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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Maribo sø Golfklub

Konklusion
Medfølgende regnskabssammendrag omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2020 samt sammendraget
resultatopgørelse for regnskabsåret, der sluttede pr. denne dato samt tilhørende noter. Regnskabssammendraget er
uddraget af det reviderede årsregnskab for Maribo Sø Golfklub for regnskabsåret l. januar - 31. december 2020.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med
det reviderede årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der beskrevet på side 17 - 19 i det
reviderede årsregnskab.

Regnskabssammendrag
Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i årsregnskabsloven.
Regnskabssammendraget og vores erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede
årsregnskab og vores erklæring herom. Regnskabssammendraget og det reviderede årsregnskab afspejler ikke
indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om det reviderede årsregnskab.

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom
Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores revisionspåtegning af 29. januar 2021 om det reviderede
årsregnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget
Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med den regnskabspraksis,
der er beskrevet på side 17 - 19 i det reviderede årsregnskab.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er
konsistent med det reviderede årsregnskab på grundlag afvores handlinger, som er udført i overensstemmelse med
International standard om revision (iSA 810), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Nykøbing F, 29. januar 2021

Lou Revision
Registreret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 31579309
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Ledei sesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens væsentligste aktiviteter består i at drive golfklub i Maribo.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets endelige resultat efter afskrivning og renter viser et overskud på t.kr. 621, som skal ses i forhold til et
budgetteret overskud på t.kr. 216.

Det økonomiske resultat anses derfor som meget tilfredsstillende.

Overskud før afskrivninger og renter udgør t.kr. 1.000. Afskrivningerne udgør t.kr. 261 og
finansieringsomkostninger udgør t.kr. 118.

Værdien af baneanlæg og bygninger er bogført tilt.kr. 10.806. Egenkapitalen er bogført tilt.kr. 7.507.

Kontingenter fra medlemmerne er klubbens vigtigste indtægtskilde. Den samlede indtægt udgør t.kr. 2.732 som er
t.kr. 96 større end budgetteret.
Udviklingen i antallet af medlemmer er for opadgående. Medlemstallet pr. 31. december 2020 er 561 medlemmer
fordelt på de enkelte medlemskategorier. I forhold til 532 medlemmer i 2019 er det en tilgang på 29 medlemmer.
Bestyrelsen har i 2020 budgetteret med et medlemsniveau på 532 aktive medlemmer.
Antallet af kontingentfrie medlemmer i 2020 er 15 medlemmer, som har kontingentfrihed og 2 medlemmer, der
betaler½ kontingent. Det samlede beløb for dette udgør i alt kr. 100.650. Der henvises til særskilt oversigt/analyse
over indgåede kontingenter og afstemning til antal medlemmer.

Sponsorindtægter er steget med t.kr. 59 i forholdt til realiseret 2019 og budget.

Indtægten fra salg af træning beløber sig tilt.kr. 101 og salg i golfshoppen beløber sig tilt.kr. 179.

Klubben har for 2020 modtaget tilskud på kr. 189.025, der er modtaget fra DGI Covid 19 tilskud samt lokale- og
aktivitetstilskud fra Lolland Kommune.
Herudover har klubben modtaget kr. 34.059 i lønkompensation vedrørende Covid 19.

Indtægterne fra greenfeegæsterne er fortsat et fokusområde i Maribo Sø Golfklub. Ved budgetlægningen for 2020
forventede bestyrelsen indtægter på dette område på t.kr. 632, greenfee indtægterne blev realiseret med t.kr.
638. Greenfeegæsternes positive tilbagemeldinger til klubben har medført, at vores bane er kåret til den klub med
størst gæstfrihed i hele Danmark og som samtidig giver mest værdi for pengene øst for Storebælt. Herudover er
klubben kåret som den næstbedste golfbane og favorit bane.

På omkostningssiden har især drift af maskiner og bygninger være mindre end både budgetteret og sidste års
omkostninger. Endvidere har omkostninger til personale og administration været mindre end budgetteret.
De i 2020 foretagne investeringer er begrænset til t. kr. 42 for en sprøjte, t.kr. 236 for en fairwayklipper og t.kr. 23
for udslagsbygning. Opførsel af udslagsbygning er aktiveret, som igangværende byggeri, idet afskrivninger først
påbegyndes når bygningen er færdiggjort og taget i brug.

Dette betyder at klubbens likviditet er tilfredsstillende med en likvid beholdning på t.kr. 2.313 ved årets udgang.
Samlet set er det bestyrelsens opfattelse, at med fortsat fokus på omkostninger og indtægter, vil klubben have en
sund økonomi - og dette til trods for Corona-epidemiens indflydelse.
Bestyrelsen har fortsat særlig fokus på en stram styring af golfklubbens økonomi og overholdelse af budgetter, dog
uden at det får negativ indvirkning på klubbens vigtigste aktiver - golfanlægget og golfbanen.
De vigtigste opgaver i det kommende år vil være hvervning af nye medlemmer, fortsat drift af golfshoppen, salg af
træning og fortsat vedligeholdelse afgolfbanen til gavn for klubbens medlemmer samt derved at fremme
indtægter fra greenfeegæsterne.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten
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Resultatopgørelse

Realiseret Budget 2020 Realiseret
2.020 (ej revideret) 2019

kr. kr. kr.

Kontingent m.v. 2.731.767 2.635.900 2.702.690
Greenfee m.v. 637.512 632.000 659.389
Sponsorer og tilskud 432.710 374.000 373.665
Automatdrift 114.777 118.000 116.358
Andre indtægter 87.640 88.000 87.563
Træning 101.305 120.000 127.590
Golfshop 178.680 205.000 178.943
Indtægter i alt 4.284.390 4.172.900 4.246.198

Personaleomkostninger -1.982.669 -2.013.859 -1.906.713
Bestyrelse og udvalg -44.252 -63.000 -63.410
Udvalg og turnering -117.963 -102.600 -33.062
Administration -258.433 -289.500 -287.006
Hjemmeside og PR -14.081 -8.200 -46.081
Bygningernes drift -308.694 -321.400 -355.288
Golfbanen -224.298 -260.000 -272.521
Drift maskiner -334.364 -418.000 -472.940
Udgifter i alt -3.284.754 -3.476.559 -3.437.021

Resultat før renter og afskrivninger 999.636 696.341 809.177

Afskrivninger -260.544 -350.485 -231.842

Resultat før renter 739.092 345.856 577.335

Finansieringsomkostninger -118.169 -130.000 -109.763

Årets resultat 620.923 215.856 467.572
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Balance pr. 31. december 2020

4.

AKTIVER 31.12.2020 31.12.2019

kr. kr.

Baneanlæg 6.296.176 6.296.176
Banemaskiner 436.479 241.116
Vandingsanlæg 82.216 91.889
Revshalegaard Bygningsinvesteringer 4.509.723 4.624.231
Inventar 26.108 51.859
Bagskabe 15.418 21.213
Materielle anlægsaktiver 11.366.120 11.326.484

Anlægsaktiver i alt 11.366.120 11.326.484

Varelager 354.944 345.839

Tilgodehavender 21.731 52.406
Periodeafgrænsningsposter 38.047 33.191
Tilgodehavender i alt 59.778 85.597

Likvide beholdninger 2.312.531 1.545.153

Omsætningsaktiver i alt 2.727.252 1.976.589

AKTIVER I ALT 14.093.372 13.303.073
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Balance pr. 31. december 2020

5.

PASSIVER 31.12.2020 31.12.2019
kr. kr.

Egenkapital primo 6.841.421 6.369.249
Årets resultat 620.923 467.572
Dagsværdiregulering renteswap 44.461 4.600
Egenkapital 7.506.805 6.841.421

Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser

28.327 34.718-----
28.327 34.718-----

Nykredit

Lolland Kommune, rentefrit (afdrages 1/10 pr. år fra 2016)
Lolland Kommune, gældsforhold rente- og afdragsfrit
Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser

4.133.514

106.544

800.000

o
5.040.058

4.363.575

133.179
800.000

73.144
5.369.898

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 263.801 272.065
Anden gæld 848.874 354.802
Dagsværdi Renteswap 355.708 400.169
Periodeafgrænsningsposter 49.800 30.000
Kortfristede gældsforpligtelser 1.518.183 1.057.036

Gældsforpligtelser i alt 6.558.241 6.426.934

PASSIVER I ALT 14.093.372 13.303.073
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