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Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Holstebro Sportsrideklub.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis
for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af klubbens aktiver
og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Ingen af klubbens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over de anførte, og der
påhviler ikke klubben eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Holstebro, den 22. marts 2022

Mikael Søgaard

Lene Astrup

Michelle Mortensen

formand

næstformand

kasserer

Michael Hansen

Berit Rosenberg

Frederikke Tagmose

Tina Bjerre

Medlemsvalgt revision
Jeg har i tilknytning til den af Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S udførte revision foretaget
formålsbestemt revision. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Holstebro, den 22. marts 2022

Knud Michael Kristensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Holstebro Sportsrideklub
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Holstebro Sportsrideklub for regnskabsåret 1. januar 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2021 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
klubben i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale
retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Klubbens bestyrelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere klubbens 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 bestyrelsen 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 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

·

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 bestyrelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.

·

Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, og 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 konklusioner 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 begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Holstebro, den 22. marts 2022

KRØYER PEDERSEN
Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Hans Madsen
statsautoriseret revisor
mne18620
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Holstebro Sportsrideklub er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes inklusive moms og afgifter og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Beholdning af heste måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Heste

4 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af heste opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af
salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i
resultatopgørelsen under afskrivninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter måles til nominel værdi.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til den nominelle værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note

2021

2020

Pension og ridehuskort
Medlemskontingenter
Administrationsgebyrer
Diverse undervisning inkl. aktivitetstilskud
Pedelhonorar
Landbrugsstøtte
Lokaletilskud Holstebro Kommune, indeværende år
Lokaletilskud Holstebro Kommune, regulering tidligere år
Udlejning værelser

970.415
128.558
2.175
1.032.388
200.000
16.534
84.737
-81.692
6.500

1.146.646
293.016
6.675
705.076
150.000
15.278
117.762
0
12.000

Indtægter i alt

2.359.615

2.446.453

Lokaleleje
Omkostninger stald, folde og baner
Foder heste
Omkostninger vedr. heste, netto
Administrationsomkostninger
Forsikringer
Kontingenter
Bogføringsassistance
Revision og udarbejdelse af årsrapport
Øvrig revisorassistance
Gager, lønninger og honorarer - refusioner
Sociale bidrag
Uddannelseskursus, stævnedeltagelse samt kørsel
Repræsentation og gaver

-425.000
-58.702
-587.072
-242.972
-20.236
0
-25.944
0
-26.750
-5.000
-1.167.269
-23.100
0
-351

-425.000
-24.823
-576.923
-229.875
-43.617
-3.827
-41.158
-6.562
-21.950
0
-1.173.487
-23.697
-4.250
-1.909

Omkostninger i alt

-2.582.396

-2.577.078

Resultat rideklub

-222.781

-130.625

Juniorudvalg
Stævneindtægter
Stævneomkostninger
Sponsorudvalg

-5.878
63.659
-57.934
118.870

-173
43.457
-35.710
10.780

Resultat stævner mv.

118.717

18.354

-104.064

-112.271

-2.750

-1.571

-106.814

-113.842

2.186
0

638
-11.000

-104.628

-124.204

Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Resultat før ekstraordinære poster
2

Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære omkostninger
Årets resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2021

2020

Beholdning heste
Materielle anlægsaktiver i alt

162.219

144.344

162.219

144.344

Anlægsaktiver i alt

162.219

144.344

182.051

164.483

182.051

164.483

14.175
44.570

5.800
23.538

58.745

29.338

Likvide beholdninger

179.197

422.849

Omsætningsaktiver i alt

419.993

616.670

Aktiver i alt

582.212

761.014

Anlægsaktiver

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Varebeholdninger i alt
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender, aktivitetstilskud
Tilgodehavender i alt
3

Holstebro Sportsrideklub · Årsrapport for 2021

7

Balance 31. december
Passiver
Note

2021

2020

579.235
-104.628

703.439
-124.204

474.607

579.235

Egenkapital
Egenkapital
Årets resultat
Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser
Kreditorer
Skyldig A-skat og AM-bidrag
Skyldig ATP
Skyldige feriepenge
Depositum nøgler
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

24.315
70.414
3.002
6.274
3.600

41.780
127.578
2.650
6.171
3.600

107.605

181.779

Gældsforpligtelser i alt

107.605

181.779

Passiver i alt

582.212

761.014
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Noter

1.

0
45.369
91.150
37.328
69.125

10.040
68.105
69.550
12.586
69.594

242.972

229.875

2.186

638

2.186

638

170.415
8.782
0
0
0

257.567
98.786
9.423
50.772
6.301

179.197

422.849

Ekstraordinære indtægter
Donationer - auktioner, lodder, kommunen

3.

2020

Omkostninger vedr. heste, netto
Klubhesteomkostninger
Dyrlæge
Smed
Sadeltøj og diverse udstyr
Afskrivning på heste inkl. tab/fortjeneste

2.

2021

Likvide beholdninger
Borbjerg Sparekasse, driftskonto, nr. 9634 182923
Borbjerg Sparekasse, stævnekonto, nr. 9634 182958
Borbjerg Sparekasse, donationskonto, nr. 9634 243825
Borbjerg Sparekasse, sponsorkonto, nr. 9634 182966
Borbjerg Sparekasse, jubilæumskonto/junior, nr. 9634 182931
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