
Tlt: 96701800
nykoebingm@bdo.dk
www.bdo.dk

MORSØ GOLFKLUB

ÅRSREGNSKAB

2013

CVR-NR. 10 15 86 05

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Havnegade 5, 1. sal
DK-7900 Nykøbing Mors
CVR-nr. 202226 70

mailto:nykoebingm@bdo.dk
http://www.bdo.dk


INDHOLDSFORTEGNELSE

Foreningsoplysninger

Foreningsoplysninger .

Påtegninger

Ledelsespåtegning .

Den uafhængige revisors påtegning .

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis .

Resultatopgørelse .

Balance .

Noter .

BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BODInternational Limited - et UK·baseret selskab med
begrænset hæftelse - og en del af det internationale BODnetværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

1

Side

2

3

4-5

6-7

8

9-10

11-14



FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen

Bestyrelse

Revision

Pengeinstitut

Advokat

Generalforsamling

Morsø Golfklub
Teglgårdsvej 24
7900 Nykøbing Mors

Telefon:
Hjemmeside:
E-mail:

97722044
www.morsoe-golfklub.dk
info@morsoe-golfklub.dk

CVR-nr. :
Hjemsted:
Regnskabsår:

10 15 86 05
Nykøbing Mors
1. januar - 31. december

Claus B. S. Hansen, formand
Søren Skytte Nielsen
Ellen Philipsen Dahl
Jørgen Andreasen
Anders Ole Østergaard
Ole Gørtler Laustsen
Peter Svenstrup

BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Havnegade 5, 1. sal
7900 Nykøbing Mors

Jyske Bank
Algade 2
7900 Nykøbing Mors

Funch Ei: Nielsen Advokaterne
Nygade 4
7900 Nykøbing Mors

Ordinær generalforsamling afholdes 18. marts 2014
klublokaler Teglgårdsvej 24.

2

Morsø Golfklubs

http://www.morsoe-golfklub.dk
mailto:info@morsoe-golfklub.dk


3

LEDELSESpA TEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2013 for
MorsøGolfklub.

Arsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk
regnskabspraksisfor foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af golfklubbens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af golfklubbens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2013.

Arsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

NykøbingMors, den 3. marts 2014

SørenSkytte Nielsen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORSERKLÆRINGER

Til medlemmerne af Morsø Golfklub

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Morsø Golfklub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejde af
ledelsen på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for
foreninger.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger, der
anses for et acceptabelt grundlag. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for golfklubbens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
golfklubbens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regn-
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsen-
tation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af golfklubbens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af golfklubbens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i
vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger, der anses for et acceptabelt grundlag.

ERKLÆRINGER I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at årsregnskabet er
udarbejdet med det formål at opfylde regnskabsbestemmelserne i klubbens vedtægter. Som følge heraf
kan regnskabet være uegnet til andre formål.

Det oplyses, at de i resultatopgørelsen og noterne tilføjede budgettal for år 2014, ikke er reviderede.

Nykøbing Mors, den 18. marts 2014

en
Stat autoriseret revisor
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ANVENDT REGNSKABS PRAKSIS

Årsregnskabet for Morsø Golfklub for 2013 er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne
i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger.

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

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

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

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Indtægterne omfatter medlemskontingenter, reklame- og sponsorindtægter, salg af green- og
matchfee, øl og vand, udlejning samt offentlige tilskud til drift af golfklubben.

Omkostninger
Omkostninger omfatter årets afholdte udgifter til varekøb, lønninger, banedrift, drift af bygninger samt
administration af klubben mv.

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg og inventar 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 .

Brugstid Restværdi

Andre anlæg og inventar . 0-5 år 0%

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.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle aktiver
Finansielle anlægsaktiver vedrører anlægsbeholdning af A-aktier i Morsø Golfbane AIS, som måles til
kostpris.

Fiansielle omsætningsaktiver vedrører omsætningsbeholdning af B-aktier i Morsø Golfbane AIS, som
måles til kostpris.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

TiIgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE1. JANUAR- 31. DECEMBER

Regnskab Budget Regnskab
Note 2013 2014 2012

kr. kr. kr.

Medlemskontingent ................................... 1 3.094.135 3.011.500 3.195.486
Reklame- og sponsorindtægt. ....................... 712.700 700.000 621.900
Tilskud .................................................. 109.336 103.000 108.862
Salg- og udlejning ..................................... 598.357 562.500 594.190
Green- og matchfee .................................. 527.012 535.500 448.660

INDTÆGTER........................................... 5.041.540 4.912.500 4.969.098

Varekøb ................................................. 2 -199.488 -218.500 -232.235
Lønninger .............................................. 3 -1.187.314 -1.301.810 -1.222.576
Banedrift ............................................... 4 -2.417.925 -2.484.200 -2.513.440
Drift klub- og maskinhus ............................. 5 -511.361 -369.700 -299.567
Administrationsudgifter .............................. 6 -252.885 -269.500 -267.020
Aktiviteter mv......................................... 7 -114.902 -161.000 -118.327

OMKOSTNINGER....................................... -4.683.875 -4.804.710 -4.653.165

RESULTATFØR FINANSIELLEPOSTER............ 357.665 107.790 315.933

Finansielle indtægter ................................. 6.669 7.000 10.334
Finansielle udgifter ................................... 8 -1.383 -5.000 -74.677

ÅRETSRESULTAT..................................... 362.951 109.790 251.590



BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note

Andre anlæg og inventar .
Indretning af lejede lokaler .
Materielle anlægsaktiver 9

Morsø Golfbane A/S - A-aktier ..
Finansielle anlægsaktiver .

ANLÆGSAKTIVER .

Varelager .
Varebeholdninger .

Tilgodehavender kontingenter og reklameindtægter .
Tilgodehavender .

Morsø Golfbane A/S B-aktier............................................ 10
Værdipapirer ..

Kassebeholdninger .
Indestående i pengeinstitutter .
Likvide beholdninger .

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

9

Regnskab
2013

kr.

Regnskab
2012

kr.

200.000 O
O O

200.000 o
500.000 500.000
500.000 500.000

700.000 500.000

7.216 4.288
7.216 4.288

45.839 145.578
45.839 145.578

19.200 10.200
19.200 10.200

1.859 4.235
153.095 O
154.954 4.235

227.209 164.301

927.209 664.301



BALANCE31. DECEMBER

PASSIVER

Overført overskud .

Note

EGENKAPITAL............................................................. 11

Gæld til pengeinstitutter .
Anden gæld .
Periodeafgrænsningsposter .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Eventualposter mv.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Nettolikviditet

10

Regnskab Regnskab
2013 2012

kr. kr.

572.760 209.810

572.760 209.810

O 184.404
245.624 198.487
108.825 71.600
354.449 454.491

354.449 454.491

927.209 664.301

12

13

14
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NOTER

Regnskab Budget Regnskab
2013 2014 2012 Note

kr. kr. kr.

Medlemskontingent 1
Ordinær medlemskontingent. ....................... 2.891.635 3.011.500 2.978.286
Ekstraordinær medlemskontingent ................ 202.500 O 217.200

3.094.135 3.011.500 3.195.486

Varekøb 2
Varekøb automater og shop ......................... 177.576 189.000 197.797
Leje- og reparationsudgifter ........................ 6.793 15.000 20.752
Sponsoromkostninger ................................. 15.119 14.500 13.686

199.488 218.500 232.235

Lønninger 3
Lønninger, greenkeepere og medhjælp ........... 1.101.999 824.310 998.721
Gager administration og træner .................... 448.496 500.000 434.905
Pensioner ............................................... 168.517 134.000 132.902
Sociale ydelser ......................................... 33.788 56.000 31.093
Kursus og personaleomkostninger .................. 85.324 41.000 54.805
Lønrefusioner .......................................... -650.810 -253.500 -429.850

1.187.314 1.301.810 1.222.576

Banedrift 4
Leje af bane, bygninger og maskiner .............. 1.624.995 1.625.000 1.624.995
Leje af areal ........................................... 336.009 330.000 329.340
Drift og vedligeholdelse af banen .................. 230.664 270.700 253.680
Drift og vedligeholdelse af maskiner .............. 265.842 265.000 252.732
Nyanskaffelser og afskrivninger .................... 22.141 34.500 116.701
Fortjeneste salg driftsmidler ........................ O O -1.553
Diverse .................................................. 10.108 9.000 2.910
Momsrefusion fællesdel. ............................. -71.834 -50.000 -65.365

2.417.925 2.484.200 2.513.440

Drift klub- og maskinhus 5
Varme og el ............................................ 89.567 39.000 78.036
Vedligeholdelse ........................................ 28.791 26.000 16.855
Nyanskaffelser og afskrivninger .................... 203.638 130.000 47.395
Ejendomsskatter, forsikringer og vand ............ 53.126 51.000 32.836
Telefon og alarmsystem ............................. 42.151 27.700 40.961
Rengøring ............................................... 71.624 80.000 67.818
Diverse .................................................. 22.464 16.000 15.666

511.361 369.700 299.567
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NOTER

Regnskab Budget Regnskab
2013 2014 2012 Note

kr. kr. kr.

Administrationsudgifter 6
Golfbox ................................................. 31.305 32.000 27.412
Forsikringer og kontingenter ........................ 146.938 147.000 147.691
Kontorartikler, edb og porto ........................ 37.546 45.500 38.429
Diverse udgifter ....................................... 37.096 45.000 53.488

252.885 269.500 267.020

Aktiviteter mv. 7
Klubmøder og PRaktiviteter ........................ 51.475 40.000 20.378
Nyanskaffelser og afskrivninger .................... 6.054 21.000 32.058
Junior og eltieudvalg ................................. 57.373 100.000 65.891

114.902 161.000 118.327

Finansielle udgifter 8
Pengeinstitut. .......................................... 1.383 5.000 74.611
Kreditorer .............................................. O O 66

1.383 5.000 74.677

Materielle anlægsaktiver 9

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013 .

Indretning Andre anlæg,
lejede driftsmateriel

lokaler og inventar

159.595 325.124
O 337.000

159.595 662.124

159.595 325.124
O 137.000

159.595 462.124

O 200.000

Kostpris 1. januar 2013 .
Tilgang .
Kostpris 31. december 2013 .

Afskrivninger 1. januar 2013 .
Årets afskrivninger .
Afskrivninger 31. december 2013 .



NOTER

Morsø Golfbane AJS B-aktier

Kostpris 1. januar 2012 ..
Tilgang .
Afgang .

Nedskrivninger 1. januar 2012 .
Årets nedskrivninger .

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013 .

2013
kr.

2.010.200
10.000
-1.000

2.019.200

-2.000.000
O

-2.000.000

19.200

Den nominelle beholdning andrager 2.588.000 kr. pr. 31. december 2013.

Egenkapital
Overført overskud fra tidligere år .
Overført af årets resultat. .

Eventualposter mv.

209.810
362.951

572.761

2012
kr.

1.947.000
63.200

O
2.010.200

O
-2.000.000
-2.000.000

10.200

-41.780
251.590

209.810

Eventualforpligtelser
Lejekontrakt baneanlæg og materiel:
Der er indgået driftsaftale mellem Morsø Golfklub og Morsø Golfbane A/S. I driftsaftalen
forpligter Morsø Golfklub sig at leje golfbane, baneudstyr og træningsanlæg samt bygninger,
til en årlig leje på 1.625 tkr.

Lejekontrakt jord:
Der er indgået lejeaftale mellem Morsø Golfklub og Morsø Kommune. I lejeaftalen forpligter
Morsø Golfklub sig til at leje jordareal, til en årlig leje på 336 tkr.
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Note

10

11

12
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NOTER

Note

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter, er der givet pant i A- og B- aktier i Morsø Golfbane
A/S, til en bogført værdi på 519 tkr. pr. 31. december 2013.

Nettolikviditet

2013 2012
kr. kr.

14

45.839 145.578
154.954 4.235
200.793 149.813

Tilgodehavender, .
Likvider .

Gæld til pengeinstitutter .
Anden gæld ..

o
-245.624
-245.624

-184.404
-198.487
-382.891

Nettolikviditet i alt . -44.831 -233.078


