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LEDELSESPÅTEGNING 

 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Brande Sportsrideklub. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet 

et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som 

beretningen omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 

Brande, den 28. april 2020 

 

I bestyrelsen 

 

 

Susanne Rasmussen Anja Emborg Charlotte Greve 

formand  næstformand  

 

 

Poul Ladefoged  Pia Krarup Annike Sørensen    

 

 

Tine Krogh 

 

 

 

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den     /      2020. 

 

 

Dirigent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 4 - 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

 

Til medlemmerne i Brande Sportsrideklub 

Revisionspåtegning på årsregnskabet  

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Brande Sportsrideklub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2019, 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 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 nærmere 

beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 

uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-

BA’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.  

Fremhævelser af forhold vedrørende revisionen  

Brande Sportsrideklub har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2019 valgt 

at medtage det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2020. Resultatbudgettet har, som det 

fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. 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 foreningens 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 foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 

dette.  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-

information, 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. Fejl-

informationer 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 beslut-

ninger, 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 pro-

fessionel skepsis under revisionen. Herudover:  

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om den-

ne 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 kon-

klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere 

end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-

ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-

sionshandlinger, 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 regnskabsmæssige 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 forenin-

gens 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 så-

danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er ba-

seret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 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, samt om års-

regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gi-

ves et retvisende billede heraf.  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-

lige 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 fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 

henhold til regnskabsbekendtgørelsen.  

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i regnskabsbekendtgørelsen. Vi 

har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  

 

Brande, den 28. april 2020 

Partner Revision 

statsautoriseret revisionsaktieselskab 

CVR-nr. 15 80 77 76 

 

Bjarne Ulrik Pedersen 

statsautoriseret revisor 

mne18484 



 

- 7 - 

LEDELSESBERETNING 

 

Foreningens aktivitet 

Foreningens aktivitet har, i lighed med sidste år, bestået i drift af foreningsbaseret rideklub med hen-

blik på at bakke op omkring medlemmernes udøvelse af ridesporten og i fortsættelse heraf, på for-

svarlig vis, at drive rideetablissementet Brande Sportsrideklub til gavn for lokalsamfundet og alle 

heste- og ridesportsinteresserede i Brande og omegn. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Året 2019, der er foreningens 8. regnskabsår, må samlet set betegnes som tilfredsstillende. 

Der er i årets løb samlet set præsteret en positiv udvikling på foreningens indtægter fra kontingenter 

m.v., hvilket er meget tilfredsstillende og medvirkende til, at der igen i 2019 er realiseret et tilfreds-

stillende overskud på 66 t.kr. Overskuddet er mindre end sidste år hvor der realiseredes et overskud 

på 115 t.kr., men bedre end det forventede ved årets begyndelse. 

Der vil i indeværende år blive arbejdet med at fastholde de positive resultater, og der skal fortsat 

ydes en indsats for at fastholde og udvikle foreningens udbud af aktiviteter og opdatere foreningens 

øvrige faciliteter, således at etablissementet fremstår indbydende og konkurrencedygtigt i forhold til 

konkurrerende klubber i oplandet. 

Det tilfredsstillende resultat er opnået såvel ved en engageret indsats fra medarbejdere som ved en 

stor indsats fra foreningens medlemmer og andre frivillige, hvilket også er en nødvendighed for at 

opretholde såvel de fysiske rammer som det sociale og faglige miljø på det høje niveau, som mulig-

gør, at Brande Sportsrideklub er en forening for alle og en attraktiv udbyder af arrangementer. 

Den verserende Covid – 19 krise 

For indeværende år budgetteres med et underskud på 85 t.kr., hvilket forklares ved, at størsteparten 

af aktiviteterne indtil videre har været nedlukkede i marts og april måned som følge af den verseren-

de Covid 19 – krise, hvis omfang det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at have et overblik over 

påvirkningen af, på det indeværende år.   

Det er vanskeligt at vurdere følgerne af Covid – 19, men der er øget fokus på efter bedste evne at 

spare omkostninger, søge mulig kompensation hos de statslige puljer, og tillige holde et beredskab 

klar til at igangsætte aktiviteterne igen når dette er tilladt og vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke, når bortses fra den verserende Covid – 19 krise,  indtruf-

fet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Årsrapporten for Brande Sportsrideklub for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-

vens bestemmelser for klasse A-virksomheder. 

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabs-

perioden. 

De væsentligste anvendte regnskabsprincipper er følgende: 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning, der består i bl.a. kontingentindtægter, opstaldningsindtægter, honorarer for under-

visning og ridning, indtægter fra rideterapi samt stævneindtægter indregnes med de beløb, der vedrø-

rer regnskabsåret. 

Omkostninger 

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. 

Finansielle poster 

Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finan-

sielle poster omfatter renteomkostninger. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over den forventede økonomiske levetid, der er fastsat 

til 3 år. 

Renovering af staldbygning afskrives lineært over lejekontraktens løbetid frem til 1. juli 2034 sva-

rende til 16 år fra gennemførelsen.  

Aktiver med en kostpris på under 13.800 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgø-

relsen i anskaffelsesåret. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostpri-

sen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Tilgodehavender 

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

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-

følgende regnskabsår. 

Gældsforpligtelser 

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 



Budget for

Note 2019 2018 2020 (t.kr.)

(ej revideret)

1 Elevskole og rideterapi 841.204 780.746 675

2 Medlemskontingenter og ridehuskort 100.737 97.234 100

3 Stalddrift 19.381 37.060 50

4 Stævner 76.790 95.778 50

5 Enetimer og tilridning 244.781 304.426 225

6 Cafeteriadrift 38.212 50.084 25

7 Øvrige indtægter 78.239 69.586 50

8 Indirekte omkostninger i øvrigt (196.431) (181.260) (150)

Bruttobidrag fra aktiviteter 1.202.913 1.253.654 1.025

9 Personaleomkostninger (930.262) (1.026.326) (950)

Indtjeningsbidrag primære aktiviteter 272.651 227.328 75

10 Lokaleomkostninger (232.923) (131.813) (170)

11 Fællesomkostninger (63.697) (33.841) (40)

Viderefaktureret administrationsbidrag 30.000 30.000 30

12 Sponsorindtægter m.v. 81.000 73.690 50

Afskrivning af materielle anlægsaktiver (19.100) (48.116) (25)

Resultat før finansielle poster 67.931 117.248 (80)

13 Finansielle omkostninger (1.811) (2.065) (5)

ÅRETS RESULTAT 66.120 115.183 (85)

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
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Note 2019 2018

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

14 Indretning lejede lokaler 276.669 295.769

15 Driftsmidler 28.750 0

ANLÆGSAKTIVER I ALT 305.419 295.769

OMSÆTNINGSAKTIVER

Beholdning af foder og halm 48.102 88.922

Beholdning af rosetter og staldblanketter 1.000 1.000

Beholdning af kioskvarer 500 500

Beholdninger 49.602 90.422

16 Tilgodehavender 47.858 60.488

Tilgodehavende hos DSI Brande Ridecenter 18.500 4.500

Periodeafgrænsningsposter 48.750 38.750

Tilgodehavender 115.108 103.738

Likvide beholdninger (trækningsret 50 t.kr.) 197.306 90.243

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 362.016 284.403

AKTIVER I ALT 667.435 580.172

PASSIVER

17 EGENKAPITAL 487.533 421.413

GÆLDSFORPLIGTELSER

Feriepengeforpligtelse (indefrosset) 24.252 0

Langfristede gældsforpligtelser 24.252 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 19.348

18 Anden gæld 155.650 139.411

Kortfristede gældsforpligtelser 155.650 158.759

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 179.902 158.759

PASSIVER I ALT 667.435 580.172

19 Eventualposter m.v.

20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

BALANCE 31. DECEMBER
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Note 2019 2018

1 ELEVSKOLE OG RIDETERAPI

Medlemskontingenter vedrørende undervisning i elevskolen 370.280 300.825

Halvpartsheste 125.500 107.060

Honorarer fra ridefysioterapi 383.424 389.861

Leje af heste (38.000) (17.000)

841.204 780.746

2 MEDLEMSKONTINGENTER OG RIDEHUSKORT

Medlemskontingenter, aktive 71.925 65.900

Medlemskontingenter, passive 1.000 1.400

Ridehuskort 27.812 29.934

100.737 97.234

3 STALDDRIFT

Pensionsindtægter m.v. 885.805 843.975

Konstaterede tab og hensættelser til tab på debitorer (31.813) (10.000)

Indtægter 853.992 833.975

Forbrug af foder 130.868 141.557

Forbrug af wrap 288.876 233.393

Forbrug af halm 144.532 206.214

Forbrug af spåner/soldaffald 113.214 70.339

Vandomkostninger 36.483 37.113

Dyrlæge og ormekur samt beslagsmed 87.015 89.550

Ejerskifte heste 2.135 0

Leje af jord 18.750 18.750

Leje af maskiner 12.738 0

Omkostninger 834.611 796.915

Resultat stalddrift 19.381 37.060

Omkostninger vedrørende stalddrift omfatter såvel pensionærheste som elevheste.

NOTER
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Note 2019 2018

4 STÆVNER

Startpenge, staldleje m.m. 107.573 92.623

Sponsorindtægter ved stævner m.v. 0 17.000

Indtægter 107.573 109.623

Præmier og rosetter 14.524 0

Programmer 4.509 0

Øvrige omkostninger 3.250 3.845

Leje af materiel 8.500 10.000

Omkostninger 30.783 13.845

Resultat stævner 76.790 95.778

5 ENETIMER OG TILRIDNING

Enetimer  130.300 125.900

Tilridning 114.481 178.526

244.781 304.426

6 CAFETERIADRIFT

Varesalg 89.099 101.402

Vareforbrug m.v. (50.887) (51.318)

38.212 50.084

7 ØVRIGE INDTÆGTER

Aktivitetstilskud 48.230 57.074

Øvrige arrangementer 30.009 12.512

78.239 69.586

NOTER
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Note 2019 2018

8 INDIREKTE OMKOSTNINGER I ØVRIGT

Vedligeholdelse m.v. (renovering af udendørs ridebaner) 8.193 83.722

Brændstof traktor og bobcat 22.770 20.002

Vedligeholdelse traktor og bobcat 20.117 13.814

Forsikringer 33.918 1.219

Kontingent DRF inkl. lærestedsafgift 19.622 11.556

Rideudstyr, sadler m.v. 11.413 3.749

Mindre nyanskaffelser 565 0

Diverse staldomkostninger 79.833 47.198

196.431 181.260

9 PERSONALEOMKOSTNINGER

Løn og gager, i alt 787.157 889.071

Lønandel vedrørende rengøring og tilsyn med lokaler (48.000) (48.000)

Regulering feriepengeforpligtelse 5.392 (2.000)

Modtagne lønrefusioner 0 (14.596)

Pensionsbidrag 72.000 72.000

Sociale omkostninger 30.277 31.481

Køb af fremmed arbejde 675 1.843

Personale-, kursusomkostninger og rekvisitter 82.761 96.527

930.262 1.026.326

10 LOKALEOMKOSTNINGER

Lokaletilskud, Ikast-Brande Kommune (249.197) (300.740)

Lejeindtægt, bolig (6.000) (6.925)

Husleje 270.000 270.000

Elforbrug 101.758 104.700

Renovation 8.291 7.841

Rengøring og tilsyn, lønandel 48.000 48.000

Vedligeholdelse og småanskaffelser 60.071 8.937

232.923 131.813

NOTER
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Note 2019 2018

11 FÆLLESOMKOSTNINGER

Telefon og internet 9.211 10.975

Kontorhold 6.312 5.045

Dataløn 5.008 5.225

Revision og regnskabsassistance m.v. 12.188 10.938

Annoncer  1.973 0

Mindre nyanskaffelser 12.500 0

Gaver og blomster 16.505 1.658

63.697 33.841

12 SPONSORINDTÆGTER M.V.

Sponsorindtægter hal 56.000 42.260

Øvrige sponsorindtægter 25.000 31.430

81.000 73.690

13 FINANSIELLE OMKOSTNINGER

Renter pengeinstitut 673 805

Bankgebyrer 1.138 1.260

1.811 2.065

31/12 2019 31/12 2018

14 INDRETNING LEJEDE LOKALER

Anskaffelsessum 1. januar 314.870 59.609

Årets tilgang 0 314.870

Årets afgang 0 (59.609)

Anskaffelsessum 31. december 314.870 314.870

Akkumulerede afskrivninger 1. januar 19.101 30.594

Årets afskrivning 19.100 48.116

Tilbageført afskrivning på årets afgang 0 (59.609)

Akkumulerede afskrivninger 31. december 38.201 19.101

Bogført værdi 31. december 276.669 295.769

NOTER
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Note 31/12 2019 31/12 2018

15 DRIFTSMIDLER

Anskaffelsessum 1. januar 0 0

Årets tilgang 28.750 0

Årets afgang 0 0

Anskaffelsessum 31. december 28.750 0

Akkumulerede afskrivninger 1. januar 0 0

Årets afskrivning 0 0

Akkumulerede afskrivninger 31. december 0 0

Bogført værdi 31. december 28.750 0

16 TILGODEHAVENDER

Debitorer 58.112 62.041

Hensat til imødegåelse af tab (40.000) (30.000)

Tilgodehavende rideterapi 29.746 28.447

Lokaletilskud for 2012 - for lidt afregnet ca. 0 0

47.858 60.488

17 EGENKAPITAL

Overført fra sidste år 421.413 306.230

Udlodning fra DSI Brande Ridecenter 0 0

Årets resultat 66.120 115.183

487.533 421.413

17 ANDEN GÆLD

Skyldige feriepenge 22.420 4.061

Skyldig A-skat og AM-bidrag 21.022 23.585

Skyldige sociale omkostninger 3.408 3.965

Skyldig løn 10.160 17.800

Feriepengeforpligtelse, funktionærer 66.139 85.000

Periodeafgrænsningsposter 32.500 5.000

155.650 139.411

NOTER
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19 EVENTUALPOSTER M.V.

Der påhviler foreningen huslejeforpligtelser med årligt 270.000 kr.

Lejemålet kan tidligst bringes til ophør den 1. februar 2032.

20 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Til sikkerhed for engagement med Spar Nord Bank A/S, Herning er stillet transport i de til enhver tid

værende tilskud fra Ikast-Brande Kommune.

NOTER
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LØNAFSTEMNING

Løn og gager iflg. årsregnskabet 787.157

Heraf feriepenge (22.420)

Multimediebeskatning 2.700

Skyldig løn primo 17.800

Skyldig løn ultimo (10.160)

775.077

Indberettet jf. dataløn (775.269)

Afstemningsdifference (192)

ØVRIGE SPECIFIKATIONER
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