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BESTYRELSENS PÅTEGNING 
 
 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2016 for Hørsholm Rideklub. 
 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven med de ændringer og 
tilpasninger, som anses for hensigtsmæssige under henvisning til klubbens aktiviteter. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver 
og passiver, finansielle stilling samt resultat af klubbens drift i regnskabsåret 2016. Samtidig 
er det vor opfattelse, at bestyrelsens årsberetning indeholder en retvisende redegørelse for de 
forhold beretningen omhandler. 
 
Bestyrelsen indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 

Hørsholm, den 15. marts 2017 
 
 
 

I bestyrelsen: 
 

     
 Christina Dahl,  

formand 
 Jeanne von Schoubye, 

næstformand  
 

 
 

     
 Lene Birgit Larsen,  

kasserer  
 Pia Bodal  

 
 
 
Daglig leder: 
 

     
 Charlotte Prammann    
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

 
 
Til medlemmerne i Hørsholm Rideklub  
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Hørsholm Rideklub for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Års-
regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.  
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
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 nær-
mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 
Vi er uafhængige af klubben 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. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser for 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 klubbens evne til at fort-
sætte 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 klubben, 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 væ-
sentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse 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 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 besvigel-
ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol. 
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• 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 klubbens 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 regnskabsprincip-

pet 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 klubbens 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 konklusio-
ner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at klubben 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 begi-
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med klubbens ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle be-
tydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og 
i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 
eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlin-
formation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
  
 

Hørsholm, den 15. marts 2017 
 

KRESTON CM 
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

CVR-nr. 39 46 31 13 
 
 

Hans Duschek 
statsautoriseret revisor 

 
 

erg1605012017.20323 
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BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 
 
 
Aktivitet 
Klubbens navn er Hørsholm Rideklub. 
 
Klubbens formål er at være samlingssted for såvel voksne som børn og unge med heste og 
ridning som fritidsinteresse. Klubben skal skabe gode rammer for medlemmernes sociale sam-
vær med eksempelvis at tilbyde rideundervisning, ridemærkeprøver og stævner. 
 
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund. 
 
Som medlem kan optages enhver ridesportsinteresseret. 
  
Resultat for 2016 og klubbens aktuelle finansielle stilling 
Årets resultat udviser et overskud på kr. 5.424, og klubbens egenkapital udgør pr. 31. decem-
ber 2016 kr. 770.627.        
 
 
2016 begyndte med megen aktivitet for specielt personalet, idet vi havde lukket vores ude-
bokse ned imellem jul/nytår 2015, grundet så dårlig stand at hestene måtte flyttes i opsat telt-
stald. 
 
For pensionærer og rideskolen, bød begyndelsen af året på flere aktiviteter i form af faste-
lavnsstævne, ryttermærker og ridelejre.  
 
For 2016 havde vi tre primære fokusområder: Fortsætte den stabile økonomiske vej med fuld 
indsigt og rettidig omhu, bebyggelse af nye udebokse og ridehusbund.  
 
I 2016 havde vi ikke fuld belægning i vores bokse (pga. teltstald og bebyggelse af nye ude-
bokse), hvilket var forventet. Til gengæld kunne vi med meget stor glæde og en helt speciel 
stor tak til DSIHR, (der har været uvurderlige som samarbejdspartnere og ikke mindst dem der 
fik ny-opførelsen til at ske) den 1. maj indvie vores nye udebokse. Bygningen, der udseende-
mæssigt ligner den nyere stald, der ligeledes er i sort træ, besidder en ualmindelig behagelig 
atmosfære for hestene og er en fryd for øjet. 
 
2016 blev også året, hvor vi havde rigtig mange aktiviteter for alle aldre, men specielt rettet 
mod børn. Med afholdelse af sommersjov, ridelejre, rideskolestævner, ryttermærker og meget 
mere, var der igennem hele året fuld aktivitet. 
 
Som en del af vores ønske om at gøre Hørsholm Rideklub endnu mere attraktiv som opstald-
ningssted såvel som stævnested, blev det også året, hvor vi startede et helt nyt udvalg op; PR 
& Sponsorudvalg. Et udvalg der fra starten fik sammensat en fantastisk skare af frivillige men-
neskelige kapaciteter, der med flid og interesse er i fuld gang med at sætte rammerne for dette 
udvalg. 
 
Vi har igennem hele året haft det bedste, mest funktionelle og ansvarsbevidste personale, vi 
længe har haft! På trods af udfordringer undervejs har alle ydet en ekstraordinær indsats, der 
har gjort, at alle heste har haft den bedst mulige omsorg!  
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Forventninger til 2017 
 

I 2017 vil vi fortsætte med fuld fokus på økonomien. PR & Sponsorudvalget præsenterer på 
generalforsamlingen 2017 det arbejde og de tanker og visioner, vi er kommet frem til. 
 
Et sidste primært fokusområde er udvikling af vores rideskole. Som noget helt nyt og unikt er 
vi ved at udforme et oplæg, der præsenteres i foråret 2017, hvor vi arbejder på at udvikle 
rideskolen med specifik fokus på hele rytteren, før og efter ridning – vi glæder os meget til at 
præsentere det for alle medlemmer. 
 
Vi er ligeledes en del af en gruppe rideskoler, der påbegynder et championat, specielt stilet til 
rideskoleelever. 
 
Vi glæder os meget til det kommende år og ser frem til at implementere disse nye indsatser. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2016 
 
 

      2015 

    2016  Real 

  Note  Real  1.000 kr. 

       
Indtægter pensionsafdeling ..............................................     1.254.695  1.362 
Indtægter rideskole  .........................................................     1.149.952  1.373 
       
Indtægter i alt  ..................................................................     2.404.647  2.735 
       
Udgifter drift (direkte omkostninger)  ................................     (900.950)  (921) 
Udgifter arrangementer og undervisning  .........................     (91.860)  (134) 
       
BRUTTORESULTAT  ......................................................     1.411.837  1.680 
       
Personaleudgifter  ............................................................   1  (1.191.532)  (1.071) 
Lokaleomkostninger  ........................................................   2  (736.508)  (825) 
Afskrivninger  ...................................................................     (68.500)  (152) 
Andre driftsomkostninger  ................................................   3  (187.182)  (195) 
       
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT       
FØR FINANSIELLE POSTER  ........................................     (771.885)  (563) 
       
Finansielle poster  ............................................................   4  (3.492)  (2) 
       
RESULTAT FØR TILSKUD  ............................................     (775.377)  (565) 
       
Indtægt tilsyn Hørsholm Ridehus  ....................................     168.336  169 
Tilskud Hørsholm Kommune  ...........................................   5  556.510  551 
       
RESULTAT FØR       
EKSTRAORDINÆRE POSTER  ......................................     (50.531)  155 
       
Ekstraordinære poster .....................................................   6  55.955  93 
       
RESULTAT  .....................................................................     5.424  248 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 
 
 
     2015 

 Note    1.000 kr. 

      
AKTIVER      
      
Skoleheste  ......................................................................  7  217.000  145 
Driftsmidler/inventar/spring- og dressurudstyr  .................  8  45.000  73 
Tilgodehavender  .............................................................  9  35.985  34 
Likvide beholdninger  .......................................................    632.239  725 
      
AKTIVER I ALT  ..............................................................    930.224  977 

      
      
PASSIVER      
      
Egenkapital      
      
Egenkapital, primo  ..........................................................    765.203  517 
Årets resultat  ...................................................................    5.424  248 
      
Egenkapital i alt  .............................................................    770.627  765 
      
Forpligtelser      
      
Leverandørgæld m.v.  ......................................................    35.760  79 
Deposita, pensionærer  ....................................................    67.100  86 
Skyldige feriepenge  ........................................................    17.473  17 
A-skat m.v.  ......................................................................    39.264  30 
      
Forpligtelser i alt  ...........................................................    159.597  212 
      
PASSIVER I ALT  ............................................................    930.224  977 
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N O T E R 
    2015 

    1.000 kr. 

1.  Personaleudgifter     
     
Gager og lønninger  ......................................................................   1.137.501  995 
ATP ..............................................................................................   9.500  9 
Kursus personale  .........................................................................   26.000  16 
Øvrige personaleudgifter, godtgørelse m.v.  ..................................   18.531  51 
     
PERSONALEUDGIFTER I ALT  ...................................................   1.191.532  1.071 
     
     
2.  Lokaleomkostninger      
     
Husleje  .........................................................................................   502.932  503 
Lejeindtægt værelse  ....................................................................   (18.000)  (40) 
El  .................................................................................................   74.191  89 
Varme  ..........................................................................................   41.303  41 
Rengøring  ....................................................................................   1.256  2 
Vedligehold indendørs  .................................................................   61.802  148 
Vedligehold udendørs  ..................................................................   61.096  58 
Alarm  ...........................................................................................   8.011  9 
Småanskaffelser etc.  ...................................................................   3.917  15 
     
LOKALEOMKOSTNINGER I ALT  ................................................   736.508  825 
     
     
3.  Andre driftsomkostninger     
     
Traktordrift  ...................................................................................   31.319  17 
Forsikringer  ..................................................................................   25.925  36 
EDB  .............................................................................................   20.927  0 
Kontorartikler  ...............................................................................   9.756  11 
Småanskaffelser  ..........................................................................   5.294  0 
Porto og gebyrer  ..........................................................................   2.894  1 
Telefon og internet  .......................................................................   9.702  22 
Kattehold m.v.  ..............................................................................   6.871  0 
Revision og regnskabsmæssig assistance incl regulering  ............   45.000  45 
Regnskabsassistance  ..................................................................   20.322  36 
Betalingsservice medlemsopkrævning  .........................................   2.648  13 
Andre driftsudgifter  .......................................................................   261  7 
Bestyrelsesudgifter og generalforsamling .....................................   6.263  7 
     
ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT  ....................................   187.182  195 
     

     

4.  Finansielle poster     
     
Andre renter  .................................................................................   (3.492)  (2) 
     
FINANSIELLE POSTER I ALT  .....................................................   (3.492)  (2) 
 
 
  



 

11 
 

N O T E R 
    2015 

    1.000 kr. 

5.  Tilskud Hørsholm Kommune      
     
Tilskud aktiviteter Hørsholm Kommune  ........................................   57.760  71 
Tilskud ridebanebund Hørsholm Kommune  .................................   18.750  0 
Lokaletilskud 2016 modtaget aconto  ............................................   480.000  480 
Lokaletilskud rest vedrørende 2015 modtaget i 2016  ...................   66.955  23 
     
  623.465  623 
Overført til ekstraordinære poster  ................................................   (66.955)  (72) 
     
TILSKUD HØRSHOLM KOMMUNE  .............................................   556.510  551 
     
     
6.  Ekstraordinære poster     
     
Ekstraordinære indtægter:      
Lokaletilskud Hørsholm Kommune foregående år  ........................   66.955  72 
Avance ved salg af heste  .............................................................   0  9 
Reg. hensættelse til tab debitorer  ................................................   0  12 
     
Ekstraordinære udgifter:     
Tab ved salg af heste  ...................................................................   (11.000)  0 
     
EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT  ..........................................   55.955  93 
     
     
7.  Skoleheste     
     
Klubben disponerer pr. 31. december 2016 over 13 skoleheste:     
Caprice, Simba, Tarzan, Dancing Queen, Sun Shine, Corelione,        
Verdi,Tornado, Shanti, Zaffa, Pearl, Calle og Hanna Montana.     
     
Kostpris primo  ..............................................................................   265.500  248 
Tilgang til kostpris  ........................................................................   153.000  124 
Afgang til kostpris  .........................................................................   (100.000)  (107) 
     
Kostpris ultimo  .............................................................................   318.500  265 
     
Afskrevet primo  ............................................................................   (85.500)  (103) 
Afskrevet vedrørende afgang  .......................................................   22.000  40 
Årets afskrivninger  .......................................................................   (3.000)  (22) 
     
Afskrevet ultimo  ...........................................................................   (66.500)  (85) 
     
Salgspris heste tilhørende Hørsholm Kommune     
(afhændet 2014-15)  .....................................................................   (35.000)  (35) 
     
SALDO SKOLEHESTE ULTIMO  ..................................................   217.000  145 
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N O T E R 
    2015 

    1.000 kr. 

8.  Driftsmidler/inventar/spring- og dressurudstyr     
     
Kostpris primo  ..............................................................................   369.652  341 
Tilgang  .........................................................................................   20.000  28 
Afgang  .........................................................................................   0  0 
     
Kostpris ultimo  .............................................................................   389.652  369 
     
Afskrevet primo  ............................................................................   (296.152)  (186) 
Afskrevet vedrørende afgang  .......................................................   0  0 
Årets afskrivninger  .......................................................................   (48.500)  (110) 
     
Afskrevet ultimo  ...........................................................................   (344.652)  (296) 
     
SALDO DRIFTSMIDLER/INVENTAR/SPRING- OG     
DRESSURUDSTYR ULTIMO  ......................................................   45.000  73 
     

     

9.  Tilgodehavender      
     
Tilgodehavende kontingenter, undervisning og staldleje  ..............   16.100  14 
Forudbetalt husleje  ......................................................................   23.885  24 
     
  39.985  38 
Hensat til dækning af forventet tab  ...............................................   (4.000)  (4) 
     
ANDRE TILGODEHAVENDER  ....................................................   35.985  34 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
  
Årsregnskabet for 2016 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser 
for klasse A-virksomheder, med de ændringer og tilpasninger, som anses for hensigtsmæssige 
og passende under hensyntagen til klubbens aktiviteter. 
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincipper som sidste år.  
 
Om den anvendte regnskabspraksis kan oplyses følgende: 
 
Generelt om indregning og måling 
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes vær-
direguleringer 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 
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
 
Indtægter 
 
Kontingent-, undervisnings- og lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen på faktureringstids-
punktet, idet dog eventuelle forudbetalinger passiveres. 
 
Afdelingsopdelte udgifter 
 
Afdelingsopdelte udgifter omfatter de i årets løb afholdte omkostninger, der kan relateres di-
rekte til klubben indtægtsskabende aktiviteter. 
 
Andre omkostninger 
 
Andre omkostninger omfatter de i årets løb afholdte omkostninger, der vedrører personale, 
lokaler og administration. 
 
Finansielle indtægter og omkostninger 
 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der ved-
rører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT 
 
 

BALANCEN 
 
Skoleheste 
 
Skoleheste måles til kostpris med fradrag af afskrivninger. 
 
Skoleheste nedskrives over den enkelte hests forventede brugstid for klubben. 
 
Driftsmidler og inventar 
 
Driftsmidler og inventar med en anskaffelsessum over kr. 10.000 aktiveres og afskrives over 
den forventede levetid, 3-4 år. 
 
Driftsmidler og inventar med en anskaffelsespris på under kr. 10.000 udgiftsføres i anskaffel-
sesåret. 
 
Tilgodehavender 
 
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af for-
ventede tab. 


