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Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 

2018 for Pyttur, Ordrupdal Rideklub. 

 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af rideklubbens aktiviteter for perioden 1. 

januar - 31. december 2018.  

 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret-

ningen omhandler. 

 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 
Charlottenlund, den 20. marts 2019 
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Til medlemmerne af Pyttur, Ordrupdal Rideklub 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Pyttur, Ordrupdal Rideklub for perioden 1. januar - 31. december 

2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregn-

skabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. 

januar - 31. december 2018 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 uaf-

hængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Eti-

ske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-

ske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-

vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

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

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-

delsen anser 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 selskabets evne til at fortsæt-

te 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre det-

te. 

 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

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

formation, 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 re-

vision, 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. Fejlin-

formationer 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. 
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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 profes-

sionel 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 fejl-

information forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevid-

ste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

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

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusi-

on om effektiviteten af selskabets 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 usik-

kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til 

at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspå-

tegning 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 selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

 
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-

oplysningerne, 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 betydeli-

ge mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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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 årsregnskabsloven. 

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

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 

fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 
Frederiksberg, den 20. marts 2019 

 

Revision København 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

 

 

 
Brian Grøndahl Hansen 

Registreret revisor, Cand.merc.aud. FSR - Danske Revisorer 

mne36174 
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Hovedaktivitet 

Klubbens formål er ifølge vedtægterne at fremme interessen for ridesport - herunder ridning, pasning 

og viden om den islandske hest. Klubben skal virke for at samle medlemmerne til udøvelsen af denne 

idræt på såvel motions- som konkurrenceplan, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende 

hestens brug og pleje. 

Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler; 

rideetablissementet Ordrupdal. 
 

Usædvanlige forhold 

Der har ikke været øvrige enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karak-

ter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. 

 

 

Usikkerhed ved indregning og måling 

Der er i regnskabsåret ikke konstateret væsentlige usikkerhed vedrørende indregning og måling af 

regnskabsposter.  
 

Udviklingen i klubbens aktiviteter og økonomiske forhold 

Klubben har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i 

regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. 

 

Årets udvikling og resultat anses for utilfredsstillende. 

 

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 

klubbens finansielle stilling. 
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GENERELT 

Årsregnskabet for Pyttur, Ordrupdal Rideklub for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med års-

regnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. 

 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 

 
Generelt om indregning og måling 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregu-

leringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvi-

dere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, her-

under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede 

regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

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

skabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

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

selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

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

telser som beskrevet for hver enkelt. 
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RESULTATOPGØRELSEN 

 
Indtægtskriterium  

Som indtægtskriteriumer anvendt faktureringsprincippet. 

 
Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer, mv. 

 
Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedag-

penge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. 

 
Finansielle indtægter og omkostninger 

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

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. 
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BALANCEN 

 
Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fra-

drag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

 
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og 

reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaf-

felsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. 

 
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadret-

tet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. 

 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 

tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen 

omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte pro-

duktionsomkostninger. 

 
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugsti-

den på de enkelte bestanddele er forskellige.  

 
  Brugstid  

  

  
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

 

5-7 år  
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Heste  

Beholdningen af heste måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Eventu-

elle nedskrivninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen.  
 

Kostprisen omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 
 

Nettorealisationsværdi for beholdningen opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkost-

ninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til 

omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 

salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. For-

tjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger. 

 
Tilgodehavender 

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

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

 
Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 
   

 



 Pyttur, Ordrupdal Rideklub 

  

  

 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018   

  2018 2017 

  kr. kr. 
   
 

   

 13 

 

 1 Indtægter  4.377.644 4.084.037 

   

 2 Omkostninger vedrørende heste mv.  -1.517.734 -1.316.651 

 3 Andre eksterne omkostninger  -2.249.923 -965.421 
     

 BRUTTORESULTAT  609.987 1.801.965 
   

 4 Personaleomkostninger  -1.917.560 -1.856.044 

   Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle 
  anlægsaktiver  -41.372 -45.355 
     

 DRIFTSRESULTAT  -1.348.945 -99.434 
   

   Andre finansielle omkostninger  -8.670 -6.317 
     

 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT  -1.357.615 -105.751      

 ÅRETS RESULTAT  -1.357.615 -105.751      

   

   FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING  

   Overført resultat  -1.357.615 -105.751 
     

 DISPONERET I ALT  -1.357.615 -105.751      
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 5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  44.746 86.118 
     

   Materielle anlægsaktiver  44.746 86.118      

   ANLÆGSAKTIVER  44.746 86.118 
     

   

 6 Heste  714.651 672.351 
     

 Beholdninger  714.651 672.351      

  Tilgodehavende kontingenter  0 6.686 
     

 Tilgodehavender  0 6.686      

   Likvide beholdninger  1.439.857 2.013.245      

 OMSÆTNINGSAKTIVER  2.154.508 2.692.282 
     

   

 AKTIVER  2.199.254 2.778.400      
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   Virksomhedskapital  2.078.106 2.183.857 

   Overført resultat  -1.357.615 -105.751 
     

 7 EGENKAPITAL  720.491 2.078.106      

   

 8 Leverandører af varer og tjenesteydelser  903.251 139.136 

 9 Anden gæld  575.512 561.158 
     

 Kortfristede gældsforpligtelser  1.478.763 700.294      

   GÆLDSFORPLIGTELSER  1.478.763 700.294 
     

   

 PASSIVER  2.199.254 2.778.400      

   

 10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.  

 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  
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 1 Indtægter  

 Medlemskontingent under 25 år  161.430 160.530 

 Boksgebyr  32.000 47.000 

 Ekstern undervisning  38.910 49.800 

 Privat undervisning  5.150 -1.060 

 Instruktør- Alexander Schumann  0 430 

 Instruktør- Mette Køllegaard  12.650 3.200 

 Instruktør- Henrik Thyssen  0 460 

 Instruktør- Patricia Eriksen  0 230 

 Holdridning  1.408.635 1.550.061 

 Boksleje  1.674.874 1.711.899 

 Holdridning, privat hest  44.001 56.763 

 Tilkøb, Ekstra ydelser  11.550 14.025 

 Medlemstilskud  27.897 31.070 

 Lokaletilskud  117.340 76.991 

 El-tilskud  30.765 20.400 

 Renovering tilskud  319.707 0 

 Deltagelse i kurser/arrangementer  75.275 40.750 

 Øvrige indtægter  28.210 0 

 Udlejning af fast ejendom  81.750 81.000 

 El  0 11.147 

 Varme  0 10.341 

 Salg af heste  302.500 213.000 

 Sommergræs  5.000 6.000 
     

 4.377.644 4.084.037 
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 2 Omkostninger vedrørende heste mv.  

 Foder  152.174 154.357 

 Saltsten  0 1.104 

 Hø  398.653 328.965 

 Spåner  278.500 205.291 

 Vacciner mv.  30.259 38.595 

 Vacciner mv. viderefakturering  -30.259 -38.595 

 Ejercertifikater  2.900 1.336 

 Sommergræs  27.500 25.000 

 Ridekort  15.188 10.314 

 Dyrlæge  95.814 88.431 

 Køb af heste  344.800 198.000 

 Beholdning af heste primo  672.351 687.351 

 Beholdning af heste ultimo  -714.651 -672.351 

 Udstyr til heste  10.111 61.256 

 Smed  104.041 119.452 

 Mødding  76.055 77.910 

 Transport af heste  0 16.170 

 Diverse  35.649 14.065 

 Forsikring heste  18.649 0 
     

 1.517.734 1.316.651 
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 3 Andre eksterne omkostninger  

 Øvrige omkostninger  

 Omkostninger sociale aktiviteter og diplomer  297 4.459 
     

 297 4.459 
     

 Lokaleomkostninger  

 Leje Ermelunden  32.253 32.000 

 Husleje  95.708 84.468 

 Varme  57.606 95.674 

 El - Dong  107.056 134.920 

 Vand  39.756 34.065 

 Vedligeholdelse  1.463.879 131.212 

 Vedligeholdelse. mv. Ridehus  107.121 42.245 

 Øvrige vedligeholdelse/renovering  0 55.324 

 Renovation  60.000 40.000 

 Rengøring  10.357 26.040 

 Værktøj/diverse arbejdsredskaber  65.608 45.740 

 Småanskaffelser  13.717 25.803 

 Indretning  7.622 2.166 

 Diverse omkostninger  1.990 1.395 
     

 2.062.673 751.052 
     

 Øvrige personaleomkostninger  

 Befordringsgodtgørelse  9.154 6.042 
     

 9.154 6.042 
     

 Administrationsomkostninger  

 Kontorartikler/tryksager  6.466 8.195 

 EDB-omkostninger  0 273 

 Småanskaffelser  9.784 0 

 Telefon/ internet  10.966 10.252 

 Porto  233 222 

 Revisorhonorar  25.000 20.000 

 Revisorhonorar, sidste år  0 7.250 

 Advokathonorar  29.500 75.857 

 Kontingenter  27.241 17.276 

 Generalforsamling  3.336 150 

 Bestyrelse  0 630 

 Arbejdsdage  0 1.018 

 Sociale begivenheder  17.604 17.172 
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 Kontingent reduktion  21.725 21.725 

 Andre omkostninger  0 500 

 Annoncer  7.488 7.818 

 Hjemmeside  846 638 

 Gaver og blomster  2.340 1.262 

 Klubmodul  15.270 13.630 
     

 177.799 203.868 
     

 2.249.923 965.421 
     

   

 4 Personaleomkostninger  

 Lønninger  1.578.822 1.611.119 

 Pensioner  137.281 104.309 

 Andre omkostninger til social sikring  201.457 140.616 
     

 1.917.560 1.856.044 
     

   

   

 Andre anlæg, 
 driftsmateriel 
 og inventar 
 5 Materielle anlægsaktiver  

 Kostpris, primo  258.643 

 Tilgang i årets løb  0 

 Afgang i årets løb  0 
   

 Kostpris 31. december 2018  258.643 
   

   

 Af-/nedskrivninger, primo  -172.525 

 Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver  0 

 Årets af-/nedskrivninger  -41.372 
   

 Af-/nedskrivninger 31. december 2018  -213.897 
   

 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018  44.746    
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 6 Heste  

 Anskaffelsessum, primo  672.351 687.351 

 Tilgang i årets løb  344.800 198.000 

 Afgang i årets løb  -302.500 -213.000 

 Overført til beholdning  -714.651 -672.351 

 Beholdning af heste  714.651 672.351 
     

 714.651 672.351 
     

   

  
 7 Egenkapital  

   
   

 Egenkapital primo  2.078.106 2.183.857 

 Overført resultat  -1.357.615 -105.751 
     

 720.491 2.078.106 
     

   

   
   
   

   
 2018 2017 
 kr. kr. 
 8 Leverandører af varer og tjenesteydelser  

 Leverandører af varer  878.251 119.136 

 Revisorhonorar  25.000 20.000 
     

 903.251 139.136 
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 9 Anden gæld  

 Skyldig A-skat  32.132 65.039 

 Skyldig ATP  3.408 6.815 

 Skyldige feriepenge  23.945 15.585 

 Feriepengeforpligtelse, regulering  176.414 176.414 

 Skyldig pension  10.728 18.359 

 Skyldig AM-bidrag  11.287 23.748 

 Deposita på boks, ridehold osv.  317.598 255.198 
     

 575.512 561.158 
     

   

 10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.  

Eventualaktiver 

Klubben har ingen eventualaktiver. 

 
Eventualforpligtelser 

Klubben har ingen eventualforpligtelser. 

Medarbejderforpligtelser 

Klubben har normale forpligtelser til opsigelsesvarsler for ansat personale. 

 

 
   

 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  

Ingen af klubbens aktiver er pantsatte eller stillet til sikkerhed for gæld. 

 

   

 

 


