


ROTTWEILERKLUBBEN DANMARK 

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 
Note 

INDTÆGTER: 
2022 

Kontingenter  137.475 
Afskrivninger kontingenter  

 

Grundkontingent lokalforeninger  -11.850 
Diverse indtægter  7.739 

 

133.364 

2021 

195.215 
-102.233 
-15.850 

77.132 

UDGIFTER: 
Råd og udvalg 
Brugshunderådet i -16.763 -1.833 
Avlsrådet 2 -51.135 -7.460 
Udstillingsudvalget 3 -16.953 -11.397 

-84.851 -20.689 

Møder m.m: 
Generalforsamling  -2.290 -11.770 
HB møder -4.006 -4.776 
Fællesmøde  -5.800 
IFR Møde -3.713 
HB Kørsel.  -11.528 

-23.624 -20.259 
Driftsudgifter i øvrige: 
Kontorartikler og tryksager -9.675 
IT abonnementer/køb software -10.100 -7.735 
Internet og webhotel -2.380 
Porto og gebyrer  
Gaver og donationer 
Refusioner UHM/FP  
Forsikringer og kontingenter  
Diverse  

UDGIFTER I ALT 

RESULTAT FØR RENTER 
Renteindtægter  
Renteudgifter  

ÅRETS RESULTAT 

-7.161 -3.799 
-3.238 

  

-712 
-1.500 -1.800 

-50 -700 
-34.104 -14.746 

-142.579 -55.695 

-9.215 21.437 

 

966 
-2.606 -2.925 

-11.821 19.478 



BALANCE PR. 31. DECEMBER 

 

Note 

31.12.2022 31/12 2021 

AKTIVER: 

   

Bankbeholdninger... ............... .... .............. ........ 

 

577.970 648.230 
Andre tilgodehavender  

 

- 311 

AKTIVER IALT 

 

577.970 648.541 

PASSIVER: 

   

Skyldige omkostninger . 4 12.812 39.610 
Forudbetainger kontingent 2023.  

 

275 36.525 

Gæld i alt  

 

13.087 76.135 

Hensættelser.  5 4.298 0 

Formue 1. januar  

 

572.406 552.928 
Årets resultat  

 

-11.821 19.478 

Formue 31. december  

 

560.585 572.406 

PASSIVER IALT 

 

577.970 648.541 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for 2022 for Rottweilerklubben Danmark. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et 
retvisende billede af klubbens aktiver og passiver samt resultat. 

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. 

Odense d. 16. april 2023 

Henrik Neumann Carsten Henriksen Bente Koch 

Karin Lynge Strømholt Nielsen Christoffer Bruce 



Noter til årsregnskabet 

   

2022 2021 
Note 1 - Brugshunderåd 

  

Kursus VM Holdet.  -13.400 

 

Sponsorater VM Holdet  -14.100 -6.500 
VM-holdet udgifter.  33.276 9.014 
BHR - kørsel  4.675 

 

Udgifter prøver  6.312 

 

Prøvehæfter m m  

 

-3.175 
Prøver tilskud/ afholdt af BHR IPO/SPH  

 

2.494 

 

16.763 1.833 

Note 2 - Avlsråd 

  

AK Indbetalinger.  -12.800 -55.250 
UHM Indtægter  -41.700 

 

Hvalpetest Indbetalinger  -16.439 

 

AK og UHM Udgifter pladsleje, forplejning etc  57.421 57.459 
AK og UHM kørsel.  54.737 

 

Hvalpetest Kørsel  9.916 5.250 

 

51.135 7.460 

Note 3- Udstillingsudvalg 

  

Indtægter juleudstilling.  -16.294 

 

Udgifter juleudstilling m m  33.247 9.880 
UU Afholdt udstilling 

 

1.517 

 

16.953 11.397 

Note 4- Skyldige omkostninger 

  

Kredstilskud tidligere år  6.600 25.200 
Kredstilskud 2022  3.875 

 

Dansk Kennelklub...  

 

10.421 
Hvalpetest  

 

2.139 
Diverse lokalforeninger.  

 

1.850 
Kørsel fællesmøde  2.337 

  

12.812 39.610 

Note 5 - Hensættelser 

  

SydSjælland - Sat i bero  4.298 

  

4.298 

 



Anvendt regnskabspraksis 

Generelle bemærkninger 

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, vedtægterne samt 
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen 
alle omkostninger vedrørende året. 

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Resultatopgørelsen 

Resultatopgørelsens poster periodiseres, således at de omfatter regnskabsåret. 

Medlemskontingent 

Medlemskontingent omfatter kontingent fra foreningens medlemmer. Kontingentet tages til indtægt i den 
periode det vedrører. 

Tilgodehavender 
Der foretages individuel vurdering af debitorerne, og hensættelser til tab finder sted, hvor dette skønnes 
påkrævet. 

Kreditorer 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 



Revisionspåtegning 

Til medlemmerne i Rottweilerklubben Danmark 

Vi har revideret regnskabet for Rottweilerklubben Danmark for året 2022 udvisende et resultat på kr. -11.821. 
Revisionen omfatter ikke budgetter eller bestyrelsens kommentarer til regnskabet eller bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsen har ansvaret for årsregnskabet samt for den interne kontrol, som anses for nødvendig for at 
udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Vores 
ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om det af bestyrelsen aflagte regnskab. 

Den udførte revision 

Vi har udført revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder 
væsentlige fejlinformation. Revisionen af årsregnskabet omfatter stikprøvevis undersøgelser af information, der 
understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til 
den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis og til væsentlige skøn foretaget af bestyrelsen samt vurdering af den 
samlede præsentation af årsregnskabet. 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, økonomiske 
stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar — 31. 
december 2022. 

Odense d. 16. april 2023 

Janny Møller Eva Bulow Nielsen 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

