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Formål

Regnskabsperiode 1. januar 2018 til 31. december 2018

Foreningsoplysninger Gøgevang 83

2970 Hørsholm

Telefon 21 70 88 17 (Charlotte Prammann)

CVR.nr. 27 23 22 80

Homepage www.horsholm-rideklub.dk

E-mail info@horsholm-rideklub.dk

Bestyrelse Christina Dahl, formand

Britt Thage

Pia Bodal
Camilla Jung

Mette Eickhoff

Daglig leder Charlotte Prammann

Revision REVISOR-TEAM

Registreret revisionspartnerselskab

Rungstedvej 13

2970  Hørsholm

Telefon 45 76 19 20

Telefax 45 76 23 84

CVR.nr. 35 51 94 32

Homepage www.revisor-team.dk

E-mail ms@revisor-team.dk

Kreditinstitut Jyske Bank A/S

Organisation Dansk Ride Forbund

Virksomhedsbeskrivelse

Klubbens formål er at være samlingssted for såvel voksne som børn 
og unge med heste og ridning som fritidsinteresse. Herunder skal 
klubben skabe gode rammer for medlemmernes sociale samvær ved 
eksempelvis at tilbyde rideundervisning, ridemærkeprøver og stævner.
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Hovedaktivitet

Regnskabsåret

Aktiviteter

Årets regnskabsmæssige resultat efter skat udgør et overskud på kr. 80.069. Dette er bedre end 
budgetteret, idet bestyrelsen havde forventet et underskud på grund af årets store investering på knap 
200.000 kr. i ny ridehusbund. 

Der var samtidig højere direkte omkostninger end forventet, bl.a. affødt af øgede omkostninger til 
indkøb af stråfoder som resultat af sommerens tørke og prisstigninger på træpiller. Desuden var der 
højere personaleomkostninger på grund af en langtidssygemelding blandt personalet og ekstra 
personaletimer til at veje stråfoderet til hver enkelt hest i en periode for at forebygge overfodring. 

De højere omkostninger blev dog opvejet af, at der var væsentligt højere indtægter i rideskolen end 
budgetteret på grund af høj belægning på holdene og på vores øvrige aktiviteter – samt at vi modtog 
150.000 kr. i støtte fra Elsass Fonden til at finansiere indkøb af udstyr og rideskoleheste, der er særligt 
egnede til handicapryttere.  

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af foreningens samlede
stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der 
vil påvirke vurderingen af årsrapporten. 

Årets første stævne var et hyggeligt fastelavnsstævne for rideskolen i februar, og der blev i årets løb derudover 

afviklet to udvidede klubstævner (herunder det ene med klubmesterskab inkluderet), to sløjfestævner, 

yderligere et rideskolestævne samt et stævne for handicapholdet. 

I forhold til de foregående år besluttede stævneudvalget i enighed med bestyrelsen at skære ned på 
antallet af  udvidede klubstævner i 2018 fra fire til to på grund af de stigende udfordringer med at skaffe 
frivillige hjælpere til at afholde stævner. 

I løbet af året trådte nye friske kræfter ind i stævneudvalget, mens andre er trådt ud efter mange års 
fantastisk arbejde for klubben. For at kunne afvikle stævnerne kræves der dog mange andre frivillige 
end blot de personer, der sidder i stævneudvalget. 

Ledelsesberetning

Klubben har også i 2018 levet op til sit formål om at være samlingssted for såvel voksne som børn og 
unge med heste og ridning som fritidsinteresse. Herunder skal klubben skabe gode rammer for 
medlemmernes sociale samvær ved eksempelvis at tilbyde rideundervisning, ridemærkeprøver og 
stævner.
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Den forventede udvikling

Både arbejdet for at få flere frivillige og øge transparensen vil fortsætte i 2019.

Personale
Vores medarbejdere gjorde igen i 2018 en stor indsats for, at alle heste blev passet på bedste vis med 
fuldt fokus på hestevelfærd. Ultimo 2018 gjorde vi et nyt tiltag i forhold til personale ved at ansætte en 
handyman til at varetage forefaldende vedligeholdsmæssigt arbejde. Vi glæder os til at se, hvordan det 
bærer frugt i 2019. 

Ledelsesberetning, fortsat

Vi har som altid fokus på en sund økonomi, der gør det muligt at bevare Hørsholm Kommunes eneste 
rideklub med rideskole, hvor børn, unge og voksne kan lære at ride – ligesom hestevelfærd er et 
vedvarende fokusområde for klubben. 

Den forløbne del af indeværende regnskabsår er forløbet tilfredsstillende. Der forventes i det 
kommende år balance i regnskabet, dvs. et nulresultat, fordi der også i 2019 skal foretages en stor 
investering i forbedring af barrieren i vores smukke ridehus, der er udsat for hårdt slid hver eneste dag 
og derfor trænger til opgradering. Derudover er der behov for at forbedre bunden på den udendørs 
dressurbane, hvilket skal ske enten i 2019 eller 2020. 

Bestyrelsen arbejdede samtidig i 2018 på at øge transparensen, så medlemmerne i højere grad får 
indsigt i, hvordan klubben køres, hvordan økonomien hænger sammen, og hvad der ligger til grund for 
bestyrelsens forskellige beslutninger. 

Vi holdt igen i 2018 fire ridelejre, og der var fuldt booket på dem alle. Ridelejrene er meget populære 
takket være det store engagement, vores underviser lægger i at planlægge og afholde dem. Vi 
afviklede også ryttermærkeprøver flere gange hen over året, juleklip og en arbejdsdag, hvor mange 
mødte op, og hvor vi virkelig fik noget fra hånden. Bestyrelsen takker for den store opbakning til både 
arbejdsdag og de frivillige, der hjælper til stævner, med vedligehold og arrangementer som juleklip. 
Bl.a. fik vi ved hjælp af frivillige kræfter renoveret rotunden, som vi bruger som en ekstra lille fold og til 
longere hestene. 

Bestyrelsen og stævneudvalget har i løbet af året arbejdet på at inddrage pensionærer samt 
rideskoleforældre og rideskolerytter mere i driften af rideklubben, da det er afgørende at have frivillige 
kræfter for at bevare klubben, sådan at ikke alt det frivillige arbejde falder på bestyrelsen og 
stævneudvalget. Det er gået fremad, og der kommer gradvist en større forståelse for, at det er vigtigt, 
at mange bidrager med frivillig arbejdskraft, for at klubben kan fungere. 
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Til kapitalejerne i HØRSHOLM RIDEKLUB

Konklusion

Grundlag for konklusion

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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 revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er 
uafhængige af foreningen 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. 

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 grundlag 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.

Vi har revideret årsregnskabet for HØRSHOLM RIDEKLUB for regnskabsåret 1. januar 2018 til 31. 
december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar 2018 til 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om dette 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 væsentlige 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 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 faglig vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover:
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• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlige fejlinformationer 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 besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformationer forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

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. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

• 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.

• 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 foreningens interne kontrol.

• 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 oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det 
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat
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REGNSKABSGRUNDLAG

Omregning af fremmed valuta

Generelt om indregning og måling

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner på transaktionsdagens kurs, hvor dette er 
muligt og ellers til en gennemsnitskurs. 

Anvendt regnskabspraksis

Indtægter og omkostninger er i det væsentligste modtaget og afholdt i DKK.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden 
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Foreningen bruger ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner, af 
balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, 
efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A, samt almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis, 
tilpasset foreningens forhold, herunder opstilling m.m., jfr. foreningse vedtægter og nedenstående 
regnskabspraksis.

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen under 
finansielle poster.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle 
omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, 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. 

Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, 
omregnes til balancedagens kurs.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  
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RESULTATOPGØRELSEN

Indtægts- og omkostningskriterium

Bruttoresultat

Personaleomkostninger

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets 
udløb.

Dog indregnes kontingent-, undervisnings- og lejeindtægter i resultatopgørelsen på 
faktureringstidspunktet, idet dog eventuelle forudbetalinger passiveres.

Bruttoresultat er et sammendrag af posterne "Indtægter", "Udgifter drift (direkte omkostninger" og 
"Udgifter arrangementer og undervisning".

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre 
omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere.

Anvendt regnskabspraksis
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BALANCEN

ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af afskrivninger.

OMSÆTNINGSAKTIVER

Skoleheste måles til anskaffelsessum med fradrag af afskrivnuinger. 

Tilgodehavender 

Der foretages lineære afskrivninger på forskellen mellem anskaffelsessummen og scrapværdien, 
baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstider.

FORPLIGTELSER OG EGENKAPITAL

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Gæld
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Note 2018 2017

Indtægter pensionsafdeling 1.398.005 1.331.552
Indtægter rideskole 1.392.164 1.191.910
Indtægter sponsorater 151.741 0

Indtægter i alt 2.941.910 2.523.462
Udgifter drift (direkte omkostninger) -1.149.461 -960.855
Udgifter arrangementer og undervisning -69.144 -83.504

BRUTTORESULTAT  1.723.305 1.479.103

1 Personaleomkostninger -1.319.700 -1.251.207
2 Lokaleomkostninger -895.849 -764.299
3 Andre driftsomkostninger -185.230 -180.873
4 Afskrivninger -60.000 -56.875

RESULTAT PRIMÆR DRIFT FØR FINANSIELLE POSTER -737.474 -774.151

6 Finansielle poster -3.403 -3.652

RESULTAT FØR TILSKUD -740.877 -777.803

Indtægt tilsyn Hørsholm Ridehus 168.336 168.336
7 Tilskud Hørsholm Kommune 565.740 540.800

5 Ekstraordinære poster 86.870 158.643

ÅRETS RESULTAT 80.069 89.976

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 80.069 89.976

80.069 89.976

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december
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Note 2018 2017

AKTIVER

Skoleheste 271.000 233.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 100.000 150.000

8 Materielle anlægsaktiver 371.000 383.000

ANLÆGSAKTIVER 371.000 383.000

9 Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 66.930 192.301
Periodeafgrænsningsposter 6.361 0

Tilgodehavender 73.291 192.301

Likvide beholdninger 684.426 460.619

OMSÆTNINGSAKTIVER 757.717 652.920

AKTIVER  1.128.717 1.035.920

Balance pr. 31. december
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Note 2018 2017

PASSIVER

 Egenkapital primo 860.603 770.627
 Årets resultat 80.069 89.976

EGENKAPITAL 940.672 860.603

Leverandører af varer og tjenesteydelser 30.000 44.588
Anden gæld 158.045 130.729

Kortfristet gæld 188.045 175.317

GÆLD 188.045 175.317

PASSIVER  1.128.717 1.035.920

Forpligtelser og oplysninger:
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
11 Eventualforpligtigelser
12 Kontraktforpligtigelser

Balance pr. 31. december
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  2018 2017
1 Personaleomkostninger

Gager, lønninger og vederlag 1.260.922 1.199.851
Pensionsbidrag (ATP) 15.399 9.792
Andre omkostninger til social sikring 15.415 29.018
Lønrefusioner 0 -13.696
Øvrige personaleudgifter, godtgørelser m.m. 27.964 26.242

1.319.700 1.251.207

2 Lokaleomkostninger

Husleje 502.932 502.932
Huslejeindtægt værelse -18.000 -18.000
Elektricitet 69.207 76.033
Fjernvarme 41.254 43.603
Renholdelse 7.375 1.493
Vedligeholdelse indendørs 57.675 105.640
Vedligeholdelse udendørs 22.959 37.770
Vedligeholdelse baner 198.721 0
Alarm 8.782 8.401
Småanskaffelser m.m. 4.944 6.427

895.849 764.299

Noter
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  2018 2017

3 Andre driftsomkostninger

Drift traktor 22.770 18.079
Forsikringer og kontingenter 28.027 21.889
EDB omkostninger 22.860 18.605
Kontorartikler 1.704 5.415
Småanskaffelser -589 11.462
Porto og gebyrer 2.816 1.576
Telefon og internet 7.006 7.228
Dyrehold - katte 1.069 5.638
Revision og regnskabsassistance 35.000 42.500
Bogføringshonorar m.m. 25.106 26.039
Advokathonorar 0 10.000
Mødeudgifter/bestyrelsesmøder 8.249 6.843
Repræsentation, gaver og blomster 715 0
Annonce og reklame 497 0
Andre driftsudgifter 0 5.599

155.230 180.873

4 Afskrivninger

Skoleheste 10.000 3.000
Andre anlæg og inventar 50.000 53.875

60.000 56.875

5 Ekstraordinære poster

Lokaletilskud Hørsholm Kommune tidligere år 86.870 75.768
Tab/gevinst ved salg af heste 0 -21.000
Avance salg driftsmidler 0 103.875

86.870 158.643

Noter
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  2018 2017
6 Finansielle poster

Kreditinstitutter 2.564 3.652
Kreditorer 839 0

3.403 3.652

7 Tilskud Hørsholm Kommune

Tilskud aktiviteter, Hørsholm Kommune 65.740 60.800
Tilskud ridehusbund, Hørsholm Kommune 20.000 0
Lokaletilskud, indeværende år, Hørsholm Kommune 480.000 480.000
Lokaletilskud, tidligere år, Hørsholm Kommune 86.870 75.768

652.610 616.568
Overført til ekstraordinære poster -86.870 -75.768

Tilskud Hørsholm Kommune 565.740 540.800

Noter
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8 Materielle anlægsaktiver
Benyttes ej Andre

Benyttes ej anlæg og 

Benyttes ej Skoleheste inventar

Anskaffelsessum 1. januar 2018 0 317.500 348.977
Anskaffelsessum tilgang 0 102.000 0
Anskaffelsessum afgang 0 -54.000 0

Anskaffelsessum 31. december 2018 0 365.500 348.977

Afskrivninger 1. januar 2018 0 84.500 198.977
Afskrivninger 0 10.000 50.000
Afskrivninger tilbageført, vedr. afgang. 0 0 0
 
Afskrivninger 31. december 2018 0 94.500 248.977

Bogført værdi 31. december 2018 0 271.000 100.000

Bogført værdi 31. december 2017 0 233.000 150.000

Andre anlæg m.m. består bl.a. af spring- og dressurudstyr.

Afskrivninger for året 2018 er foreløbig anslået, idet tidligere 
afskrivninger foreløbig ikke har været muligt at specificere: 
Forholdet vil blive berigtiget i regnskab for året 2019, herunder 
tillige opgørelse af eventuel gevinst/tab ved afhændelse af heste i 
året 2018.

Afskrivninger skoleheste primo er inclusiv regulering vedrørende 
solgte heste i 2014+2015 (Hørsholm Kommune).

Noter
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  2018 2017
9 Tilgodehavender  

Tilgodehavende kontingenter, staldleje mm 77.045 32.720
Forudbetalt husleje 23.885 23.885
Tilgodehavende lokaletilskud 0 120.000
Tilgodehavende lønrefusion 0 13.696
Andre tilgodehavender 0 6.000

100.930 196.301
Hensat til dækning af forventet tab -34.000 -4.000

66.930 192.301

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11 Eventualforpligtigelser

12 Kontraktforpligtigelser

Klubben har indgået leje/forpagtningsaftale med Den Selvejende 
Institution Hørsholm Ridehus på sædvanlige vilkår. Aftalen kan 
af klubben opsiges med 3 måneders varsel.

Ingen

Noter

Ingen 
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