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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 for Danmarks Brydeforbund. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010, kapitel 4 og 6. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at års-
rapporten giver et retvisende billede.  

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der under-
støtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte be-
villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget 
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af forbundet, der er omfattet af 
regnskabet. 

Årsrapporten for 2017 for Danmarks Brydeforbund indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Brøndby, den 2. juni 2018 
Bestyrelse: 

 

 

 

 

 
Palle Nielsen 
formand 

 Erik Nyblom 
næstformand 

 Lene Søberg 
kasserer 

 

 

 

 

 
Sonja Ekström  Peter Rafn  Henrik Stuhr 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Danmarks Brydeforbund 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Brydeforbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet ud-
arbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres 
på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 
kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-
BA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Bud-
gettallene har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledel-
sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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 forbundets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere forbundet, 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 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 revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlin-
formation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan be-
tragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indfly-
delse 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, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi fag-
lige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

► 

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, doku-
mentfalsk, bevidste 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 kon-
klusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol.  

► 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

► 

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 forbundets evne 
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at forbundet ikke længere kan fortsætte driften.  

► 

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 bl.a. 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.  

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 hen-
hold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledel-
sesberetningen. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbin-
delse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi-
sion. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om 
de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, pro-
cesser eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   

København, den 2. juni 2018 

ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Thomas Bruun Kofoed 
statsaut. revisor 
MNE-nr.: mne28677  

Mads Heinkov 
statsaut. revisor 
MNE-nr.: mne41284  
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om forbundet 

Danmarks Brydeforbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon: 42 23 24 80 

CVR. nr.  75 29 93 11 

Bestyrelse 

Palle Nielsen, formand 
Erik Nyblom, næstformand  
Lene Søberg, kasserer 
Sonja Ekström  
Peter Rafn  
Henrik Stuhr  
Bo Lorenzen 

Ekstern revisor 

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
Osvald Helmuths Vej 4 
2000 Frederiksberg 

Bank 

Sydbank  

Momsregistrering 

Danmarks Brydeforbund er som forening som hovedregel momsfritaget. 
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Ledelsesberetning  

Danmarks Brydeforbunds årsrapport for 2017 giver et retvisende billede af aktivitetsniveauet og den 
daglige drift.  

Regnskabet for kalenderåret udviser et driftsunderskud på 303.652 kr. mod et budgetteret underskud 
på 10.800 kr.  

Resultatfordeling 

Underskud dækkes af foreningens egenkapital. 

Årets aktiviteter 

De aktiviteter, der var budgetteret med, er i største omfang gennemført som planlagt, herunder arbej-
det med at udarbejde strategiaftale med DIF for perioden 2018-2021. Manifestering af vores Nationale 
kraftcenter. 

Forventet udvikling i regnskabsåret 2018 

Indtægten fra DIF er væsentlig højere end 2017, det skyldes, at beløbet er inkl. tilskud til udviklingskon-
sulenten. Bogføring og regnskab overgår til DIF, hvilket koster forbundet lidt mere end året før. Der vil i 
2018 igen være øget fokus på dommersiden. Det internationale dommerarbejde har krævet ekstra res-
sourcer. Implementering af klubmodul kræver muligvis ekstra ressourcer til driften. 

Mark O. Madsen har indstillet sin brydekarriere til fordel for MMA. Dette giver en stor besparelse, som vi 
forventer at hensætte det meste af. Vores samarbejde med TD kan slutte i år, hvis ikke resultatmålene 
nås, så der regnes på en plan B, hvis dette skulle blive tilfældet.  

Det nationale kraftcenter i Nykøbing er godt funderet, og det forventes, at budgettet holder.  

Repræsentationskontoen belastes heller ikke i samme grad som det foregående år. Årets VM foregår i 
Budapest, et langt billigere sted at være end Paris 2017.   

Driftsresultatet for 2018 er budgetteret med et underskud på 82.200 kr. 

Begivenheder indtruffet efter den 31.december 2017. 

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, 
som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om 
regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i 
henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 

Årsrapporten for Danmarks Brydeforbund for 2017 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste 
år. 

Resultatopgørelse 

Indtægter 

Indtægter/tilskud indregnes i den periode, hvori de er optjent. 

Omkostninger 

Der foretages periodisering af omkostninger.  

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursge-
vinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. 

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af 
forventet tab. 

Værdipapirer 

Forbundets værdipapirer måles til kursværdien på statusdagen. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

Til behandling på
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Årsrapporten 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note 2017

Budget 

2017 2016

Indtægter

Tilskud, Danmarks Idrætsforbund 1 1.573.305 1.559.000 1.426.863

Tilskud, Team Danmark 600.500 600.500 979.964

Indtægter fra klubber 2 177.001 185.000 178.500

Sponsorindtægter 12.000 0 12.664

Deltagerbetaling 3 230.225 200.000 267.772

NKC 576.912 576.000 192.304

Renter m.v. 4 6.389 20.000 12.512

Indtægter i alt 3.176.332 3.140.500 3.070.579

Omkostninger

Administration 5 414.463 241.300 313.962

Forbundets arrangementer 6 52.040 52.500 48.273

Offcialsudvalg 7 99.466 80.000 83.791

Klubkonsulenterne 8 2.500 2.500 2.500

Eliteudvalget 9 2.279.427 2.227.500 2.241.652

ATK Udvalget 10 632.088 547.500 410.480

Kommunikationsudvalget 11 0 0 0

Omkostninger i alt 3.479.984 3.151.300 3.100.658

Årets resultat -303.652 -10.800 -30.078

Disponering

Overført til egenkapitalen -303.652 -10.800 -30.078
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Balance
Note 2017 2016

AKTIVER

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Andre tilgodehavender 14 132.420 336.805

132.420 336.805

Værdipapirer 13 387.030 683.361

Likvide beholdninger 12 299.353 61.960

Omsætningsaktiver i alt 818.803 1.082.126

AKTIVER I ALT 818.803 1.082.126

Egenkapital

Egenkapital, primo 557.744 587.822

Årets resultat -303.652 -30.078

Egenkapital i alt 254.092 557.744

Kortfristede gældsforpligtelser

Anden gæld 144.469 95.839

Rådighedsbeløb bestyrelsen m.fl., netto 15 7.544 7.966

Mellemregning, Danmarks Idrætsforbund 412.698 420.577

Gældsforpligtelser i alt 564.711 524.382

PASSIVER I ALT 818.803 1.082.126
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2017 2016

1 Tilskud, Danmarks Idrætsforbund

Ordinært tilskud 1.388.872 1.418.868

Ekstraordinært tilskud 172.500 2.500

Kongrestilskud 11.933 5.495

1.573.305 1.426.863

2 Indtægt fra klubber

Licenser 67.001 63.500

Klubkontingenter 110.000 115.000

177.001 178.500

3 Deltagerbetaling

Startpenge, DM, SM, JM 29.700 28.650

Egenbetaling, samling af elite 86.500 131.774

Egenbetaling, Bredde 114.025 107.348

230.225 267.772

4 Renter m.v.

Aktieudbytte 5.531 12.512

Kursregulering valuta 858 0

6.389 12.512
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Noter

2017 2016

5 Administration

Sekretariat:

Husleje 2.824 3.414

Kørsel, bestyrelsen 24.335 13.647

Sekretariatsomkostninger 48.150 56.358

Kontorhold 2.321 1.237

Telefon og fax 1.983 5.290

Telefon, bestyrelsen 12.000 14.000

Porto og gebyr 4.799 3.927

Forsikring 6.331 8.098

Edb-omkostninger 47.210 8.291

Revision 7.688 7.625

Tab på debitorer 51.820 0

Mødeomkostninger:

Bestyrelsesmøder 7.985 11.623

Repræsentantskabsmøder 32.919 33.326

Eksterne møder 21.443 36.004

Internationale arbejder:

Kontingent til FILA og NBF 13.950 1.052

Repræsentation 109.972 104.790

Nyanskaffelser og vedligeholdelse 18.733 5.281

414.463 313.962

6 Forbundets arrangementer

DM individuelt og hold 4.665 8.523

Thor Masters 14.491 12.010

Århus Open 9.746 10.562

NM Kolding 2017 7.495 0

Delegerede m.v. 6.480 7.320

Medaljer alle kategorier 9.163 9.858

52.040 48.273

Forbundet kasserer har i 2017 via sin virksomhed modtaget 48.000 kr. 

Beløbet indgår i posten sekretariatsomkostninger.
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Noter

2017 2016

7 Officialsudvalget

Administration og møder 693 1.300

Nationale kurser og møder 29.824 34.102

Internationale stævner 21.095 20.075

Internationale kurser 24.782 9.721

Dommere ved mesterskaber 23.072 18.593

99.466 83.791

8 Klubkonsulenterne

Årets ungdomsklub 2.500 2.500

2.500 2.500
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2017 2016

9 Eliteudvalg

Træningsarbejde:

Løn til trænere 505.787 727.605

Indiv. økonomisk støtte til aktive 0 297.000

IMT 0 11.099

Licenser, beklædning, erfa m.v. 5.153 16.038

Administration 11.352 110.713

Sportspsykolog 9.986 0

Konkurrencer og træningslejre 621.381 848.335

Fysisk Træning 22.900 22.000

Samling og Stævner 2016 og 2020 234.117 208.862

Elitecenter aktiviteret (NKC) 616.751 0

Øvrige eliteomkostninger 252.000 0

2.279.427 2.241.652

10 ATK Udvalget

Administration 
11.094 9.861

Mødeaktivitet 749 1.232

Skribenter og trykning 8.350 1.418

Projektleder omkostninger 129.320 126.874

Omkostninger til trænerudd og camp 46.565 49.328

ATK camps honorar 41.380 30.532

ATK klubudviklingsprojekt 27.007 22.312

ATK klubbesøg honorar 18.750 0ATK klubbesøg honorar
0Løn 328.044 147.417

Kørsel, bro m.v. 20.829 21.508

632.088 410.480

11 Kommunikationsudvalget

Turneringer 0 0

SMS Service 0 0

0 0

12 Likvide midler

Sydbank, anfordringskonto 176519-2 289.753 61.960

Kasse 9.600 0

299.353 61.960
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Noter

2017 2016

13 Værdipapirer

Sydinvest, Danneborg Erhverv 299.564 398.992

Sydinvest, Euroland 74.971 68.252

Sydinvest, International 0 205.157

Aktier i Sydbank 12.495 10.960

387.030 683.361

14 Andre tilgodehavender og forudbetalinger

Andre tilgodehavender 90.170 196.635

Tilgodehavende licenser 24.250 97.170

Tilgodehavende kontingent 18.000 43.000

132.420 336.805

15 Rådighedsbeløb hos bestyrelsen m.fl., netto

Lene Søberg -235 -5.943

Erik Nyblom -3.995 1.899

Peter Rafn -330 -330

Michael Yde -2.371 998

Szymon Kogut 5.433 10.203

Mark O. Madsen -1 -46.463

Palle Nielsen -7.999 29

Anders Ekstrøm 0 0

Håkan Nyblom 100 15.241

Lütfü Atay 1.245 14.195

Rami Zouzou 609 1.451

Thor H. Pedersen 0 7.179

Luca Holt 0 -6.425

-7.544 -7.966

15

Til behandling på

bestyrelsesm
øde


