
 

 



ROTTWEILERKLUBBEN DANMARK
Budget
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

Faktisk Faktisk 
Note 2020 2019

INDTÆGTER:
Kontingenter………………………………………………………… 190.798       235.530       
Afskrivninger kontingenter…………………………………  -15.025        -67.775        
Grundkontingent lokalforeninger………………………… -17.475        -20.125        
OK-benzinaftale……………………………………………  -               2.998           
Diverse indtægter……………………………………………  1.187           128              

INDTÆGTER IALT 159.485       150.756       
UDGIFTER:
Råd og udvalg
Brugshunderådet…………………………….……………… 1          -8.076          -20.363        
Avlsrådet…………………………………………………… 2          -25.289        -12.867        
Udstillingsudvalget(lokal)…………………………………… 3          -               -13.104        
Opdrætterudvalget…………………………………………  -               
Juleudstilling  -               

-33.365        -46.334        
SPONSORATER:
Sponsorater modtaget  
Sponsorater………………………………...……………… -               13.825         

-               13.825         
Sponsorat udgifter  
Sponsorater VM incl Tøj…………………………………… -               -               
Sponsorater Tøj "Store heste dag"………………………………… -               -               

-               -               
SPONSORATER I ALT -               13.825         



Faktisk Faktisk 
Note 2020 2019

MØDER M.M HOVEDKLUBBEN:  
Generalforsamling ………………………………………… -804             -10.814        
HB møder………………..…………………………………  -18.125        -27.841        
Møder med lokalforeningerne……………………………  -               -               
Møder med DKK……………………………………………  -               
HB / Rådsmøder……………………………………………  - -               
IFR  -1.123          -14.859        
Repræsentation……………………………………………  -               -4.326          
Telefon og IT-godtgørelse………………………………… -244             -387             
Medlems akriviteter(vedtægter og advokat)……………………… -               

-20.296        -58.227        
DRIFTSUDGIFTER I ØVRIGT:  
Kontorhold…………………..……………………………… -               -               
IT/Telefon…………………………………………………… -4.492          -15.043        
Porto og gebyrer …………………………………………… -2.603          -7.194          
Inventar, vægtafgift og IT…………………...……………… -150             -               
Refusioner UHM/FP………………………………………… -               -               
Kørsel etc. Bladet…………………………………………… -               -               
Forsikringer og kontingenter……………………………… -1.740          -1.425          
Registreringsgebyr DKK……………………………...…… - -               
WM 1 + 2, forberedelse, IFR, Udstilling  -2.656          -203.097      
  

-11.641 -226.759

UDGIFTER I ALT -65.302 -317.495
RESULTAT FØR RENTER  94.182         -166.739      
Renteindtægter  ........................................................................ 2.083           3.561           

96.266 -163.178
ÅRETS RESULTAT



BALANCE PR. 31. DECEMBER 
Note

AKTIVER:
Bankbeholdninger…………………………………………… 594.171 429.423
Tilgodehavende kontingenter…………………………..… 4 -3.615               81.700              

AKTIVER IALT 590.556 511.123

PASSIVER:  
Skyldige omkostninger……………………….……………  37.628 54.461

Gæld i alt .......................................................................  37.628 54.461

Formue 1. januar  ..........................................................  456.662 619.840
Årets resultat  ................................................................  96.266 -163.178

Formue 31. december ...................................................  552.928 456.662

PASSIVER IALT  590.556 511.123
 

Ledelsespåtegning  
Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for 2020 for Rottweilerklubben Danmark.
  

resultat  
Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.
   
Odense d. 27. juni 2021

Søren Bøgesvang
Henrik Fuchs

  

Trine H. Maagaard  Henrik Neumann
  

   

31/12 2019

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

Carsten Henriksen

31/12 2020



Rottweilerklubben Danmark - 31. december 2020

Faktisk Faktisk
2020 2019

Note 1 - Brugshunderåd
Instruktør uddannelse -                       11.393                  
Telefon og IT( web wm) -                       -                       
Prøvehæfter -80                       -100                     
Resultathæfter og prøveprogrammer -                       -                       
Prøver tilskud/ afholdt af BHR IPO/SPH  8.156                   6.997                   
Dommermøder & Mønstringer m.m. -                       1.923                   
Diverse -                       150                      

8.076                   20.363                  

Note 2 - Avlsråd
AR møder
Metaltest Ind -34.115                -45.400                
Metaltest Ud 60.022                  57.598                  
Hvalpetest Ind -7.650                  -1.650                  
Hvalpetest Ud 7.032                   2.319                   
Kurser -                       -                       
Diverse

25.289                  12.867                  

Note 3 - Udstillingsudvalg
Rejse- og mødeudgifter
Telefon og IT
UU Afholdt udstilling  udgift -                       35.531                  
UU Afholdt udstilling indtægt -22.427                

-                       13.104                  

Note 4 - Tilgode kontigent

 
Forudbetalt 2021 -35.675                 
Debitor 32.060                  81.700                  

-3.615                  81.700                  



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 2020 udvisende et resultat på kr. 96.266. 
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 2020 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2020.

Supplerende oplysninger

Klubbens forretningsgange er kontrolmæssigt behæftet med de mangler, der ofte følger af et begrænset 
administrationsapparat. Dette medfører en forringelse af muligheden for en effektiv funktionsadskillelse, og 
forøger risikoen for tilstedeværelse af såvel tilsigtede som utilsigtede fejl, samt at sådanne eventuelle fejl og 
besvigelser forbliver uopdagede. Bestyrelsen oplyser, at klubbens forretningsgange er under ændring og at 
disponering på klubbens bankkonti nu sker 2 i forening, og at den manglende funktionsadskillelse kompenseres 
af dette samt af bestyrelsens overvågning af bogføringen via løbende adgang. Vi har henholdt os til bestyrelsens 
vurdering, og har ikke i forbindelse med udførelsen af vores revision konstateret forhold, som indikerer 
tilstedeværelsen af hverken tilsigtede eller utilsigtede fejl.

Odense d. 27. juni 2021

Janny Møller                                                                                                  Christopher Bruce
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