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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Skive Golfklub.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

og finansielle stilling pr. 30. september 2022, samt af resultatet af foreningens aktiviteter og

pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,

beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skive, den  7.11.2022

Bestyrelsen

Leif Primdal Ole Finderup Ove Andersen

Formand Økonomiansvarlig Sekretær/eliteansvarlig

Arne Nielsen Vagn Ramsdahl Lars Trustrup

Baneansvarlig Begynderansvarlig Ungdomsansvarlig

Thomas Worsøe

Sponsoransvarlig
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Den uafhængige revisors erklæring

Til medlemmerne i Skive Golfklub

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Skive Golfklub for regnskabsåret 1. oktober - 30. september 2022,

der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af golfklubbens aktiviteter,

passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultat af klubbens aktiviteter for

regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er

nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Vi er uafhængige af golfklubben 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 krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede

revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Golfklubben har valgt at medtage budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter.

Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne

kontrol, som ledelsen finder nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigeser eller fejl.

Ved udarbejdelse af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere golfklubbens evne til at 

fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at

udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen

enten har til hensigt at likvidere golfklubben, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ

end at gøre dette

Revisorens ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå en høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en

revisorpåtegning med en konklusion. En 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 for Danmark, altid villle afdække væsentlig
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fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationen 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 gundlag af

årsregnskabet.

Som led i 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 årsregnskabet, uanset om

      denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisorhandlinger 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, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller

      tilsidesættelse af intern kontrol.

   •  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

      revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne

      udtrykke en konklusion om effektiviteten af golfklubbens 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.

   •  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet

      om fortsat 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

      golfklubbens evne til t fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er væsentlig usikkerhed, skal

      vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet 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 virksomheden ikke længere kan

      fortsætte driften.

   •  Tager vi stilling til, den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

      noteoplysningerne, samt om årsregnskabet 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

tidsmæsige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder

eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke

ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytningen til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og 

i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet

eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig

fejlinformation.

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

i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse

med årsregnskabslovens krav.

Skive, den 7. november 2022

Dansk Revision Skive

Registreret Revisionsaktieselskab, CVR 25 17 27 95

Palle Christensen

Registreret revisor

mne34522
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Ledelsesberetning

Væsentlige aktiviteter

Skive Golfklubs aktiviteter er at fremme golfsporten, drift af golfbane/klub, 

samt afholde turneringer og undervisningsaktiviteter.

Hovedtal 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018

Medlemskontingenter 3.378.720 3.490.050 3.336.750 3.392.210 3.312.471

Skabsleje 82.700 79.350 82.175 93.000 96.650

Greenfee 445.792 436.402 394.410 394.180 351.935

Sponsor og turneringsindtægter 514.184 499.951 441.850 436.332 447.501

Tilskud kommune mfl. 143.988 208.368 194.903 201.539 182.330

Anden indtægt 229.230 176.525 126.617 6.563 29.577

4.794.614 4.890.646 4.576.705 4.523.824 4.420.464

Personaleomkostninger 2.063.795 1.992.219 1.976.101 1.819.050 1.863.558

Administrationsomkostninger 495.524 390.994 409.344 445.646 409.333

Banedrift 1.477.002 1.525.781 1.378.008 1.303.697 1.260.529

Drift Klubhus 384.568 285.805 301.801 255.195 231.592

Aktivitetsudvalg m.v. 113.020 99.136 108.713 134.787 134.123

Afskrivninger 208.070 213.682 181.734 203.769 189.569

Omkostninger 4.741.979 4.507.618 4.355.701 4.162.144 4.088.704

Finansielle omkostninger 82.777 74.395 104.727 142.771 152.878

Årets resultat -30.142 308.633 116.277 218.909 178.882

Gæld i alt 4.698.100 4.744.715 5.079.328 5.421.715 5.689.094

Egenkapital 1.737.265 1.767.407 1.458.774 1.342.497 1.123.588
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Udvikling i regnskabsåret

Resultatet er et underskud på t.kr. 30, hvilket er t.kr. 339 mindre end budgetteret.

Sidste års resultat var et overskud på t.kr. 309.

I et år, der har budt på økonomisk uro med høj inflationsrate samt stærkt forhøjede energipriser

og renter, anses resultatet for forståeligt, omend mindre tilfredsstillende.

Klubbens medlemmer har endnu en gang bidraget med omfattende frivilligt arbejde, hvilket har

stor betyding for såvel klubbens aktivitetsniveau og omkostningsforbrug.

Der har været en tilbagegang i aktive fuldtidsmedlemmer i forhold til året før. Hen over sommeren

har der været en stor interesse fra nye medlemmer, hvilket gør os behersket optimistiske i forhold

til at fastholde og udvikle medlemstallet positivt. Den samlede medlemsskare er 837 mod 853 året før.

Klubbens samlede greenfee indtægter udgør t.kr. 446 mod t.kr. 436 sidste år. 

Sponsor- og turneringsindtægter udgør t.kr. 514 mod t.kr. 500 året før.  Der har været god

medlemdstilslutning til turneringerne, ligesom der også har været fin interesse udefra.

Personaleomkostninger udgør t.kr. 2.064 mod t.kr. 1.992 året før. I årets løb har der været skift af

klubtræner.

Administrationsomkostninger er t.kr 496 mod t.kr. 391 sidste år.

Udgifter til banedrift er t.kr. 1.477 t.kr mod t.kr. 1.526 året før. Der et et fald på t.kr. 69 i leasingudgifter og

et fald på t.kr. 67 på vedligeholdelse, som kan henføres til en nedgang i udgifter til dræn.

Især omkostninger til gødning og sand samt til brændstof har været stigende og trækker i modsat retning.

Udgifter til drift af klubhus er t.kr. 385 mod t.kr. 286 sidste år. Omkostninger til varme og el er steget med

t.kr. 38 og under vedligeholdelse er der afholdt éngangsomkostninger på t.kr. 42 i forbindelse med en

omfattende renovering af klubhuset.

Finansielle omkostninger er t.kr. 83 mod t.kr. 74 året før. 

Klubbens samlede gæld ved årets udgang udgør t.kr. 4.698 mod 4.745 året før.

Gælden er nedbragt med knap 1 mio. kr. over en periode på 4 år.

Konklusionen er, at bestyrelsen anser årets resultat som mindre tilfredsstillende. Klubben vil arbejde på

at fastholde og forøge medlemstallet, så klubbens faciliteter kan udvikles og vedligeholdes til fælles glæde

for medlemmerne. Vi vil også fremover arbejde for at udvikle samarbejdet med klubbens sponsorer, som

er af stor vigtighed for klubbens virke.

Årets underskud på t.kr. 30 foreslås inddækket af klubbens reserver.

Egenkapitalen udgør herefter t.kr. 1.737.

Klubbens balance udgør t.kr. 6.435 på balancedagen.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning.

Der er ikke efter regnskabsåret sket væsentlige ændringer.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
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Anvendt regnskabspraksis.

Årsrapporten for Skive Golfklub 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs

bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme praksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes

omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages der hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter medlemskontingenter, reklame- og sponsorindtægter, indtægter fra green-

og turneringsfees samt tilskud fra offentlige myndigheder,

Omkostninger

Omkostninger omfatter udgifter til banedrift, klubhus, administration, personaleomkostninger m.v.

Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med leasingaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.

Skive Golfklubs samlede forpligtelser vedrørende leasingaftaler oplyses under eventualposter.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteudgifter.
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Balance

Materielle anlægsaktiver

Bygninger, baneanlæg, inventar og maskiner måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 

afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter

afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det

tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede

brugstider og restværdi herefter:

Brugstid Restværdi

Bygninger og baneanlæg 20 - 60 år 0

Solcelleanlæg 20 år 0

Asfalt vej 20 år 0

Inventar og maskiner 3 - 7 år 0

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem

salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse

af forventet tab.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte

låneomkostninger.

Gæld til pengeinstitutter og kreditforening måles til amortiseret kostpris, der svarer til lånets restgæld.
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Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

Budget Budget

Note 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Medlemskontingenter 3.378.720 3.490.050 3.520.000 3.506.000

Skabsleje 82.700 79.350 80.000 83.000

Greenfee 445.792 436.402 430.000 447.000

Sponsor og turneringsindtægter 514.184 499.951 500.000 521.000

Tilskud kommune mfl. 143.988 208.368 235.000 172.000

Anden indtægt 229.230 176.525 135.000 183.000

Indtægter 4.794.614 4.890.646 4.900.000 4.912.000

Personaleomkostninger 1 2.063.795 1.992.219 2.025.000 1.988.000

Administrationsomkostninger 2 495.524 390.994 485.000 503.000

Banedrift 3 1.477.002 1.525.781 1.390.000 1.427.000

Drift Klubhus 4 384.568 285.805 326.000 430.000

Aktivitetsudvalg m.v. 5 113.020 99.136 125.000 111.000

Afskrivninger 6 208.070 213.682 200.700 239.000

Omkostninger 4.741.979 4.507.618 4.551.700 4.698.000

Resultat før finansielle poster 52.635 383.028 348.300 214.000

Finansielle omkostninger 82.777 74.395 73.100 194.000

Årets resultat -30.142 308.633 275.200 20.000
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Balance 30. september

Aktiver

Note 2021/2022 2020/2021

Bygninger 1.564.522 1.496.522

Baneanlæg, udstyr og vand 4.253.430 4.355.419

Inventar og maskiner 122.056 127.789

Solcellanlæg og Asfalt vej 422.199 454.672

Materielle anlægsaktiver 6.362.207 6.434.402

Anlægsaktiver 6 6.362.207 6.434.402

Likvide beholdninger 72 265

Tilgodehavender 73.086 77.455

Omsætningsaktiver 73.158 77.720

Aktiver 6.435.365 6.512.122

Passiver

Egenkapital primo 1.767.407 1.458.774

Overført resultat -30.142 308.633

Egenkapital 1.737.265 1.767.407

Langfristet gæld 7 2.580.196 2.827.433

Kortfristet del af langfristet gæld 7 241.000 235.000

Kassekredit 1.242.601 680.548

Anden gæld 634.303 1.001.734

Kortfristede gæld 2.117.904 1.917.282

GÆLD 4.698.100 4.744.715

PASSIVER 6.435.365 6.512.122

Eventualforpligtelser og pantsætninger 8
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Noter til årsrapporten

1 Personaleomkostninger

Der har været 6 ansatte i 

regnskabsårene 2021/2022 og 2020/2021

Budget Budget

2021/2022 2020/2021 2021/2022 2022/2023

2 Administrationsomkostninger

Kontingenter 147.772 143.546 150.000 155.000

Kontorartikler 26.651 15.137 17.000 29.000

Telefon og porto 8.846 5.270 6.000 9.000

Probox 24 27.857 51.335 66.000 29.000

Møder, repræsentation mv. 32.164 7.478 18.000 26.000

50 års jubilæum 0 0 0 50.000

EDB-udgifter 90.460 83.626 85.000 95.000

Annoncer og reklame 23.152 12.969 30.000 15.000

Småanskaffelser rep. m.v. 2.403 6.141 8.000 3.000

Forsikring 42.896 37.131 40.000 45.000

Øvrig administration 93.323 28.361 65.000 47.000

495.524 390.994 485.000 503.000

3 Banedrift

Leje af areal 66.700 66.700 68.000 67.000

Baneudstyr 47.951 82.302 10.000 30.000

Gødning, sand, kemikalier 223.187 173.494 155.000 218.000

Beplantning dræn vdl. bane og vej 39.874 107.083 25.000 25.000

Leasing udgifter 491.406 560.540 600.000 492.000

Rep. & vedligehold maskiner 275.303 246.487 220.000 250.000

Småanskaffelser 8.889 15.975 20.000 10.000

Diesel, benzin og olie 189.553 143.753 157.000 191.000

Vandforbrug og vedligeh. vandanlæg 121.550 116.138 115.000 120.000

Øvrige udgifter 12.589 13.309 20.000 24.000

1.477.002 1.525.781 1.390.000 1.427.000
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Noter til årsrapporten

Budget Budget

4 Drift Klubhus 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Varme og el 110.914 72.823 80.100 230.000

Vedligeholdelse og småanskaffelser 113.190 68.720 99.000 51.000

Rengøring og renovation 48.388 35.548 35.000 40.000

Tilskud til Cafedrift 100.000 100.000 100.000 100.000

Øvrige udgifter 12.076 8.714 11.900 9.000

384.568 285.805 326.000 430.000

5 Aktivitetsudvalg m.v.

Golfturneringer 42.467 59.468 35.000 36.000

Ungdomsudvalg 24.754 4.064 50.000 26.000

Begynderudvalg 45.799 35.604 40.000 49.000

113.020 99.136 125.000 111.000

6 Matrielle anlægsaktiver Solceller/ Baneanlæg, inventar og 

asfalt. vej Bygninger udstyr, vand maskiner

Anskaffelser 1. oktober 568.341 3.048.334 6.427.910 443.462

Tilgang i året 0 120.797 0 15.078

Anskaffelser 30. september 568.341 3.169.131 6.427.910 458.540

Samlede afskrivninger 1. oktober 113.669 1.551.812 2.072.491 315.672

Årets afskrivninger 32.473 52.797 101.989 20.812

Samlede afskrivninger 30. september 146.142 1.604.609 2.174.480 336.484

Bogført værdi 30. september 422.199 1.564.522 4.253.430 122.056

Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2021 udgør 6.888 t.kr. 

Skive Golfklub har herudover leasede aktiver med en anskaffelsessum

i størrelsesorden 2,5 mio. kr. 
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Noter til årsrapporten

7 Langfristede gældsforpligtelser 30.9.2021 30.9.2022 Afdrag Restgæld

Gæld i alt Gæld i alt næste år efter 5 år

DLR 2.823.367 2.610.291 213.000 1.563.000

Anlægslån solcelleanlæg 239.066 210.905 28.000 72.000

I alt 3.062.433 2.821.196 241.000 1.635.000

8 Eventualforpligtelser

Der er indgået leasingaftaler på maskiner med en forpligtelse på 1.240 t.kr.

og en årlig ydelse på 490 t.kr., med en løbetid på 1-5 år. 

Pantsætninger

Der er på ejendommen tinglyst ejerpantebreve med 1.100 t.kr., med en sikkerhed i

bygninger. Der er meddelelse til Spar Nord A/S


