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 Side 2 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 

2018 for Randers Fjord 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. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 

perioden 1. januar - 31. december 2018.  
 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Randers NØ, den 13. marts 2019 
 

 

 

Bestyrelse 

 

 

 

 

Thomas Just 
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 Side 3 

Til medlemmerne af Randers Fjord Golfklub 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Randers Fjord Golfklub for perioden 1. januar - 31. december 

2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 

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

og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 

perioden 1. januar - 31. december 2018 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 foreningen i overensstemmelse med internationale etiske 

regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 

ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er 

vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 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 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

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

fejlinformation, 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. Fejlinformation 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 

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 revisionshandlinger som reaktion på disse 

risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores 

konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er 

højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
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 Side 4 

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 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. 

 

• 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 foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 

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 foreningen 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 

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. 

 

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

for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning 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 krævede oplysninger i 

henhold til årsregnskabsloven. 
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 Side 5 

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 væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 

 

Åbyhøj, den 13. marts 2019 

 
  

ECO Revision ApS 
CVR-nr.: 35891986 

 

 

Kurt Hundebøll 

Registreret revisor 

mne418 
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 Side 6 

Foreningen Randers Fjord Golfklub 

Murhusbakken 21 

Støvring 

8930  Randers NØ 

    

    

  CVR-nr: 27 58 47 48 

  Stiftet: 08. oktober 2002 

  Kundenr 31121400 

   Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

    

Bestyrelse Thomas Just, formand 

 Helle Videriksen 

 Allan D. Nielsen 

 Peter Ulsøe 

 Henrik Jacobsen 

 Karsten Andersen 

 Jesper Knapp 

  

Pengeinstitut Sparekassen Kronjylland 

 Jutlander Bank 

 Danske Andelkassers Bank A/S 

  

    

 

Revisor ECO Revision ApS 

 Søren Frichs Vej 38K 

 8230 Åbyhøj 
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 Side 7 

Foreningens væsentligste aktiviteter 

Ledelsesberetning for Randers Fjord Golfklub. 

 

2018 har været endnu et udfordrende år for Randers Fjord Golfklub. 

Golfklubben er som budgetteret kommet ud med et lille overskud på bundlinjen. Efter 

afskrivninger på 226.484,70 kr. kom vi ud med et overskud på kr. 19.975,21 kr. 

Når vi kigger på vores indtægter er de samlet steget med 500.000 kr. Det skyldes en stigning i 

kontingenter på. ca. 200.000 kr. Vi har fået flere medlemmer og så steg kontingentet pr. medlem 

pr. 01/01-2018. Derudover har vi solgt maskiner for 237.000 kr.  Sidst er vores sponsor- samt 

erhvervsnetværksindtægter steget med ca. 100.000 kr. Dette finder bestyrelsen tilfredsstillinde. 

Specielt at det er lykkes at vende udviklingen i antallet af medlemmer er positivt. 

Den ekstra indtægt er gået til leasing af nye maskiner for ca. 225.000 kr., samt leje af GPS udstyr 

til den selvkørende fairwayklipper. Derudover er der brugt 200.000 kr. ekstra i løn, som er gået 

primært til en sponsor og event medarbejder. Markedsføring og opstart af netværk er der brugt ca. 

50.000 kr. ekstra på. 

På udgiftssiden ses det tydeligt at vi havde en varm og tør sommer. Vi har brugt 200.000 kr. på 

vanding og reparationer af vandingsanlægget, hvilket er 120.000 kr. mere end i 2017. Ved hårdt 

arbejde, er det lykkes vores banestab at spare de fleste penge på andre omkostningerne. Bl.a. på 

reparation af maskiner. 

Vi havde i vores budget for 2018 regnet med et overskud på 66.416 kr. men ender på et resultat på 

19.975 kr. hvilket bestyrelsen er meget tilfredse med. Bestyrelsen er meget bevist om, at det kun 

kunne lade sig gøre, fordi vi har solgt maskiner for 237.000 kr. hvilket ikke kan gøres hvert år. 

 

 
2019 og fremover. 

 
Bestyrelsen arbejder videre ud fra den 3 årsplan der blev lavet i starten af 2018, sammen med de 3 

pengeinstitutter og Randers Kommune omkring en langsigtet og holdbar økonomisk plan for 

klubben. Vi skal forsat have fornyet dele af vores maskinpark, hvilket er absolut nødvendigt for at 

drive banen i 2019 og fremover. Planen betyder at vi kan gå ud og investerer i maskinparken, 

hvilket vi allerede startede på i 2017. 

Vi arbejdede i 2017 med spændende nye tiltag for at skaffe nye medlemmer. Det arbejde forsætter 

vi med. Vi har stadig brug for en stigning i antallet af medlemmer for at have en sund økonomisk 

golfklub fremover.  

Vi har lavet en samarbejdsaftale omkring træning med Randers Golfklub, som gør at vi kommer til 

at spare lidt penge.  
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 Side 8 

GENERELT 

Årsregnskabet for Randers Fjord Golfklub for 2018 er aflagt i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. 

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 

værdireguleringer 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 

foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 

fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

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

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt. 

 

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 amortisering af forskellen mellem 

kostprisen og det nominelle beløb.  

 

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

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

 

Leasing 

Leasingkontrakter, hvor foreningen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med 

ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og 

nutidsværdien af leasingydelserne, 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 foreningens øvrige anlægsaktiver. 

 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og 

leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. 

 

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationelle 

leasingaftaler og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. 

Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under 

eventualposter mv. 
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 Side 9 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 

Kontingenter mv. indregnes i resultatopgørelsen, såfremt faktureringen er sket inden årets udgang. 

 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, 

lokaler mv.  

 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder 

sygedagpenge til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. 

 

Finansielle indtægter og omkostninger 

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

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle 

omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende 

værdipapirer, gæld i fremmed valuta. 

 

BALANCEN 

 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med 

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet 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 en vurdering af de enkelte aktivers brugstid og 

restværdi. 

 

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

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

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre 

driftsomkostninger. 

 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien 

er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 
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Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

 

Gældsforpligtelser 

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 

værdi. 

 

   

 



   

   

 RESULTATOPGØRELSE 

 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018 

   

   

 2018 2017 

 

 Side 11 

 1 Nettoomsætning ..............................................................  3.910.175 3.624.651 

 2 Vareforbrug ....................................................................  -168.234 -116.452 
     

   DÆKNINGSBIDRAG ..................................................  3.741.941 3.508.199 

   

 3 Personaleomkostninger ...................................................  -1.716.343 -1.527.679 

 4 Salgsomkostninger ..........................................................  -111.040 -58.409 

 5 Baneomkostninger ..........................................................  -729.373 -684.975 

 6 Leasing ............................................................................  -47.936 -49.195 

 7 Administrationsomkostninger ........................................  -330.981 -332.558 

 8 Lokaleomkostninger .......................................................  -149.024 -178.580 

 9 Andre driftsmiddelomkostninger ....................................  -334.677 -272.042 

 10 Øvrige kapacitetsomkostninger ......................................  69.208 30.980 
     

 KAPACITETSOMKOSTNINGER ............................  -3.350.166 -3.072.458 
     
 

 DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER ........  391.775 435.741 

   

 11 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle 

  anlægsaktiver ..................................................................  -403.337 -292.171 

 12 Andre driftsindtægter ......................................................  237.500 30.375 
     

 DRIFTSRESULTAT ....................................................  225.938 173.945 

   

   Andre finansielle indtægter ............................................  0 1.200 

 13 Andre finansielle omkostninger ......................................  -205.963 -263.293 
     
 

 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT .....................  19.975 -88.148 
     
 

 RESULTAT ...................................................................  19.975 -88.148      

   

   FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING  

   Overført resultat ..............................................................  19.975 -88.148 
     

 DISPONERET I ALT ..................................................  19.975 -88.148      
 



   

   

 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 

 AKTIVER 

   

   

 2018 2017 

 

 Side 12 

 14 Grunde og bygninger ......................................................  6.862.441 7.111.645 

 15 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .........................  1.739.667 746.619 
     

   Materielle anlægsaktiver ..............................................  8.602.108 7.858.264 
     
 

   Deposita ..........................................................................  516.250 133.650 
     

 Finansielle anlægsaktiver .............................................  516.250 133.650 
     
 

 ANLÆGSAKTIVER ....................................................  9.118.358 7.991.914 
     

   

   Fremstillede færdigvarer og handelsvarer ......................  45.000 61.250 
     

 Varebeholdninger .........................................................  45.000 61.250 
     
 

   Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..................  4.313 6.250 

   Andre tilgodehavender ...................................................  46.109 0 

   Periodeafgrænsningsposter .............................................  20.414 0 
     

 Tilgodehavender ...........................................................  70.836 6.250 
     
 

 OMSÆTNINGSAKTIVER .........................................  115.836 67.500 
     

   

 AKTIVER ......................................................................  9.234.194 8.059.414      

   

 



   

   

 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 

 PASSIVER 

   

   

 2018 2017 

 

 Side 13 

   

   Virksomhedskapital ........................................................  -1.047.428 -1.047.428 

   Overført resultat ..............................................................  -701.644 -721.619 
     

   EGENKAPITAL ...........................................................  -1.749.072 -1.769.047 
     

   

 16 Kreditinstitutter ...............................................................  10.165.118 9.335.235 
     

 Langfristede gældsforpligtelser ...................................  10.165.118 9.335.235 
     
 

   Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser ........  317.000 317.000 

   Leverandører af varer og tjenesteydelser ........................  151.007 97.861 

 17 Anden gæld .....................................................................  350.141 78.365 
     

 Kortfristede gældsforpligtelser ...................................  818.148 493.226 
     
 

   GÆLDSFORPLIGTELSER .......................................  10.983.266 9.828.461 
     

   

 PASSIVER ....................................................................  9.234.194 8.059.414      

   

   

 



   

   

 NOTER 

  

   

   

 2018 2017 

 

 Side 14 

 1 Nettoomsætning  

 Kontingenter ...................................................................  2.781.900 2.699.658 

 Green-fee, match-fee mv ................................................  272.326 273.590 

 Sponsorater .....................................................................  289.966 254.795 

 Medlems- og lokaletilskud .............................................  72.700 70.432 

 Øl, vand og diverse udstyr ..............................................  261.453 227.460 

 Bagrum ...........................................................................  83.037 84.373 

 Boldautomat drivingrange ..............................................  9.240 10.440 

 Diverse indtægter ............................................................  82.979 3.903 

 Erhvervsnetværk .............................................................  56.574 0 
     

 3.910.175 3.624.651 
     

   

 2 Vareforbrug  

 Øl, vand og diverse udstyr ..............................................  168.234 116.452 
     

 168.234 116.452 
     

   

 3 Personaleomkostninger  

 Lønninger ........................................................................  1.571.867 1.370.336 

 1. & 2. ledighedsdag .......................................................  7.773 2.508 

 Feriepengeforpligtelse primo ..........................................  -32.818 -32.493 

 Feriepengeforpligtelse ultimo .........................................  32.000 32.818 

 AMP pension ..................................................................  156.562 127.447 

 ATP .................................................................................  20.448 17.892 

 Øvrige forsikringer .........................................................  26.399 27.902 

 Kurser .............................................................................  -3.593 15.002 

 Personaleomkostninger ...................................................  9.641 2.225 

 Kørselsgodtgørelse .........................................................  5.087 5.135 

 Arbejdstøj .......................................................................  22.319 0 

 Lønrefusion, løntilskud ...................................................  -99.342 -41.093 
     

 1.716.343 1.527.679 
     

   



   

   

 NOTER 

  

   

   

 2018 2017 

 

 Side 15 

 4 Salgsomkostninger  

 Gaver og blomster ..........................................................  1.173 1.867 

 Interne møder ..................................................................  10.778 14.145 

 Annoncer og reklame ......................................................  99.089 42.397 
     

 111.040 58.409 
     

   

 5 Baneomkostninger  

 Forpagtning .....................................................................  274.679 282.329 

 El banen ..........................................................................  10.481 5.057 

 Vand vandingsanlæg .......................................................  114.857 77.622 

 Gødning ..........................................................................  123.578 115.418 

 Frø ...................................................................................  31.006 33.694 

 Sand / jord .......................................................................  42.936 47.220 

 Vedligeholdelse ..............................................................  77.360 45.074 

 Småanskaffelser ..............................................................  22.776 22.234 

 Fremmed arbejde ............................................................  31.700 64.147 

 Krolff ..............................................................................  0 -7.820 
     

 729.373 684.975 
     

   

 6 Leasing  

 Leasing ............................................................................  47.936 49.195 
     

 47.936 49.195 
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 7 Administrationsomkostninger  

 Kontorartikler .................................................................  1.182 2.558 

 EDB-udgifter løn ............................................................  1.525 1.655 

 EDB og software ............................................................  53.321 42.247 

 Småanskaffelser ..............................................................  13.948 2.645 

 Telefon ............................................................................  19.232 16.288 

 Porto og gebyrer .............................................................  -2.593 8.497 

 Revisor ............................................................................  12.500 25.000 

 Forsikringer ....................................................................  84.668 90.665 

 Kontingenter ...................................................................  87.372 91.349 

 Abonnementer ................................................................  59.826 51.654 
     

 330.981 332.558 
     

   

 8 Lokaleomkostninger  

 Husleje ............................................................................  48.269 49.932 

 Ejendomsskat ..................................................................  8.225 8.219 

 Vedligeholdelse ..............................................................  5.989 25.647 

 Renholdelse ....................................................................  22.414 21.928 

 Småanskaffelser ..............................................................  3.586 3.860 

 El .....................................................................................  54.480 54.991 

 Vand ................................................................................  6.061 14.003 
     

 149.024 178.580 
     

   

 9 Andre driftsmiddelomkostninger  

 Brændstof ........................................................................  128.779 132.081 

 Vedligeholdelse ..............................................................  107.590 112.211 

 Leje .................................................................................  84.645 15.300 

 Småanskaffelser ..............................................................  13.663 12.450 
     

 334.677 272.042 
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 10 Øvrige kapacitetsomkostninger  

 Diverse ............................................................................  6.105 0 

 Momsrefusion .................................................................  -75.313 -30.980 
     

 -69.208 -30.980 
     

   

 11 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver  

 Bygninger .......................................................................  249.204 249.204 

 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, leasede ...........  154.133 42.967 
     

 403.337 292.171 
     

   

 12 Andre driftsindtægter  

 Fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver ............  237.500 30.375 
     

 237.500 30.375 
     

   

 13 Andre finansielle omkostninger  

 Renteudgifter Andelskassen ...........................................  44.981 70.020 

 Renteudgifter Jutlander Bank .........................................  56.871 90.786 

 Renteudgifter Sparekassen Kronjylland .........................  57.758 82.116 

 Renter leasing .................................................................  46.353 20.371 
     

 205.963 263.293 
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 14 Grunde og bygninger   

 Kostpris, primo ...............................................................  8.373.765 8.373.765 
     

 Kostpris 31. december 2018  8.373.765 8.373.765 
     

   

 Af-/nedskrivninger, primo ..............................................  -1.262.120 -1.012.916 

 Årets af-/nedskrivninger .................................................  -249.204 -249.204 
     

 Af-/nedskrivninger 31. december 2018  -1.511.324 -1.262.120 
     

 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 ..............  6.862.441 7.111.645      

   

   

 15 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   

 Kostpris, primo ...............................................................  1.867.111 1.719.525 

 Tilgang i årets løb ...........................................................  1.147.181 472.456 

 Afgang i årets løb ...........................................................  0 -324.870 
     

 Kostpris 31. december 2018  3.014.292 1.867.111 
     

   

 Af-/nedskrivninger, primo ..............................................  -1.120.492 -1.402.395 

 Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver ......................  0 324.870 

 Årets af-/nedskrivninger .................................................  -154.133 -42.967 
     

 Af-/nedskrivninger 31. december 2018  -1.274.625 -1.120.492 
     

 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 ..............  1.739.667 746.619      

   

 Heraf finansielle leasingaktiver ......................................  1.589.667 596.619 
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 16 Kreditinstitutter  

 Danske Andelskassers Bank ...........................................  1.924.451 2.091.274 

 Danske Andelskassers Bank Cibor .................................  560.000 560.000 

 Jutlander Bank ................................................................  1.898.000 1.898.000 

 Jutlander Bank Cibor ......................................................  560.000 560.000 

 Sparekassen Kronjylland ................................................  1.890.000 1.890.000 

 Sparrekassen Kronjylland Cibor .....................................  560.000 560.000 

 Gæld finansielt leasede aktiver .......................................  1.589.667 592.961 

 Overført til kortfristede gældsforpligtelser .....................  -317.000 -317.000 

 Randers Kommune .........................................................  1.500.000 1.500.000 
     

 10.165.118 9.335.235 
     

   

 17 Anden gæld  

 Moms og afgifter ............................................................  -62.422 -29.627 

 Skyldig A-skat ................................................................  15.182 16.086 

 Skyldig ATP ...................................................................  3.976 3.976 

 Skyldige feriepenge ........................................................  6.922 6.955 

 Skyldig pension ..............................................................  4.772 4.382 

 Skyldig AM-bidrag .........................................................  6.065 6.190 

 Forudbetalinger ...............................................................  31.146 12.585 

 Afsat skyldige feriepengeforpligtelse .............................  32.000 32.818 

 Andre skyldige omkostninger .........................................  312.500 25.000 
     

 350.141 78.365 
     

   

 

 


