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KLUBOPLYSNINGER
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LEDELSESPÄTEGNING
Mollerup Golf Clubs årsrapport for regnskabsåret 2015 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Arsrapporten aflægges i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende
billede af klubbens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Ingen af klubbens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de i årsrapporten
anførte, og der påhviler ikke klubben eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.
Mollerup, den 7. marts 2016

Administration:

Jan Lauridsen
Club Manager
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DEN GENERALFORSAMLINGSSVALGTE REVISORS PÅTEGNING
Jeg har revideret årsregnskabet Mollerup Golf Club for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015,
omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.
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
Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg 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 virksomhedens 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 klubbens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
årsregnskabet.
Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Poul Lindberg
Generalforsamlingsvalgt revisor
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REVISORS ERKLÆRING OM OPSTilLING

AF FINANSIEllE

OPLYSNINGER

Vi har opstillet årsregnskabet for Mollerup Golf Club for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015
på grundlag af klubbens bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis,
Vi har udført opgaven i overensstemmelse
finansielle oplysni nger.

resultatopgørelse,

med den internationale

balance og noter.
standard,

Opgaver om opstilling af

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i
revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden
gen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

af de oplysninger, der er anvendt til opstillin-

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har
givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusian om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Aarhus, den 7. marts 2016
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LEDELSES BERETNING
Årets resultat blevet overskud på kr. 569.536 hvilket er lidt mindre end oprindeligt budgetteret.
Nettoomsætning blev på kr. 9.327.274 hvilket er en smule mere end budgetteret. Årsagen til dette er
primært at sponsorater m.v. er 230.544 større end forventet mens medlemskontingenter er faldet en
smule.
Klubben har haft driftsomkostninger på i alt kr. 7.122.304 hvilket er 123.304 større end det oprindelige
budget. Ingen enkeltstående omkostningsposter viser alvorlige afvigelser.
Bestyrelsen betragter resultatet som tilfredsstillende og vil også i de kommende år fortsætte arbejdet
med at stabilisere klubbens økonomi og likviditet.
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i den danske regnskabs lovgivning for
virksomheder i regnskabs klasse A og almindeligt anerkendte retningslinjer.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år
Generelt om indregning og måling
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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
virksomheden, 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 regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til uforudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Indtægter fra kontingenter og indskud indtægtsføres i den periode indtægten vedrører. Sponsorindtægter indtægtsføres uden periodisering, når beløbene tilgår klubben.
Direkte omkostninger
Omfatter vareforbrug og omkostninger til pro-trænere

mv.

Klubaktiviteter
Omfatter omkostninger til diverse udvalg og klubaktiviteter

mv.

Indirekte omkostninger
Omfatter omkostninger til markedsføring, bygningsomkostninger,

sekretariatsomkostninger

mv.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger.
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BALANCEN
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver

måles til kostpris

med fradrag

Afskrivningsgrundlaget
er kostpris
afskrives ikke på grunde.
Baneanlæg

optages

til kostpris

af akkumulerede

med fradrag

uden afskrivning

af den skønnede

lineære

Driftsmidler indkøbt
Øvrigt driftsmateriel

afskrivninger

baseret

i forbindelse
og inventar

Småanskaffelser
med en kostpris
opgørelsen i anskaffelsesåret.

restværdi

ud fra antagelsen

Bygninger afskrives over 30 år under hensyntagen
førelse afskrives ikke.
Der foretages
per:

afskrivninger.

forventede

brugstider

efter følgende

.
.

på under 12,6 tkr. pr. enhed indregnes

af materielle anlægsaktiver
og den regnskabsmæssige
under afskrivninger.

som omkostninger

til pålydende

princip-

10 år
5-10 år

i resultat-

opgøres som forskellen mellem salgsværdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste

Tilgodehavender
Tilgodehavender
måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger
til imødegåelse
tab, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Gæld
Gæld optages

Der

på 23 mio. kr. Bygninger under op-

med nybygningen

Fortjeneste
eller tab ved afhændelse
pris med fradrag af salgsomkostninger
eller tab indregnes i resultatopgørelsen

brugstid.

om, at banen ikke taber i værdi.

til en scrapværdi

på aktivernes

efter afsluttet

af forventede

værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Budget

Realiseret
Note

Realiseret

2015

2015

2014

kr.

tkr.

kr.

NETTOOMSÆTNING

.

Direkte omkostninger

.

2

-564.654

-433.000

-402.363

Klubaktiviteter

.

3

-761.864

-734.000

-768.378

.

4 -2.247.635

-2.227.000

-2.112.643

.

5 -3.548.150

-3.605.000

-3.703.998

2.270.000

2.394.996

Indirekte omkostninger
Golfbanen

'"

RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER

.

Finansielle omkostninger

.

9.327.274

2.204.970

9.269.000

-851.662

-827.000

-881.694
1.513.302

KONTANT INDTJENING

.

Afskrivninger

.

6

-810.272

-792.000

-777.665

.

7

26.500

O

-65.740

Ekstraordinære

udgifter

ARETS RESULTAT

1.353.308

9.382.378

.

569.536

1.443.000

651.000

669.897

Bestyrelsen foreslår årets resultat anvendt således:
Overført til egenkapital.

.

I ALT

.
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BALANCE31. DECEMBER
Note

AKTIVER

2015
kr.

Grunde og bygninger.

.

25.169.329

Driftsmidler.
Baneanlæg

.
.

2.544.830
6.264.528

Materielle anlægsaktiver

,

2014
kr.
24.980.712
2.949.928
6.264.528

.

8 33.978.687

34.195.168

ANLÆGSAKTIVER

.

33.978.687

34.195.168

Deposita

.

6.000

6.000

Debitorer

.

174.800

21.495

Andre tilgodehavender.
Tilgodehavender

.
.

101.122
275.922

84.106
105.601

.

1.652

1.212

OMSÆTNINGSAKTIVER

.

277.574

106.813

AKTIVER

.

34.262.261

34.307.981

,

Likvide beholdninger

'"

PASSIVER
15.115.923

Egenkapital, (frie reserver)

.

EGENKAPITAL

.

Prioritetsgæld

'"

9 15.115.923

,

,.

Gæld til pengeinstitutter.
Kortfristet del af langfristede forpligtelser.

.
.

Langfristede

.

gældsforpligtelser

13.205.663
2.258.801
-1.100.000
14.364.464

14.546.387
14.546.378
13.466.867
2.609.824
-630.000
15.446.691

Kortfristet del af langfristede forpligtelser.
Gæld til pengeinstitutter.

.
.

1.100.000
1.604.190

630.000
1.459.048

Leverandører af varer og tjenesteydelser.
Forudbetalt kontingent

.
.

228.539
1.193.084

335.924
1.213.142

Anden gæld
Kortfristede gældsforp ligteiser

.
.

656.061
4.781.874

676.789

GÆLDSFORPLIGTELSER

.

PASSIVER
Panthæftelser
Supplerende

10

.
og sikkerhedsstillelser
oplysninger

4.314.912

19.146.338

19.761.603

34.262.261

34.307.981

11
12
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NOTER
Realiseret
Note

Budget

Realiseret

2015

2015

2014

kr.

tkr.

kr.

7.931.000

7.986.286

300.000
558.000

299.900
616.440

480.000

479.752

Nettoomsætning
Sponsorater, mv

.

7.845.741
530.544

Andre golfindtægter.

.

500.351

Udlejning mv

.

450.638
9.327.274

Kontingenter,

mv

.

Direkte omkostninger
.

85.983

Driving Range og baglade

.

Pro-trænere

.

65.623
413.048
564.654

60.000
35.000

57.784
4.534

338.000

340.045
402.363

433.000

3

Klu baktiviteter
Trivelsesudvalg

.

Turneringsudvalg

.

Banekontrol.

.

Begynderudvalget

.

Baneudvalget

.
'"

.

Sponsorudvalget

.

Junior og Elite udvalget

.

Klub organisation

.

11.309
21.271

22.000

13.487

20.000

4.144

9.470
-882

10.000
-2.000

-1.909

4.995
1.110

9.000
1.000
65.000

87.446
249.856
377.288
761.864

Indirekte

9.382.378

2

Vareforbrug

Husudvalget

9.269.000

306.000
303.000
734.000

o

8.935
850
50.123
375.763
316.985
768.378

4

omkostninger

63.168

32.000

30.050

9.233

1.000

750

Klubhuset ....................................

733.565

907.000

785.290

Sekretariatsomkostninger

445.609

391.000

325.693

914.130

834.000

858.564

81.930

62.000

112.296

Markedsføring ...............................
Repræsentation .............................
.................

Gager og løn ................................
Øvrige personaleomkostninger.

..........

2.247.635

2.112.643

5

Golfbanen
Baneanlæg ..................................
Golfmaskiner. ...............................
Personaleomkostninger

2.227.000

...................

882.003
741.561
1.924.586
3.548.150

998.000
450.000
2.157.000
3.605.000
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NOTER
Note

Afskrivninger

Realiseret

Budget
2015

2014

tkr.

kr.

663.515
146.757

671.000
121.000

670.119
120.799

O

O

-13.253

6

Driftsmidler
Ejendomme.................................
Realisationsavance.

'" '"

810.272
Ekstraordinære

Realiseret

2015
kr.

udgifter

792.000

777.665

7

Regulering hensat til tab
Hensat til tab på sponsorer.

.
.

-26.500

O

O

O

O

Hensat til tab på tilgodehavender

.

O

O

30.250
35.490

o

65.740

-26.500
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NOTER
Note
Materielle anlægsaktiver

8
Grunde og
bygninger

Kostpris 1. januar 2015 .......................
Tilgang ........................................
Afgang ............................................
Anskaffelsessum

31. december

'"
2015 ......

Produktionsanlæg og maskiner

Baneanlæg

6.264.528

25.695.927
335.394

8.580.891
258.417

O

O

O

8.839.308

26.031.321

O

6.264.528

Afskrivninger 1. januar 2015 ..................

715.215

5.630.963

O

Årets afskrivninger. ............................
Afskrevet på afgang ............................

146.777

663.515

O

Afskrivninger 31. december

2015 ..........

Bogført værdi 31. december

2015 .........

O

861.992

O

6.294.478

25.169.329

2.544.830

6.264.528

Egenkapital

9
Egenkapital
(frie reserver)

Egenkapital1. januar 2015
Forslag til årets resultatdisponering
Egenkapital 31. december

.
.

2015

Bundne reserver

I alt

14.546.387

O

14.546.387

569.536

O

569.536
15.115.923

.

Anden gæld

2015

2014

10

A-skat og AM-bidrag
ATP og sociale udgifter.

.
.

122.988
10.858

6.387
6.210

Skyldige feriepenge
Feriepengeforpligtelse

.
.

13.511
287.002

O

Fritvalgsordning
Skyldige pensioner

.

37.871

.
.
.

26.690
25.984
131.157

Moms
Forudbetalt kontingent

656.061
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318.805
64.300
21.154
17.059
177.374
611.289
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Panthæftelser og sikkerhedsstillelser
Klubben har udstedt ejerpantebreve på i alt 17.800 tkr., heraf giver ejerpantebreve på i alt
16.000 tkr. pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015
udgør 25.169 tkr., medens ejerpantebreve på i alt 1.800 tkr. giver pant i driftsmidler, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 2.545 tkr.

Supplerende oplysninger
Aftale med Aarhus Kommune
Mollerup Golf Klub har en aftale med Aarhus Kommune, hvor kommunen under visse givne omstændigheder kan/skal overtage klubbens ejendom. I aftalen indgår et princip for afskrivninger,
der afviger fra klubbens valg af afskrivningsprincipper
for ejendommen i årsrapporten. Den bogførte værdi af ejendommen i årsrapporten vil derfor være større end, hvis aftalens principper
for afskrivninger blev valgt. Den akkumulerende forskel i afskrivninger udgør pr. 31. december
2015 1.285 tkr. Hvis kommunen udnytter aftalen, vil klubbens egenkapital være tilsvarende
mindre.
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