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FORENINGSOPLYSNINGER

Foreningen Morsø Golfklub
Teglgårdsvej 24
7900 Nykøbing M

CVR-nr.: 10 15 86 05
Hjemsted: Morsø Kommune
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Claus B. S. Hansen, formand
Kristian Fredholm
Jan Hansen
Karl Pedersen
Anne-Grethe Christensen
Ole Gørtler Laustsen
Peter Svenstrup
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Pengeinstitut Jyske Bank
Algade 2
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7900 Nykøbing Mors

Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 25. marts 2019 i Morsø Golfklubs
klublokaler Teglgårdsvej 24.
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2018 for
Morsø Golfklub.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i regnskabets afsnit
om anvendt regnskabspraksis og golfklubbens vedtægter. 

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af golfklubbens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af golfklubbens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af golfklubbens finansielle stilling. 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing Mors, den 21. februar 2019

Bestyrelse:

________________________
Claus B. S. Hansen
Formand

________________________
Kristian Fredholm

________________________
Jan Hansen

________________________
Karl Pedersen

________________________
Anne-Grethe Christensen

________________________
Ole Gørtler Laustsen

________________________
Peter Svenstrup
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til medlemmerne af Morsø Golfklub

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Morsø Golfklub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der
omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes på
grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på
side 6-7.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af golfklubbens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af golfklubbens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i
vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 6-7.

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 regler og 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 medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har
som det også fremgår af anvendt regnskabspraksis jf. side 6, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er
beskrevet på side 6-7. 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.

Ved udarbejdelsen 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.

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.
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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

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
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 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 golfklubben 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 ledelsen 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.

Nykøbing Mors, den 21. februar 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Thomas Baagøe
Statsautoriseret revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Morsø Golfklub for 2018 er aflagt i overensstemmelse med den regnskabsskik, som
beskrevet nedenfor og foreningens vedtægter.

Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for
regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede kontingenter er
tilstrækkelig. 

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. 

De i resultatopgørelsen anførte ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise
afvigelser i forhold til realiserede tal og dermed hvorvidt de opkrævede kontingenter og indtægter
iøvrigt i henhold til budget, har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med
realiserede aktiviteter.

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.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger på mellemværende med
pengeinstitut.

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

Tekniske anlæg og maskiner....................................... 0-10 år 0-80 %
Andre anlæg og inventar............................................ 6 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 A/S, som måles til
kostpris. 

Fiansielle omsætningsaktiver vedrører omsætningsbeholdning af B-aktier i Morsø Golfbane A/S, 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.

Tilgodehavender
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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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Regnskab Budget Regnskab
Note 2018 2018 2017

kr. kr. kr.

Medlemskontingent................................... 2.627.700 2.664.600 2.729.745
Reklame- og sponsorindtægt........................ 864.250 850.000 975.550
Tilskud.................................................. 120.601 99.000 125.601
Salg- og udlejning..................................... 460.792 440.500 475.116
Green- og matchfee.................................. 412.047 422.200 408.057

INDTÆGTER........................................... 4.485.390 4.476.300 4.714.069

Varekøb................................................ 1 -155.364 -156.500 -146.303
Lønninger ............................................. 2 -1.600.766 -1.610.700 -1.487.235
Banedrift............................................... 3 -2.235.583 -2.167.306 -2.550.337
Drift klub- og maskinhus............................. 4 -245.451 -258.900 -270.511
Administrationsudgifter.............................. 5 -232.225 -225.500 -239.922
Aktiviteter mv......................................... 6 -52.824 -54.000 -170.100

OMKOSTNINGER...................................... -4.522.213 -4.472.906 -4.864.408

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER............ -36.823 3.394 -150.339

Finansielle indtægter................................ 4.105 6.000 6.532
Finansielle omkostninger............................ -3.095 0 -3.691

ÅRETS RESULTAT..................................... -35.813 9.394 -147.498
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BALANCE 31. DECEMBER

Regnskab Regnskab
AKTIVER Note 2018 2017

kr. kr.

Tekniske anlæg og maskiner........................................... 116.665 125.000
Andre anlæg og inventar............................................... 0 25.000
Materielle anlægsaktiver.............................................. 7 116.665 150.000

Morsø Golfbane A/S A-aktier........................................... 500.000 500.000
Finansielle anlægsaktiver............................................. 500.000 500.000

ANLÆGSAKTIVER........................................................ 616.665 650.000

Handelsvarer............................................................. 17.758 23.262
Varebeholdninger....................................................... 17.758 23.262

Tilgodehavender kontingenter, sponsorer og tilskud.............. 29.604 63.821
Periodeafgrænsningsposter............................................ 107.465 76.597
Tilgodehavender........................................................ 137.069 140.418

Morsø Golfbane A/S B-aktier........................................... 8 10.200 10.200
Værdipapirer............................................................ 10.200 10.200

Kassebeholdninger....................................................... 12.948 7.710
Indestående i pengeinstitutter........................................ 72.104 40.210
Likvide beholdninger .................................................. 85.052 47.920

OMSÆTNINGSAKTIVER................................................. 250.079 221.800

AKTIVER................................................................... 866.744 871.800
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BALANCE 31. DECEMBER

Regnskab Regnskab
PASSIVER Note 2018 2017

kr. kr.

Overført overskud....................................................... 472.614 508.427

EGENKAPITAL............................................................ 9 472.614 508.427

Anden gæld............................................................... 354.830 309.423
Periodeafgrænsningsposter............................................ 39.300 53.950
Kortfristede gældsforpligtelser...................................... 394.130 363.373

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................ 394.130 363.373

PASSIVER.................................................................. 866.744 871.800

Eventualposter mv. 10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 11

Nettolikviditet 12



11

NOTER

Regnskab Budget Regnskab
2018 2018 2017 Note

kr. kr. kr.

Varekøb 1
Varekøb automater og shop mv.................... 126.990 116.500 97.680
Leje- og reparationsudgifter........................ 5.134 10.000 7.905
Sponsoromkostninger................................. 23.240 30.000 40.718

155.364 156.500 146.303

Lønninger 2
Lønninger, greenkeepere og medhjælp........... 970.511 969.200 888.187
Gager administration og træner.................... 392.680 410.000 400.404
Pensioner.............................................. 145.841 140.000 138.013
Sociale ydelser........................................ 77.798 61.500 53.958
Kursus og personaleomkostninger.................. 13.936 30.000 26.673
Lønrefusioner.......................................... 0 0 -20.000

1.600.766 1.610.700 1.487.235

Banedrift 3
Leje af bane, bygninger og maskiner.............. 1.284.810 1.248.406 1.589.155
Leje af areal........................................... 325.000 325.000 325.000
Drift og vedligeholdelse af banen.................. 404.838 305.000 295.211
Drift og vedligeholdelse af maskiner.............. 304.735 291.900 366.964
Nyanskaffelser og afskrivninger.................... 44.244 33.000 46.843
Diverse................................................. 14.273 14.000 30.399
Momsrefusion fællesdel ............................. -142.317 -50.000 -103.235

2.235.583 2.167.306 2.550.337

Drift klub- og maskinhus 4
Varme og el............................................ 38.951 36.000 32.786
Vedligeholdelse....................................... 41.897 35.000 41.851
Nyanskaffelser og afskrivninger.................... 34.562 50.000 25.000
Ejendomsskatter, forsikringer og vand............ 52.181 54.200 46.783
Telefon og alarmsystem............................. 18.650 27.700 17.906
Rengøring.............................................. 31.277 30.000 75.671
Diverse................................................. 27.933 26.000 30.514

245.451 258.900 270.511
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NOTER

Regnskab Budget Regnskab
2018 2018 2017 Note

kr. kr. kr.

Administrationsudgifter 5
Golfbox................................................. 37.864 45.000 38.713
Forsikringer og kontingenter........................ 125.135 115.000 128.234
Kontorartikler, edb og porto........................ 42.502 31.000 31.458
Diverse udgifter....................................... 26.724 34.500 41.517

232.225 225.500 239.922

Aktiviteter mv. 6
Annoncer og salgsfremmende aktiviteter......... 33.431 21.000 92.011
Nyanskaffelser og afskrivninger.................... 1.907 3.000 51.640
Junior og eltieudvalg................................. 17.486 30.000 26.449

52.824 54.000 170.100

Materielle anlægsaktiver 7

Tekniske Andre anlæg,

anlæg og driftsmateriel

maskiner og inventar

Kostpris 1. januar 2018............................................. 125.000 726.882
Tilgang............................................................... 0 0
Kostpris 31. december 2018...................................... 125.000 726.882

Afskrivninger 1. januar 2018....................................... 0 701.882
Årets afskrivninger ................................................. 8.335 25.000
Afskrivninger 31. december 2018................................ 8.335 726.882

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018.................... 116.665 0
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NOTER

2018 2017 Note
kr. kr.

Morsø Golfbane A/S B-aktier 8

Kostpris 1. januar 2018................................................. 2.010.200 2.010.200
Kostpris 31. december 2018......................................... 2.010.200 2.010.200

Nedskrivninger 1. januar 2018......................................... -2.000.000 -2.000.000
Nedskrivninger 31. december 2018................................ -2.000.000 -2.000.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018..................... 10.200 10.200

Den nominelle beholdning andrager pr. 31. december 2018, 2.579.000 kr.

Egenkapital 9
Overført overskud fra tidligere år..................................... 508.427 655.926
Overført af årets resultat.............................................. -35.813 -147.498

472.614 508.428

Eventualposter mv. 10

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 1.100 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 150 tkr.

Leasingforpligtelser:
Foreningen har indgået leasingaftaler med en årlig leasingydelse på 177 tkr., restløbetiden er
fra 23 til 41 måneder med en restforligtelse pr. 31. december 2018 på 640 tkr.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 11
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 510 tkr. pr. 31. december 2018. 
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NOTER

2018 2017
kr. kr.

Nettolikviditet 12

Tilgodehavender ........................................................ 29.604 63.821
Likvider.................................................................... 85.051 47.920

114.655 111.741

Anden gæld............................................................... -354.830 -309.423
Periodeafgrænsningsposter............................................ -39.300 -53.950

-394.130 -363.373

Nettolikviditet i alt..................................................... -279.475 -251.632


