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Kassererens bemærkninger: 

I 2016 er ”Klubmodul” anvendt som fakturerings- og bogføringssystem. Årsregnskabet er derfor dannet i 

dette system og samlet set er der brugt væsentligt færre ressourcer på den samlede økonomistyring. 

Bestyrelsen har samtidig haft mulighed for at følge de samlede indtægter og omkostninger tæt på alle 

underposter. I forlængelse heraf blev der i 2016 foretaget nogle prismæssige reguleringer primært ift. foder 

og strøelse, således de faktuelle omkostninger til disse dækkes. Bestyrelsen kan på forlangende fremlægge 

detaljeret talmateriale ved udtræk fra Klubmodul. 

Årets resultat: 

142.925 kr. er meget tilfredsstillende og virker umiddelbart som et højt resultat. Bemærk i den forbindelse 

at der af overskuddet indgår et tilskud på 47.387 kr. som skal anvendes til nedbringelse af jordlånet. Se 

endvidere ”disponering af årets resultat 2016” for hvordan overskuddet er anvendt. 

Balancen: 

Den samlede gæld er faldet med 105.862 kr. og egenkapitalen er steget til 923.661 kr. Trækket på 

kassekreditten er faldet med 32.483 kr. til 225.814 kr. hvilket er et udtryk for en overskudslikviditet på et 

tilsvarende beløb. 

Revisors bemærkninger og godkendelse af regnskab: 

Som revisor har jeg gennemgået og revideret regnskabet for 2016. Det er min overbevisning af regnskabet 

er aflagt efter retvisende principper. Jeg har foretaget stikprøver af udgifts- og indtægtsbilag, hvortil der 

ikke har været bemærkninger. 

Tilmed er opgørelse af medlemmer til brug for kommunal aktivitetsstøtte gennemgået og ej heller noget at 

bemærke. 

Forbehold 

Der tages forbehold for vurderingen af ejendomsbesiddelsens værdiansættelse, da denne ikke er foretaget 

ud fra en særskilt dagsværdi og evt. valuarvurdering.   

 

Konklusion 

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

finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar – 31. december 2016. 

Den 25. februar 2017 

 

________________________  

Jacob Thrysøe Ottosen, Revisor 
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Regnskabet er godkendt af bestyrelse den 28. februar 2017: 

 

________________________ _______________________  ________________ 

Lars Wedde, Formand  Jakob Autzen, Kasserer  Karina Kaalund 

 

 

________________________ _______________________ 

Lars Faurholt   Ole Mikkelsen 

 

 



Årsregnskab RSR 2016

Indtægter 2014 2015 2016 Aktiver 2014 2015 2016
Kontingenter 41.480       41.090           34.534          Ejendomme 1.300.000      1.300.000    1.300.000          
Undervisning 255.035     265.510         239.124        Heste 35.000           -                30.000               
Opstaldning 310.284     311.241         443.107        Udstyr 7.200              -                -                      
Sponsorer 10.000       12.853           22.500          Indestående bank 12.409           -                -                      
Stævner, café & div. 153.143     58.252           97.338          Kontant beholdning -                  -                -                      
Aktivitetstilskud 27.468       26.376           25.133          Tilgodehavende -                  22.967          30.030               
Kommunaltilskud 284.191     473.058         322.486        

Aktiver i alt 1.354.609      1.322.967    1.360.030         

Indtægter i alt -       1.081.601 1.188.380     1.184.222     
Passiver

Udgifter Egenkapital primo 709.489         780.890        780.736             
Foder og træpiller mv. 241.695     195.862         226.737        Årets resultat 22.843           -155              142.925             
Lønomk. 306.156     307.654         285.246        Egenkapital ultimo 780.890         780.736       923.661             

Øvrige faste omk. 394.907     550.126         435.335        
Renter & leasing 116.000     92.693           93.979          Gæld

Kassekredit 215.639         258.297        225.814             
Jordlån 285.814         241.524        194.137             

Udgifter i alt -       1.058.758 1.146.335     1.041.297     Periodeafgræns. 26.824          -                      
Forudbetalt tilskud 60.503           -                      

Nedskrivning heste -35.000          Skyldig vedr. løn 11.763           15.586          14.118               
Nedskrivning udstyr -7.200            Depositum 2.300                 

Gæld i alt 573.719         542.231        436.369             
Årets resultat 22.843       -155               142.925        

Passiver i alt 1.354.609      1.322.967    1.360.030         

Disponering af årets resultat 2016: Heste* 30.000          Afstemningsdiff. 48.558           1                    0                         
Tilgodehav. 7.063             
Øvrig gæld 25.992          
Lån 47.387          
Kassekredit 32.483          
I alt 142.925        

* Samlet købt heste for ca. 40.000 kr. hvoraf 30.000 kr. aktiveres i balancen.
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