HF Mors ramt af stort
skattesmæk
LUSSING: Klubben skal betale 170.000 kroner tilbage
Af David Højmark
dh@mf.dk

NYKØBING: Det kunne mær-

kes på årets regnskab i HF
Mors, at Skat har været på
besøg.
Klubben har fået et smæk
på 170.000 kroner for uregelmæssigheder i forbindelse med udbetaling af kørepenge og en momsregning
på lotteriet Mors Chancen.
Så formand Mogens Dahl
Nielsen måtte på generalforsamlingen i aftes præsentere
et regnskab med et underskud på 126.000 kroner.
- Det er ikke noget, der tager livet af os. Det skaber
nogle udfordringer, men
dem får vi løst, siger HF
Mors-formanden, der accepterer regningen fra Skat og
forklarer den med træneres
indberetninger af udgifter til HF Mors har fremgang på medlemssiden, men må alligevel konstatere et stort underskud på regnskabet som følge af en skattesag.
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