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Danmarks Brydeforbund
Årsrapport 2019

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Danmarks Brydeforbund for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010, kapitel 4 og 6.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2019.

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.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brøndby, den 9. maj 2020

Bestyrelsen:

Palle Nielsen
formand

Søren Hyllegaard
næstformand

Bo Lorenzen
kasserer

Jesper Kierkegaard Hansen Sonja Ekstrøm Henrik Stuhr

Charlotte Jensen Erik Nyblom
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til generalforsamlingen

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Brydeforbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019, 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 2019 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019 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.

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:
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► �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 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.

► �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 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.

► �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 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.

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

4



Danmarks Brydeforbund
Årsrapport 2019

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 9. maj 2020
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Thomas Bruun Kofoed
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne28677
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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
Søren Hyllegaard, næstformand
Bo Lorentzen, kasserer
Jesper Kierkegaard Hansen
Sonja Ekstrøm
Henrik Stuhr
Charlotte Jensen
Erik Nyblom

Ekstern revisor

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg

Bank

Sydbank

Momsregistrering

Danmarks Brydeforbund er som forening som hovedregel momsfritaget.
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Ledelsesberetning

Danmarks Brydeforbunds årsregnskab for 2019 giver et retvisende billede af aktivitetsniveau samt den
daglige drift.
Regnskabet udviser et overskud på 207.285 kr. mod et budgetteret overskud på 153.200 kr. Året har
været præget af vores udtagelse af bryder til OL. Dette har medført øget tilskud fra TD og også påført
os nogle ekstra omkostninger.
Vi har yderligere opsagt samarbejdet med vores breddekonsulent, der er dog ansat en ny med tiltræ-
delse i 2020.

Resultatfordeling
Årets resultat overføres til vores egenkapital.

Årets aktiviteter
De planlagte aktiviteter er for størstedelens vedkommende gennemført, kraftcenter(NKC) er kommet op
at køre, og indfrier vores forventninger til budget og resultater. Vores forhandlinger med TD har været
positive og har afstedkommet løfte om støtte i årene fremover.

Forventet udvikling i årsregnskabet 2020
Indtægter fra DIF forventes holdt på samme niveau som i 2019.
Da vi, som alle andre er blevet hårdt ramt af Corona-virus situationen, har vi allerede fra midten af
marts måtte lukke for alle aktiviteter i vortes brydeklubber, og da ingen ved hvornår situationen er til-
bage til ”normal” er det umuligt at forudsige udviklingen i 2020, men mange arrangementer er allerede
blevet aflyst eller udskudt, dette gælder også DM for drenge/piger/junior/ungdom.
Vi forventer større udgifter til træning og vedligeholdelse af vores elitebrydere, når først der bliver åb-
net for dette.

Frederik Bjerrehus og Rajbek Bisultanov skal videreføre vores status som eliteforbund og vi forventer os
gode resultater af disse 2. Frederik Bjerrehus har qua udtagning til OL allerede bevist at han er på rette
spor. Rajbek Bisultanov er blevet Europamester i 2019 og mangler kun et dansk statsborgerskab for at
kunne kvalificere sig til OL.  Vi har yderligere flere unge brydere på vej, så vi ser positivt på fremtiden.
Det har været positivt at se, hvordan bryderne har løftet arven efter Mark O. Madsen. Vi ser også
at vi bliver tilgodeset når vi ansøger om støtte og tilskud.
Driftsresultatet for 2020 er budgetteret til et overskud på 250 kr., men grundet den øjeblikkelige situa-
tion, anser vi det for muligt at dette ikke holder stik, vi kan på nuværende tidspunkt ikke forudse hvad
der sker resten af 2020.

Begivenheder indtruffet efter 31. december 2019.
Der er fra regnskabsårets afslutning og frem til aflæggelsen af denne årsrapport, ikke indtruffet forhold,
der vurderes at have væsentligt indflydelse på vurdering 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 2019 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.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note 2019 Budget 2019 2018

Indtægter
Tilskud, Danmarks Idrætsforbund 1 1.575.463 1.644.000 1.708.742
Tilskud, Team Danmark 596.931 594.500 591.886
Tilskud Kirkbi 184.877 0 0
Indtægter fra klubber 2 156.285 160.000 144.135
Sponsorindtægter 10.000 75.000 10.000
Deltagerbetaling 3 306.837 210.000 286.478
NKC 576.912 576.000 576.912
Renter m.v. 4 16.516 10.000 -14.103

Indtægter i alt 3.423.821    3.269.500 3.304.050

Omkostninger
Administration 5 241.563 257.300 415.723
Forbundets arrangementer 6 30.082 62.000 64.903
Offcialsudvalg 7 178.636 160.000 89.585
Klubkonsulenterne 8 17.030 7.500 9.129
Eliteudvalget 9 2.321.982 2.065.000 2.108.263
ATK Udvalget 10 400.083 564.500 506.065
Udviklingssudvalget 11 5.000 0 43.138
Kommunikationsudvalget 12 17.656 0 0
Uddannelsesaktiviteter 13 4.504 0 0

Omkostninger i alt 3.216.536 3.116.300 3.236.805

Årets resultat 207.285 153.200 -303.652

Disponering
Overført til egenkapitalen 207.285 153.200 -303.652
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Balance
Note 2019 2018

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Andre tilgodehavender 14 28.902 94.035
Rådighedsbeløb bestyrelsen m.fl., netto 15 38.133 2.803

Tilgodehavender i alt 67.035 96.838

Værdipapirer 16 377.193 366.714
Likvide beholdninger 17 668.323 696.729

Omsætningsaktiver i alt 1.112.551 1.160.281

AKTIVER I ALT 1.112.551 1.160.281

Egenkapital
Egenkapital, primo 321.337 254.094
Årets resultat 207.285 67.245

Egenkapital i alt 528.623 321.339

Langfristede gældsforpligtelser
Feriepenge forpligtigelser, indefrysning 41.893 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 41.893 0

Kortfristede gældsforpligtelser
Anden gæld 353.113 477.215
Mellemregning, Danmarks Idrætsforbund 188.922 361.727
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 542.035 838.942

Gældsforpligtelser i alt 583.928 838.942

PASSIVER I ALT 1.112.551 1.160.281
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2019 2018

1 Tilskud, Danmarks Idrætsforbund
Ordinært tilskud 1.566.000 1.388.872
Ekstraordinært tilskud 0 172.500
Kongrestilskud 0 11.933
Tilskud Breddearbejde 9.463 0

1.575.463 1.573.305

2 Indtægt fra klubber
Licenser 46.285 67.001
Klubkontingenter 110.000 110.000

156.285 177.001

3 Deltagerbetaling
Startpenge, DM, SM, JM 34.700 29.700
Egenbetaling, samling af elite 138.719 86.500
Egenbetaling, Bredde 86.500 114.025
Diverse indtægter 818 0
Egenbetaling Træningssamlinger 20.000 0
Egenbetaling, dommer 24.000 0
Egenbetaling, uddannelse 2.100 0

306.837 230.225

4 Renter m.v.
Aktieudbytte 6.036 5.531
Kursregulering valuta 10.480 858

16.516 6.389
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2019 2018

5 Administration
Sekretariat:
Kørsel, bestyrelsen 22.080 35.254
Sekretariatsomkostninger 3.273 46.909
Kontorhold 799 1.543
Telefon og fax 6.109 4.091
Telefon, bestyrelsen 10.200 7.000
Porto og gebyr 6.263 5.120
Forsikring 17.971 16.888
Edb-omkostninger 18.943 5.631
Revision 8.125 8.400
Tryksager 6.577 413
Tab på debitorer 0 32.665
Feriepenge forpligtigelser 5.667 0
Mødeomkostninger:
Bestyrelsesmøder 16.106 21.582
Repræsentantskabsmøder 8.994 12.431
Eksterne møder 11.048 12.762
Internationale arbejder:
Kontingent til FILA og NBF 10 22.313
Repræsentation 48.520 53.725
Nyanskaffelser og vedligeholdelse 50.878 128.996

241.563 415.723

6 Forbundets arrangementer
Beklædning 11.615 0
DM individuelt og hold 8.751 23.191
Thor Masters 280 9.689
Århus Open 1.480 11.057
NM Kolding 2017 0 3.187
Medaljer alle kategorier 7.956 17.108
Stævner og arrangementer 0 671

30.082 64.903
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2019 2018

7 Officialsudvalget
Administration og møder 9.735 1.590
Nationale kurser og møder 53.390 4.475
Internationale stævner 57.904 45.093
Internationale kurser 0 10.869
Dommere ved mesterskaber 36.654 27.558
Udvikling i klubber 20.953 0

178.636 89.585

8 Klubkonsulenterne
Årets ungdomsklub 0 7.500
Teknikmærke 17.030 0
Breddekonsulent 0 1.629

17.030 9.129

9 Eliteudvalg
Træningsarbejde:
Løn til trænere 329.956 345.188
Løn Sportschef 188.416 193.150
Træner omk. kørsel m.v. 3.535 13.262
Licenser, beklædning, erfa m.v. 4.585 0
Administration 14.799 16.845
Konkurrencer og træningslejre 911.789 703.687
Fysisk Træning 0 1.800
Samling og Stævner 2016 og 2020 282.167 267.241
Elitecenter aktiviteret (NKC) 563.506 523.536
Deltagelse i intern. Mesterskaber 4.500 2.650
Transport træner 0 2.569
Øvrige eliteomkostninger 18.729 38.335

2.321.982 2.108.263
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2019 2018
10 ATK Udvalget

Administration 0 3.560

Projektleder omkostninger 153.429 137.963
Omkostninger til trænerudd og camp 14.287 48.685
Løn 222.825 292.965
Kørsel, bro m.v. 9.542 22.892

400.083 506.065

11 Udviklingsudvalget
Materiale indkøb 17.656 43.138

17.656 43.138

12 Kommunikationsudvalget
Uddannelse, kusus mv. 5.000 0

5.000 0

13 Uddannelsesaktiviteter
C2 - Lederuddannelse 3.500 0
C3 - Official/dommer og listeføreruddannelse 1.004 0

4.504 0

14 Andre tilgodehavender og forudbetalinger
Andre tilgodehavender 28.902 65.175
Forudbet. Omkostninger 0 28.860

28.902 94.035

15 Rådighedsbeløb hos bestyrelsen m.fl., netto
Szymon Kogut 14.567 1.250
Håkan Nyblom 0 -4.596
Thor H. Pedersen 23.566 6.149

38.133 2.803
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Noter

2019 2018
16 Værdipapirer

Sydinvest, Danneborg Erhverv 299.446 297.255
Sydinvest, Euroland 70.757 61.704
Aktier i Sydbank 6.990 7.755

377.193 366.714

17 Likvide midler
Sydbank, anfordringskonto 176519-2 668.323 697.044
Sydbank 1217239 0 -105
Sydbank 1217247 0 -105
Sydbank 1217254 0 -105

668.323 696.729
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