 43 40 50 40 40 65 50

Reng. Fyr, Gaver 17 45 107 45 45 48 49 34 25

Varesalg 5 6 3 5 5 5 5 5

Tilskud/støtte firmaer/fonde 214 100 155 100 267 100

Indtægter i alt 4.043 4.088 4.135 4.464 4.266 4.561 4.364 4.669 4.632

Udgifter

Lønninger 1.735 1.910 1792 1.724 1.863 1.802 1.795 1.631 2.082

Banedrift 576 525 661 909 810 1.118 870 1.192 732

Klubhusdrift 237 210 195 305 223 220 218 305 300

Klubdrift 591 658 612 641 568 632 618 724 707

Diverse køb til videresalg 11 10 0

Udgifter i alt 3.139 3.314 3.270 3579 3464 3.772 3.501 3.852 3.821

Resultat før afskr. Og renter 904 774 865 885 802 789 863 817 811

Afskrivninger 718 719 739 708 677 682 762 712 707

Resultat før finans. Poster 186 55 126 177 125 107 101 105 104

Finansielle poster 148 -12 92 93 78 83 75 78 69

Resultat 38 67 34 84 47 24 26 27 35


