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 Ledelsespåtegning 

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Skåde Ride-

klub. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

 

Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver og finansielle 

pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 2020.  

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Aarhus, den 10. marts 2021 

 

Bestyrelse 
 

Mette Thomsen Anne Pind Christian Markussen 

(formand) (næstformand) (kasserer) 

   

Linda Raufort     

(sekretær)     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Skåde Rideklub 2

Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet  

Til ledelsen i Skåde Rideklub 
 
Vi har udført review af årsregnskabet for Skåde Rideklub for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
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 nødven-
dig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl.  
 
Revisors ansvar  
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.  Vi har udført vores review i overensstemmelse 
med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovgivning.  Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet be-
kendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender 
er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at 
vi overholder etiske krav. 
 
Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske 
regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består 
af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analy-
tiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. 
 
Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter 
de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. 
 
Konklusion 
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet 
ikke giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 
samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. 
 
 
 

Aarhus, den 10. marts 2021 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 
 

Anders Skøtt 

statsautoriseret revisor 
mne42822 

 
 
 
 
 
 
 

 



Skåde Rideklub 3

Foreningsoplysninger 

Forening  Skåde Rideklub 

Hørretvej 175 

8320 Mårslet 

 

Telefon: 86 27 11 23 

E-mail: webmaster@skaade-rideklub.dk 

Hjemmeside: www.skaade-rideklub.dk 

 

CVR nr.: 69 68 78 14 

Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Hjemstedskommune: Aarhus 

  

Bestyrelse 

 

 

   

   

   

   

   

   
 

Mette Thomsen (formand) 

Anne Pind (næstformand) 

Christian Markussen (kasserer) 

Linda Raufort (sekretær) 

 
 

Revisor PricewaterhouseCoopers 

Nobelparken 

Jens Chr. Skous Vej 1 

8000 Aarhus C 

  

  

Pengeinstitut Bank Nordic  

Åboulevarden 49 

8000 Aarhus C 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven bestemmelser for klasse A virksomheder med tilvalg af enkelte 

regler i klasse B. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. 

 

Årsregnskab for 2020 er aflagt i DKK. 

 

Generelt om indregning og måling 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Indtægter indregnes i resultatop-

gørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtel-

ser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkost-

ninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forplig-

telser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været ind-

regnet i resultatopgørelsen.  

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, 

og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forenin-

gen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.  

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

 

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. 

 

Nettoomsætning  

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har 

fundet sted inden årets udgang. 

 

Variable omkostninger 

Variable omkostninger indeholder forbruget af foder, halm, mødding m.v., der er medgået til årets nettoom-

sætning.  

 

Personaleomkostninger  

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. 
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Andre eksterne omkostninger  

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kontorhold, administration samt lokaler m.v. 

 

Afskrivninger 

Afskrivningerne er baseret på lineære afskrivninger fra anskaffelsestidspunktet ud fra en individuel vurdering 

af forventet brugstid og restværdi. Afskrivningsperioden udgør fra 3 – 10 år. 

 
Finansielle poster  

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabs-

året. 

 

Materielle anlægsaktiver 

Heste måles til kostpris. 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.  

 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 

aktivet er klar til at blive taget i brug. Der indregnes ikke renter.  

 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over ak-

tivernes forventede brugstid, der udgør:  

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år 

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.  

 

Nedskrivning af anlægsaktiver  

Der foretages årligt en individuel vurdering af hver enkelt hest.  

 

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation 

af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.  Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning 

til den lavere genindvindingsværdi. 

 

Varebeholdninger 

Foderbeholdning værdiansættes til kostprisen opgjort efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis 

denne er lavere. 

 

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved 

salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres un-

der hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.  

 

Kostpris for handelsvarer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 
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Tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. 

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for 

tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning. 

 

Finansielle gældsforpligtelser  

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 
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 Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 

  2020 2019
 Note kr. kr.  ____ ___________ _______ 

Nettoomsætning  2.913.780 2.877.835 

Variable omkostninger 2 -729.295 -871.586  ___________ _______ 

Bruttoresultat  2.184.485 2.006.249

  

Personaleomkostninger 3 -1.112.649 -976.518 

Andre eksterne omkostninger 4 -818.948 -944.287 

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver 5 -217.353 -69.145  ___________ _______ 

Ordinært resultat før finansielle poster  35.535 16.299 

 

Finansielle omkostninger 6 -2.762 -742  ___________ _______  

Årets resultat  32.773 15.557  ___________ _______  ___________ _______ 
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Balance pr. 31. december 

  2020 2019
 Note kr. kr.  ____ ___________ _______ 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 7 12.439 169.214 

Heste 8 148.000 206.300  ___________ _______ 

Materielle anlægsaktiver  160.439 375.514  ___________ _______ 

 

Anlægsaktiver  160.439 375.514  ___________ _______ 

 

Varebeholdninger  131.331 113.016  ___________ _______ 

 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  10.460 7.846 

Andre tilgodehavender  9.614 59.593  ___________ _______ 

Tilgodehavender  20.074 67.439  ___________ _______ 

 

Likvide beholdninger 9 463.129 177.759  ___________ _______ 

 

Omsætningsaktiver  614.534 358.214  ___________ _______ 

 

Aktiver  774.973 733.728  ___________ _______  ___________ _______ 
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Balance pr. 31. december 

  2020 2019 
 Note kr. kr.  ____ ___________ _______ 

Saldo, primo  411.952 396.395 

Årets resultat  32.773 15.557  ___________ _______ 

Egenkapital   444.725 411.952  ___________ _______  ___________ _______                   

 

Leverandører af varer og tjenesteydelser  37.530 20.818 

Anden gæld 10 292.718 300.958  ___________ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser  330.248 321.776  ___________ _______ 

 

Gældsforpligtelser  330.248 321.776  ___________ _______ 

 

Passiver  774.973 733.728  ___________ _______  ___________ _______ 

 

 

Eventualforpligtelser og øvrige økonomiske forpligtelser 11 
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Noter 

 2020 2019 
 kr. kr.  ___________ _______ 

1. Nettoomsætning 
Pensionsindtægter, ridehuskort, foldordning m.v. 1.868.182 1.859.334 

Undervisningsindtægter 882.816 808.307 

Sponsorindtægter 20.700 50.000 

Aktivitetsstøtte 25.338 20.719 

Skabsleje 11.135 11.475 

Kontingenter 95.825 93.495 

Resultat cafeteria (automater og fest) 6.185 10.376 

Resultat stævner (inklusiv cafeteriaoverskud) 3.599 24.129  ___________ _______ 

 2.913.780 2.877.835  ___________ _______ 

 

2. Variable omkostninger 
Foder, halm, mødding m.v. 662.780 795.609 

Skoning 35.875 42.366 

Dyrlæge  29.104 28.788 

Elevheste (tilbehør) 1.536 4.823  ___________ _______ 

 729.295 871.586  ___________ _______ 

 

3. Personaleomkostninger 
Lønninger 1.089.032 962.890 

Lønrefusion -24.946 -18.680 

ATP og Samlet betaling 28.674 22.708 

Øvrige personaleomkostninger 19.889  9.600  ___________ _______ 

 1.112.649 976.518  ___________ _______ 
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Noter  

 2020 2019 
 kr. kr.  ___________ _______ 

4. Andre eksterne omkostninger 
Diesel traktor 0 31.583 

Reparation og vedligeholdelse 41.346 69.140  ___________ _______ 

 41.346 100.723   

 

Annoncer og reklame 249 0 

Repræsentation 7.387 5.128 

Kontorartikler og porto 2.250 842 

EDB udgifter 28.125 29.658 

Telefon 3.895 3.626 

Forsikringer 22.658 24.634 

Falck 26.823 25.870 

Kontingenter 15.131 18.687 

Revisor og regnskabsassistance 20.500 20.500 

Anden regnskabsmæssig assistance 14.750 15.625 

Diverse administrationsomkostninger 152 3.752  ___________ _______ 

 183.266 249.045  ___________ _______ 

 

Lejeudgifter 536.544 536.544 

El og varme 168.667 149.127 

Vand 53.666 63.119 

Renovation 20.837 21.918 

Reparation og vedligeholdelse lokaler 3.845 3.745 

Reparation og vedligeholdelse baner, folde m.v. 89.478 151.686 

Rengøring 4.424 6.101  ___________ _______ 

 877.462 932.240  ___________ _______ 

Lokaletilskud Aarhus Kommune -152.980 -139.798 

Lejeindtægter -88.800 -97.200  ___________ _______ 

 -241.780 -236.998  ___________ _______ 

Lokaleomkostninger, netto 635.682 695.242  ___________ _______ 

 

Andre eksterne omkostninger i alt 818.948 944.287  ___________ _______ 
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Noter 

 2020 2019 
 kr. kr.  ___________ _______ 

5. Afskrivninger 
Småanskaffelser 2.078 7.912 

Tab, afgang/værdiregulering heste 58.500 -7.500 

Af- og nedskrivninger 156.775 68.733  ___________ _______ 

 217.353 69.145  ___________ _______ 

 
6. Finansielle omkostninger 
Renter og gebyrer, netto 2.762 742  ___________ _______ 

 2.762 742  ___________ _______ 

 
7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
Kostpris 1. januar 1.179.876 1.159.376 

Tilgang 0 20.500  ___________ _______ 

Kostpris 31. december 1.179.876 1.179.876

 ___________ _______ 

Afskrivninger 1. januar 1.010.662 941.929 

Årets afskrivninger 156.775 68.733  ___________ _______ 

Afskrivninger 31. december 1.167.437 1.010.662  ___________ _______ 

 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 12.439 169.214  ___________ _______ 

 

 
8. Heste 
Bogført værdi 1. januar 206.300 179.300 

Tilgang 29.000 29.500 

Afgang/værdiregulering -87.300 -2.500  ___________ _______ 

Bogført værdi 31. december 148.000 206.300  ___________ _______ 
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Noter 

 2020 2019 
 kr. kr.  ___________ _______ 

9. Likvide beholdninger 
Kassebeholdning 10 22 

Jyske Bank 73.491 70.531 

Bank Nordik 389.628 107.206  ___________ _______ 

 463.129 177.759  ___________ _______ 

 
10. Anden gæld 
Skyldige feriepenge 33.006 21.907 

Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP 29.871 33.416 

Øvrige skyldige poster 20.036 13.755 

Deposita 209.805 231.880  ___________ _______ 

 292.718 300.958  ___________ _______ 

 

11. Forpligtelser 
Der er indgået en aftale med Skåde Ridecenter, som kan opsiges med 12 måneders varsel fra både udlejer og 

lejers side, til en årlig leje på 536.544 kr. 

 

 

 

 

 

 

 


