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Mercedes-Benz klub Danmark

Foreningsoplysninger

Forening

Mercedes-Benz klub Danmark

Værslev Bygade 30 B

4400 Kalundborg

Telefon:

Hjemmeside:

E-mail:

CVR-nummer:

Regnska bsperiode

20L47292

mercedesklub.dk

jlarsen @ mercedesklu b.dk

36368748

1. maj 2016 - 30. april20t7

Foreningens væsentl igste aktiviteter

Foreningens aktiviteter er ifølge vedtægterne at fremme interessen for og bevaringen af ældre og specielle mo-

deller af Mercedes-Benz automobiler.

Bestyrelse

Lars Petersen

Folmer Larsen

John Larsen

Rolf Nejsum

Lars Grill Nielsen

Pengeinstitut

Jyske Bank

Nytorv 12

4400 Kalundborg

Revisor

Dansk Revision Kalundborg

godkendt revisionsa ktieselskab

Banegårdspladsen 1, 2

4400 Kalundborg

Kontaktpersoner:

Peter Westergaard

Kia witthøfft
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Mercedes-Benz klub Danmark

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. maj 2016 - 30. april 20t7 for Mercedes-Benz

klub Danmark.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 30. april20t7 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april

20L7.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

25. august 2017

Bestyrelsen

Lars Petersen

Formand

Folmer Larsen John Larsen

Rolf Nejsum Lars Grill Nielsen
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Mercedes-Benz klub Danmark

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Mercedes-Benz klub Danmark

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Mercedes-Benz klub Danmark for regnskabsåret 1. maj20t6 - 30. april 2017,

der omfatter resultatopgØrelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbej-

des efter god regnskabsskik og foreningens vedtægter.

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

stilling pr. 30. april 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april

2017 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

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 revisionspåteg-

ningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstem-

melse 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 god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-

vendig 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 foreningens evne til at fortsætte driften;

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grund-

lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen,

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 overensstem-

melse 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 indfly-

delse 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 yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
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Mercedes-Benz klub Danmark

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

revisionen. Herudover:

. ldentificerer 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 revisi-

onsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage

væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er h6jere 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 revisionshandlin-

ger, 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 regnskabs-

mæssige 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 oplys-

ninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklu-

sion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå-

tegning. 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 noteoplysnin-

gerne, 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.

Kalundborg, 25. august 2017

Dansk Revision Kalundborg
godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 657 661L6

.- | .,

lv
Peter Westergaard

Partner, registreret revisor
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Mercedes-Benz klub Danmark

Note Resultatopgørelse

20!6/!7

DKK

20tslL6

1.000 DKK

L

2

3

Perioden 1. maj - 30. april

Nettoomsætning

Aktivitetsom kostninger

Andre eksterne omkostninger

Resultat før finansielle poster

Finansielle omkostninger

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:

Overført resultat

Resultatdisponering i alt

497.602

-148.095

-360.627

46L

-96

-31s

-tt.L20

-8.057

50

-9

-19.178 4t

-L9.r78 4L

-19.L78 4t
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Mercedes-Benz klub Danmark

Note Balance

2016/L7

DKK

20tslL6

1.000 DKK

Aktiver pr. 30. april

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Materielle anlægsaktiver

Varebeholdning

Varebeholdninger

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver ialt

0

0

00

0

9.000 8

9.000 I

390.379 351

399.379 359

399.379 369
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Mercedes-Benz klub Danmark

Note Balance

20t6lt7

DKK

2O!s/!6

1.000 DKK

Passiver pr. 30. april

Overført resultat

Egenkapital ialt

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Forudbetalte kontingenter

Skyldige omkostninger klubbog

Kortfristede gældsforpligtelser

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

Passiver i alt

Eventua lforpligtelser

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

326.702 346

4 326.702 346

28.128

9.550

35.000

9

14

72,678 23

72.678 23

399.379 359
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Mercedes-Benz klub Danmark

Noter

20L6/L7

DKK

20ts/!6

1.000 DKK

1 Nettoomsætning

Kontingenter
Varesalg
Annonceindtægter
Overskud træf
Tilskud

Nettoomsætning ialt

2 Aktivitetsomkostninger

Øvrige kl u ba rra ngementer
Klubbog

Aktivitetsomkostninger i alt

3 Andre eksterne omkostninger

373.629
2.259

12.000
t4.o29
95.68s

386
2

18

15

40

497.602 46'-

113.095
3s.000

96
0

148.095 96

Annoncer
Blad inkl. porto
Klubvarer
Motorhistorisk Samråd
Klubkort
Husleje
Kontorartikler og øvrig porto
Diverse øvrige udgifter
Småanskaffelser
Hjemmeside og webmaster
Revisorhonorar
Konsulenthonora r
Kontingenter
Generalforsamling
BestyrelsesmØder inkl. transport
Bestyrelseso m kostn i n ger

Transport

Andre eksterne omkostninger i alt

4 Egenkapital

Saldo primo
Årets resultat

Egenkapital ultimo

4.000
220.899

0
16.560

7.OLL

26.400
L4.966

s00
14.995

9.799
9.000

1s.000
1.391

5.2L9
4.478
7.000
3.409

4
209

4
L7

1

26

3

t
2

L7

9
0

0

5

8

7

2

360.627 315

Overført
resultat

1.000 DKK

346
-19

I alt

1.000 DKK

346
_19

327
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Mercedes-Benz klub Danmark

Noter

20!6/L7

DKK

20!slt6

1.000 DKK

5 Eventualforpligtelser

lngen.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

lngen
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Mercedes-Benz klub Danmark

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter

Herudover har foreningen valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer vil fragå forenin-

gen, 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.

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 eventuelle afdrag

samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

lndtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes om-

kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte for-

pligtelser samt tilbagefØrsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været

indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted

inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse

med salget.

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger
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Mercedes-Benz klub Danmark

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Foreningen ejer nogle mØbler i biblioteket, tillige med en større bibliotekssamling samt diverse flag og udstil-

lingsartikler. Disse aktiver optages til kr. 0.

Varebeholdninger

Salgsvarer udgiftsf6res ved kØb og optages således til kr. 0.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehaven-

der.

Likvide beholdninger

Omfatter bankindestående.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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