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Foreningsoplysninger  

Forening 

Løgstør Golfklub 

CVR-nr.: 32 40 31 74 

Hjemstedskommune: Vesthimmerlands 

 

Bestyrelse 

Per Olsen, formand 

Preben Eskildsen, næstformand 

Karina Christensen 

Per Gjessing 

Bente Jespersen 

Erik Heilemann Jensen 

Jens Rønbjerg Christensen 

 

 

Revision 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2022 – 31.12.2022 

for Løgstør 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. 31.12.2022 samt af resultatet af forenings aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2022 – 

31.12.2022.  

 

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

omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Løgstør, den 08.03.2023 

 

Bestyrelse 

 

 
Per Olsen Preben Eskildsen Karina Chistensen  
formand næstformand  
 
 
 
Per Gjessing Bente Jespersen Erik Heilemann Jensen 

 

 

Jens Rønbjerg Christensen 
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Den uafhængige revisors erklæringen om udvidet gennem-
gang 

Til kapitalejerne i Løgstør Golfklub  

Konklusion 

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Løgstør Golfklub for regnskabsåret 01.01.2022 - 

31.12.2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt 

regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af for-

eningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter 

for regnskabsåret 01.01.2022 - 31.12.2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard 

for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der 

udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 

afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen 

i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer 

for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, lige-

som vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores 

opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

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

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser 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 forenings evne til at fortsætte drif-

ten, 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 

foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører 

handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derud-

over udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for 

vores konklusion. 
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Den uafhængige revisors erklæringen om udvidet gennem-
gang 

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det 

er hensigtsmæssigt, andre i foreningen, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende hand-

linger samt vurdering af det opnåede bevis. 

 

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi 

udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-

klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetnin-

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

eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig 

fejlinformation. 

 

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

til årsregnskabsloven. 

 

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

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 

Løgstør, den 08.03.2023 

 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 

Peter Nørrevang    
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 11706  
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Det er foreningens formål at skabe muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf samt at udbrede og 

fremme interessen for og kendskabet til golfsporten. 

 

Udvikling i aktiviteter og f/lkonomiske forhold  

Resultatet for regnskabsaret 2022 udgør et overskud pa 71.153 kr., hvilket anses som tilfredsstillende. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning  

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Resultatopgørelse for 2022 

  2022 2021 
 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Kontingentindtægter 1 1.240.585 1.269.414 

Greenfee m.v. 2 867.180 692.454 

Sponsorindtægter mv. 3 288.765 314.775 

Salg klubhus, overskud 4 119.362 100.341 

Indtægter matcher  50.993 58.631   ___________ ___________ 

Indtægter  2.566.885 2.435.615 

    

Administrationsomkostninger 5 (271.895) (192.818) 

Salgsomkostninger 6 (46.614) (58.030) 

Lokaleomkostninger 7 (273.168) (147.013) 

Banedriftsomkostninger 8 (1.437.440) (1.295.432) 

Træner  (52.805) (48.946) 

Afskrivninger 9 (408.768) (551.821)   ___________ ___________ 

Ordinært resultat før finansielle poster  76.195 141.555 

    

Finansielle indtægter 10 14.771 0 

Finansielle omkostninger 11 (19.813) (17.351)   ___________ ___________ 

Årets resultat  71.153 124.204   ___________ ___________    ___________ ___________ 

    

Forslag til resultatdisponering    

Overført til næste år  71.153 124.204   ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2022 

  2022 2021 
 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Golfbaneanlæg 12 2.435.174 2.656.554 

Ejendom 12 460.801 473.601 

Driftsmidler 12 565.063 291.191   ___________ ___________ 

Materielle anlægsaktiver  3.461.038 3.421.346   ___________ ___________ 

    

Anlægsaktiver  3.461.038 3.421.346   ___________ ___________ 

    

Varebeholdninger  27.072 23.864   ___________ ___________ 

    

Tilgodehavender fra salg  6.713 0 

Andre tilgodehavender  99.881 67.456 

Periodeafgrænsningsposter  23.451 17.105   ___________ ___________ 

Tilgodehavender  130.045 84.561   ___________ ___________ 

    

Likvider 13 25.937 23.492   ___________ ___________ 

    

Omsætningsaktiver  183.054 131.917   ___________ ___________ 

    

Aktiver  3.644.092 3.553.263   ___________ ___________   ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2022 

  2022 2021 
 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Overført resultat 14 2.188.603 2.117.450   ___________ ___________ 

Egenkapital  2.188.603 2.117.450   ___________ ___________ 

    

Leasinggæld  243.330 0   ___________ ___________ 

Langfristede gældsforpligtelser 15 243.330 0   ___________ ___________ 

    

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 15 57.236 36.601 

Bankgæld  832.948 1.044.624 

Leverandører af varer og tjenesteydelser  12.265 100.612 

Forudbetalt kontingent  18.055 44.116 

Forudbetalt tilskud  40.000 0 

Anden gæld 16 251.655 209.860   ___________ ___________ 

Kortfristede gældsforpligtelser  1.212.159 1.435.813   ___________ ___________ 

    

Gældsforpligtelser  1.455.489 1.435.813   ___________ ___________ 

    

Passiver  3.644.092 3.553.263   ___________ ___________   ___________ ___________ 

    

    

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 17-18   
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Noter 

 2022 2021 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

1. Kontingentindtægter   

Kontingent, aktive over 25 år 1.110.763 1.117.638 

Kontingent, 0-25 år 29.201 38.875 

Kontingent, golfskole 2.653 11.000 

Kontingent, lang distance 24.494 28.722 

Kontingent, passive 1.548 2.064 

Flexmedlemsskab 42.198 39.000 

Årskort mv. 29.728 32.115  ___________ ___________ 

 1.240.585 1.269.414  ___________ ___________ 

   

2. Greenfee mv.   

Greenfee, Stor Bane 658.399 472.672 

Greenfee, Pay og Play 38.766 46.562 

Leje af bagskabe 101.774 102.692 

Nettoindtægt udlejning af golfbiler og udstyr 68.241 70.528  ___________ ___________ 

 867.180 692.454  ___________ ___________ 

   

3. Sponsorindtægter mv.   

Sponsorindtægter 182.815 147.786 

Diverse tilskud  74.216 47.503 

Tilskud fra DIF iht. omsætningsfald pga. Covid-19 0 98.555 

Diverse indtægter 31.734 20.931  ___________ ___________ 

 288.765 314.775  ___________ ___________ 

   

4. Salg klubhus, overskud   

Salg klubhus 279.032 219.724 

Vareforbrug (159.670 (119.383)  ___________ ___________ 

 119.362 100.341  ___________ ___________ 
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Noter 

 2022 2021 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

5. Administrationsomkostninger   

Kontorartikler 9.651 14.889 

Telefon 19.896 9.851 

Porto 50.94 3.291 

Forsikringer 12.588 12.419 

Kontingenter DGU 45.204 44.937 

Undervisningsmateriale 12.168 6.731 

Golfbox 47.421 16.094 

GLFR Business 22.753 0 

Revision og regnskabsassistance 20.077 17.834 

Revisorerklæring – kompensation for faste omkostninger 0 8.194 

Bogføringsassistance 9.610 8.358 

Småanskaffelser 589 3.710 

Kontingent og abonnement 7.499 6.104 

Generalforsamling og møder 4.676 2.460 

Medhjælpermatch/arbejdsdage 24.515 20.184 

Gebyrer mv. 24.026 12.366 

Klubmesterskaber/kaninafslutning 6.128 5.396  ___________ ___________ 

 271.895 192.818  ___________ ___________ 

   

6. Salgsomkostninger   

Annoncer 23.549 32.410 

PR-aktiviteter 21.639 23.572 

Repræsentation 1.426 2.048  ___________ ___________ 

 46.614 58.030  ___________ ___________ 
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Noter 

 2022 2021 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

7. Lokaleomkostninger   

El 138.464 58.820 

Vand 4.649 2.365 

Varme 29.917 27.904 

Forsikringer 21.845 21.606 

Kontingenter/alarm 6.904 8.166 

Rengøring og vask 19.004 6.518 

Reparation og vedligeholdelse 52.385 21.634  ___________ ___________ 

 273.168 147.013  ___________ ___________ 

   

8. Banedriftsomkostninger   

Leje af jord 222.413 222.413 

Gødning og kemikalier 87.717 89.675 

Sand, planter, vandingsanlæg mv. 136.546 68.320 

Baneudstyr 33.157 23.894 

Lønninger 601.295 594.906 

Arbejdstøj 11.288 6.682 

Personaleomkostninger 24.929 16.615 

Reparation og vedligeholdelse maskiner 130.854 150.317 

Småanskaffelser 47.289 16.224 

Brændstof 106.723 75.950 

Forsikringer 35.229 30.436  ___________ ___________ 

 1.437.440 1.295.432  ___________ ___________ 

   

9. Afskrivninger   

Bygninger 12.800 12.800 

Golfbaneanlæg 221.380 221.379 

Driftsmateriel 184.588 317.642 

Gevinst ved salg (10.000) 0  ___________ ___________ 

 408.768 551.821  ___________ ___________ 
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Noter 

 2022 2021 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

10. Øvrige finansielle indtægter   

Renter bank 3 0 

Tilbageført leasingydelse for meget afsat 2018 14.768 0  ___________ ___________ 

 14.771 0  ___________ ___________ 

   

11. Finansielle omkostninger   

Renter leasing 11.132 3.597 

Renter kassekredit 8.677 13.754 

Renter skattekonto 4 0  ___________ ___________ 

 19.813 17.351  ___________ ___________ 

   
    
 Golfbane-  Andre 
 anlæg Ejendom anlæg m.v. 
 kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ 

12. Materielle anlægsaktiver    

Kostpris 01.01.2022 8.005.973 640.001 1.850.894 

Tilgang 0 0 458.460  ___________ ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2022 8.005.973 640.001 2.309.354  ___________ ___________ ___________ 

    

Af- og nedskrivninger 01.01.2022 (5.349.419) (166.400) (1.559.703) 

Årets afskrivninger (221.380) (12.800) (184.588)  ___________ ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2022 (5.570.799) (179.200) (1.744.291)  ___________ ___________ ___________ 

    

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2022 2.435.174 460.801 565.063  ___________ ___________ ___________ 

    

Værdi af leasede aktiver   327.781    ___________ 
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Noter 

 2022 2021 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

13. Likvider   

Bankindestående Spar Nord 23.296 23.492 

Bankindestående Sparekassen Danmark 3 0 

Kasse 2.638 0  ___________ ___________ 

 25.937 23.492  ___________ ___________ 

   

14. Egenkapital   

Egenkapital 01.01.2022 2.117.450 1.993.246 

Årets resultat 71.153 124.204  ___________ ___________ 

Egenkapital 31.12.2022 2.188.603 2.117.450  ___________ ___________ 

   

15. Langfristede gældsforpligtelser   

Leasinggæld 243.330 0  ___________ ___________ 

 243.330 0  ___________ ___________ 

   

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser   

Leasinggæld 57.236 36.601  ___________ ___________ 

 57.236 36.601  ___________ ___________ 
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Noter 

 2022 2021 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

16. Anden gæld   

Skyldig A-skat 6.989 23.746 

Skyldig AM-bidrag 2.262 7.576 

Skyldigt ATP 5.429 1.136 

Skyldige feriepenge 11.346 11.009 

Skattekonto 467 0 

Andre skyldige omkostninger 225.162 166.393  ___________ ___________ 

 251.655 209.860  ___________ ___________ 

   

17. Pantsætninger   
Langfristet gæld er sikret ved pant i ejendomme. Pantet omfatter herudover de til ejendommene hørende 

produktionsanlæg og maskiner.   

   

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev nom. 4.800.000 kr. i golfbaneanlæg. 

  

   
 2022 2021 
 t.kr. t.kr.  ___________ ___________ 

18. Eventualforpligtelser    

Der er indgået lejeaftale om leje af jordareal. Lejeaftalen er uopsigelig   

indtil 01.07.2038. Den årlige leje udgør 222 t.kr.   

   

Lejeforpligtelse indtil udløb udgør 3.447 3.670  ___________ ___________ 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. 

med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse B og C.  

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forplig-

telsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.   

 

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

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

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen ved forfald. Indtægter indregnes eksklusive moms, afgifter og 

rabatter i forbindelse med salget. 

 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til administration af foreningen, herun-

der kontorholdsomkostninger. 

 

Salgsomkostninger 

Salgsomkostningerne består af omkostninger til markedsføring af foreningen. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Lokaleomkostninger 

Lokaleomkostningerne består omkostninger til leje og vedligeholdelse af lokaler. 

 

Banedriftsomkostninger 

Banedriftsomkostningerne omfatter omkostninger, der afholdes til drift og vedligeholdelse af baneanlægget 

 

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger. 

 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og for bygningers vedkommende med 

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Opskrivning sker på grundlag af regelmæssige, uafhængige 

vurderinger af dagsværdien. 

 

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag 

af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til 

klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede 

aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige 

leasingydelser.  

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter af-

sluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede 

brugstider: 

 

Bygninger (Restværdi 320.000 kr.) 25 år 

Baneanlæg 25 år 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-7 år 

 

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt. 

 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabs-

mæssige værdi. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne 

er lavere.  

 

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjem-

tagelsesomkostninger.  

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørel-

sesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

 

Leasingforpligtelser 

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og 

måles efter første indregning til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle 

værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel om-

kostning. 

 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 

 

 

 

 


