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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og DFfR's sekretariatsleder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2017 for Dansk Forening for Rosport. 

Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende 
billede af Dansk Forening for Rosports aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 

Årsrapporten for 2017 indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Bagsværd, den 21. februar 2018 

 

    

Anne Meisner 
Chef for Rosportens Hus 

    

Bestyrelse: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Dansk Forening for Rosport 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Forening for Rosport for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-
ber 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens 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 god offentlig revisionsskik, 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 revisionsbe-
vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af foreningen 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 

Foreningen 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 foreningens evne til at fort-
sætte 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 foreningen, 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 god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 
når sådan findes. Fejlinformationer 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 øko-
nomiske 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 god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige vurde-
ringer og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

► rmation 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 foreningens interne kontrol.  

► 

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

► abet 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 foreningens 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det re-
visionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.  

►  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. 
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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; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af for-
eningen, der er omfattet af regnskabet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisions-
skik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. 
Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispo-
sitioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vur-
derer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøt-
ter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den forening, der er omfat-
tet af regnskabet. 

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

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

København, den 21. februar 2018  

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

Torben Kristensen 
statsaut. revisor 
MNE-nr.: mne10003 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om Dansk Forening for Rosport 

Dansk Forening for Rosport  
Skovalleen 38 A 
2880 Bagsværd 

Telefon:  44 44 06 33 
Telefax:  44 44 04 49 
E-mail:  dffr@roning.dk 

CVR-nr.:  66 38 16 17 
Stiftet:  15. januar 1887 
Hjemsted:  Bagsværd 
Regnskabsår:  1. januar – 31. december 

Bestyrelse 

Henning Bay Nielsen (formand) 
Conny Sørensen (økonomiansvarlig)  
Brian Rene Sørensen 
Thomas Ebert 
Lene Pedersen 
Lisbeth Falch Jakobsen 
Marie Heide 

Revision 

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
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Ledelsesberetning 

Årsregnskabet for 2017 har et overskud på 484 t.kr. mod et overskud på 0 t.kr. i budget. Egenkapitalen 
udgør 2.428 t.kr. pr. 31. december 2017. 

Det store overskud i forhold til budget vedrører momskompensation, som ikke er budgetteret, fordi der 
var usikkerhed, om vi ville få kompensation, og hvor meget vi ville få. Da beløbet er modtaget i decem-
ber 2017, har det ikke været muligt at igangsætte aktiviteter.  

2017 er afslutningsåret for DFfR’s 4-årige RoBattle projekt støttet af Nordea-fonden. RoBattle har un-
derstøttet og rådgivet forbundets klubber i udvikling af ungdomsarbejde, herunder rekrutteringsaktivite-
ter, bl.a. gennem sparring på telefon, mail, på klubbesøg, og gennem klubudviklingsprojekter, og en lang 
række materialer og publikationer. Derudover har projektet udbudt inspirationsseminarer og hjulpet 
klubberne til at afvikle forskellige aktiviteter, såsom sommer-roskoler og Nordea-fonden Challenge. Ro-
klubberne har også fået hjælp til at samarbejde med folkeskoler og kommuner om Skole OL, Danmarks 
Stærkeste Klasse, undervisningsmaterialet Attention… GO!, understøttet af 5 ergometertrailere og 8 
EDON trailere. 

I 2017 har vi på kaproningsfronten fortsat vores satsning på de unge roere og dermed en fortsættelse 
af fødekæden til landsholdet. Det har været et flot år for DFfR på kaproningsbanerne, hvor det er blevet 
til 1 sølv og 1 bronze til junior EM, 7 guld til junior NM, 5 guld, 5 sølv og 1 bronze til Baltic Cup, 2 guld 
og 1 bronze til U23 EM, 1 sølv til U23 VM, samt 1 sølv til senior EM og 1 bronze til senior VM. Desuden 
har Danmark hentet 6 guld, 4 sølv og 1 bronze til EM i indendørsroning. Samlet 21 guldmedaljer, 11 sølv 
og 5 bronzemedaljer – et meget flot resultat. Flere både stillede også op til Coastal VM i Frankrig, men 
uden at tage medaljer med hjem. 

Indtægterne i DFfR i 2017 er på 6.552 t.kr. mod 4.545 t.kr. i budgettet, en merindtægt på 2.007 t.kr. I 
realiserede tal indgår indtægter fra Nordea-fonden vedr. RoBattle 1.520 t.kr., som ikke er budgetteret 
samt momsrefusion på 422 t.kr., som heller ikke er budgetteret. Korrigeret for disse indtægter er mer-
indtægterne i forhold til budget på 65 t.kr. og vedrører bl.a. ikke budgetteret udbytte fra datterselska-
bet EUROW ApS. 

I udgiftsposterne er deltagerindtægter for aktiviteterne modregnet i udgifterne. Både budget og realise-
rede tal er således nettotal. Af noterne til de enkelte aktiviteter vises tallene brutto. 

Uddannelsesudvalget har i 2017 gennemført kurser på sikkerhedslinjen, som har givet underskud i ste-
det for overskud, og rospiningkurserne har haft mindre overskud end budgetteret, og samtidig har ud-
gifterne til nye kurser været højere end budgetteret. Samlet budgetoverskridelse på 86 t.kr. 

Roaktivitetsudvalget har i 2017 haft et mindreforbrug på 30 t.kr. i forhold til budget. Det sammensæt-
ter sig af merindtægter på udstationerede både og ikke gennemførte aktiviteter Uro9000 og Nordic Wild 
Water. 

Kaproningsudvalget har haft en budgetoverskridelse på 108 t.kr. væsentligst fra merudgifter på udsen-
delser til U23 VM og Baltic Cup. 

Langdistancekaproninger har gennemført aktiviteterne lidt under budget. 

Miljø og Plan- samt Sikkerhedsudvalget har begge realiseret under budget ved gennemførelse af plan-
lagte opgaver. Miljø har heller ikke i år fået ansøgninger til Grøn Klub prisen, som derfor ikke er uddelt. 

Dommerudvalget har i år afholdt Nordisk dommerseminar, der sammen med dommeruddannelsen har 
medført en budgetoverskridelse på 18 t.kr. 

Udviklingsprojekter er gennemført med besparelse i.f.t. budget med 128 t.kr. Projekterne omfatter 
DFfR’s andel af RoBattle projektet, der er støttet af Nordea-fonden, strategiarbejde med et strategisemi-
nar i efteråret for bestyrelses- samt udvalgsmedlemmer m.fl., som er støttet af en donation.  

Hovedbestyrelsens arbejde har også i 2017 været præget af det igangværende strategiarbejde, hvor 
der nu er indgået en aftale med DIF for de kommende 4 år. Flere møder har været skypemøder, og der 
er samlet besparelser på 16 t.kr. i forhold til budget. 

DFfR forbundsaktiviteter er realiseret 22 t.kr. over budget. Overskridelsen vedrører Hovedgeneralfor-
samlingen. 
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Ledelsesberetning 

På det internationale arbejde har der været to FISA-kongresser, hvor der på kongressen i januar blev 
stemt om forslag til det ændrede OL-program med resultat, at LM4- (guldfireren) udgik af programmet 
og i oktober var VM-programmet til afstemning. Samlet er aktiviteterne gennemført 31 t.kr. under bud-
get. 

Sekretariatet har i 2017 skulle indhente nogle af de opgaver, som blev udsat pga. arbejdet med Masters 
regatta i 2016 samtidig med, at en medarbejder forlod sekretariatet til fordel for et drømmejob. Nogle 
opgaver har derfor været gennemført delvis med vikar. Rosportens Hus har i 2017 fået en større udven-
dig istandsættelse, som har kunnet realiseres med opsparede midler. Der er i 2017 sat flere penge af til 
istandsættelse og til forbedring af tilmeldingssystem til kurser og arrangementer. Samlet har sekretaria-
tet realiseret 2017 med 6.000 t.kr. over budget. 

Budget 2018 viser et underskud på 60 resultat og de samlede indtægter og udgifter er lidt højere end 
2017 budgettet. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010, kapitel 4 og 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets 
ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 

Årsrapporten for Dansk Forening for Rosport er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde for-
eningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå 
foreningen, 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 regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, 
der er afholdt for at opnå årets indtægter, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forplig-
telser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har væ-
ret indregnet i resultatopgørelsen. 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår 
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel post. 

Resultatopgørelse 

Indtægter 

Kontingenter og tilskud fra Danmarks Idrætsforbund periodiseres og indtægtsføres for den periode, de 
vedrører. 

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, når risikoovergang til køber 
har fundet sted inden årets udgang. 

Indtægter, der vedrører foreningens aktiviteter, vises under de enkelte aktiviteter og modregnes såle-
des i de afholdte omkostninger fra aktiviteter. Væsentlige indtægter er specificeret i noterne. 

Aktivitetsomkostninger 

Omkostninger til aktiviteter omkostningsføres, når aktiviteten afholdes. 

Indtægter vedrørende aktiviteter modregnes i omkostningerne for aktiviteten. 

Skat af årets resultat 

Foreningen er fritaget for skattepligt under hensyntagen til almenvelgørende formål. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af akti-
vernes forventede brugstid. 

  
Bygninger 100 år 
Både og særlige installationer 10 år 
It-udstyr 4 år 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regn-
skabsmæssige værdi. 

Finansielle anlægsaktiver 

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er la-
vere.  

Værdipapirer 

Værdipapirer måles til børskursen på balancedagen. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til 
denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorea-
lisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger 
og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelig-
hed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Hensættelser 

Der foretages hensættelser til besluttede tiltag. 

Forpligtelser 

Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Øvrige gældforpligtelser og hensatte forpligtelser 
måles til nettorealisationsværdi. 



 Dansk Forening for Rosport

Årsrapport 2017

Note 2017 Budget 2017 2016

t.kr.

DIF Fordelingsnøgletilskud 2.815.108 2.820 2.832.864

DIF-tilskud, Udviklingskonsulent 184.583 205 205.000
§ 44-konsulenttilskud 23.698 25 27.152
FISA Kongres 0 10 4.116
Nordea Fonden (RoBattle) 1.519.961 0 1.481.262
Eurow ApS (udbytte) 100.000 50 100.000

Kontingenter inkl. forsikringsafgift 1.367.358 1.300 1.317.988

Salg af rorelaterede artikler 0 0 1.363
Andre indtægter 541.291 135 236.935

Indtægter i alt * 6.551.999 4.545 6.206.680

Aktiviteter

Uddannelsesudvalg 1 95.898 9 96.579

Kaproningsudvalget 2 940.715 833 799.635

Roaktivitetsudvalget 3 57.455 88 138.640

Langdistancekaproningsudvalget 4 21.520 32 18.128

Dommerudvalget 5 87.963 70 44.448

Miljø- og Planudvalget 20.859 39 11.597

Sikkerhedsudvalget 13.110 20 10.457

6 70.632 87 65.956

251.318 229 229.843

Udviklingsprojekter 7 233.949 362 291.458

RoBattle 1.519.961 0 1.481.262

Sekretariatet 8 2.707.222 2.701 2.695.092

Internationalt arbejde 9 43.737 76 58.036

Vareforbrug, rorelaterede artikler 3.780 0 4.476

Aktiviteter i alt 6.068.119 4.545 5.945.607

Resultat før renter 483.880 0 261.073

Finansielle indtægter 0 0 0

Finansielle omkostninger 0 0 -199

Årets resultat 483.880 0 260.874

* Herudover indgår indtægter i note 1-8

Resultatopgørelse 

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget

DFfR
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 Dansk Forening for Rosport

Årsrapport 2017

Note 2017 2016

t.kr.

AKTIVER

Rosportens Hus 2.825.278 2.838

Særlige installationer 8.712 13

Inventar og it 0 11

Materielle anlægsaktiver 10 2.833.990 2.862

Dattervirksomhed Eurow ApS (100 %-ejet) 11 125.000 125

Depositum portomaskine 0 20

Finansielle anlægsaktiver 125.000 145

Anlægsaktiver i alt 2.958.990 3.007

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 24.939 28

Tilgodehavender

Tilgodehavender 28.001 711

Mellemregning Fonden til Rosportens fremme 656.872 666

Mellemregning DRC 0 405

Periodeafgrænsningsposter 271.000 271

Tilgodehavender i alt 955.873 2.053

Likvider 2.524.495 1.354

Omsætningsaktiver i alt 3.505.307 3.435

Aktiver i alt 6.464.297 6.442

Balance

Årsregnskab 1. januar - 31. december
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 Dansk Forening for Rosport

Årsrapport 2017

Note 2017 2016

t.kr.

PASSIVER

Egenkapital 12 2.427.814 1.944

Egenkapital i alt 2.427.814 1.944

Hensættelser 13 354.646 850

Hensættelser i alt 354.646 850

Leverandører af varer og tjenesteydelser 211.522 482

Mellemregning DRC 939.732 0

Mellemregning DIF 562.829 1.055

Anden gæld 1.251.798 1.236

Periodeafgrænsningsposter 715.956 875

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.681.837 3.648

Gældsforpligtelser i alt 3.681.837 3.648

PASSIVER I ALT 6.464.297 6.442

Økonomiske forpligtelser m.v. 14

Team Danmark og Danmarks Rocenter 15

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance
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 Dansk Forening for Rosport

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2017 Budget 2017 2016

t.kr. t.kr.

1 Uddannelsesudvalg

Kurser

Deltagerbetaling 818.396 747 618

Omkostninger -888.730 -679 -605

Resultat -70.334 68 13

Andre indtægter og omkostninger

Indtægter 0 0 0

Omkostninger -25.564 -77 -109

Resultat -25.564 -77 -109

Resultat uddannelsesudvalget -95.898 -9 -96

2 Kaproningsudvalget

Regattaer

Deltagerbetaling 1.100.752 1.269 696

Omkostninger -1.958.200 -2.041 -1.369

Resultat -857.448 -773 -673

Indtægter 0 0 0

Omkostninger -83.267 -60 -127

Resultat -83.267 -60 -127

Resultat kaproningsudvalget i alt -940.715 -833 -800

Andre indtægter og omkostninger
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 Dansk Forening for Rosport

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2017 Budget 2017 2016

t.kr. t.kr.

3 Roaktivitetsudvalget

Udstationerede både

Deltagerbetaling 40.785 55 39

Omkostninger -4.288 -41 -20

Hensættelser, jf. note 13 0 0 -65

Resultat 36.497 14 -46

Sommertur

Deltagerbetaling 195.680 300 663

Omkostninger -195.679 -300 -662

Resultat 1 0 1

Ungdomsaktiviteter

Deltagerbetaling 14.000 42 19

Omkostninger -49.945 -75 -78

Resultat -35.945 -33 -58

Coastal

Deltagerbetaling 9.584 0 0

Omkostninger -36.179 -30 -15

Resultat -26.595 -30 -15

Andre indtægter og omkostninger

Indtægter 0 0 0

Omkostninger -31.413 -39 -20

Resultat -31.413 -39 -20

Resultat roaktivitetsudvalget i alt -57.455 -88 -139
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 Dansk Forening for Rosport

Årsrapport 2017

2017 Budget 2017 2016

t.kr. t.kr.

4 Langdistancekaproningsudvalg

Indtægter 4.000 4 4

Omkostninger -25.520 -36 -22

Resultat -21.520 -32 -18

5 Dommerudvalget

Dommerseminar / Uddannelse

Indtægter 7.100 0 0

Omkostninger -45.768 -18 -7

Resultat -38.668 -18 -7

Dommergerning

Indtægter 0 0 0

Omkostninger -43.478 -37 -23

Resultat -43.478 -37 -23

Indtægter 0 0 0

Omkostninger -5.817 -15 -15

Resultat -5.817 -15 -15

Indtægter i alt 7.100 0 0

Omkostninger i alt -95.063 -70 -45

Resultat dommerudvalget i alt -87.963 -70 -45

6

Afholdelse af møder

Transport -54.216 -73 -59

Repræsentation og kommunikation -16.416 -14 -7

-70.632 -87 -66

Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget

Andre indtægter og omkostninger

Resultat hovedbestyrelsen og forret-

ningsudvalget i alt
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 Dansk Forening for Rosport

Årsrapport 2017

2017 Budget 2017 2016

t.kr. t.kr.

7

Projekter

Deltagerbetaling 12.000 0 80

Omkostninger -245.949 -362 -371

-233.949 -362 -291

8 Sekretariatet

Administration

95.000 85 80

Løn- og regnskabsassistance, DIF -10.314 -20 -129

-185.027 -127 -197

-100.341 -62 -246

Løn og personaleomkostninger -1.777.894 -2.015 -1.805

Kommunikation og PR -67.714 -76 -109

Rosportens Hus -250.011 -167 -212

IT -394.768 -293 -309

-116.494 -88 -13

Indtægter i alt 95.000 85 80

Omkostninger i alt -2.802.222 -2.786 -2.774

Resultat sekretariatet i alt -2.707.222 -2.701 -2.695

Administrationsgebyr DRC og fonde m.v.

Udviklingsprojekter

Andre indtægter og omkostninger

Andre omkostninger 

Resultat Udviklingsprojekterne 

i alt
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 Dansk Forening for Rosport

Årsrapport 2017

2017 Budget 2017 2016

t.kr. t.kr.

9

Indtægter 0 0 0

Omkostninger -41.232 -44 -18

Resultat -41.232 -44 -18

Indtægter 0 0 0

Omkostninger -2.505 -8 -13

Resultat -2.505 -8 -13

Indtægter 0 0 0

Omkostninger 0 -24 -27

Resultat 0 -24 -27

Indtægter i alt 0 0 0

Omkostninger i alt -43.737 -76 -58

Resultat internationalt arbejde i alt -43.737 -76 -58

Andre indtægter og omkostninger

Internationalt arbejde

Nordisk

FISA 
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 Dansk Forening for Rosport

Årsrapport 2017

10 Anlægsaktiver

kr.

Kostpris 1. januar 2017 3.961.054 169.063 43.560

Tilgang i året 0 0 0

Afgang i året 0 0 0

Kostpris 31. december 2017 3.961.054 169.063 43.560

Akkumulerede afskrivninger 1. januar 2017 1.123.378 158.253 30.492

Akkumulerede afskrivninger på afgang 0 0 0

Årets afskrivninger 12.398 10.810 4.356

1.135.776 169.063 34.848

2.825.278 0 8.712

11 Dattervirksomhed

12 Egenkapital

2017 2016

kr.

Saldo pr. 1. januar 2016 1.943.934 1.683.060

Årets resultat 483.880 260.874
Saldo pr. 31. december 2016 2.427.814 1.943.934

Særlige 

installationerInventar og it

DFfR ejer selskabet EUROW ApS 100 %. Selskabet har hjemsted på DFfR's adresse. Nominel kapital er 125 

t.kr. Selskabets egenkapital pr. 31. december 2017 er 917 t.kr.

Rosportens 

Hus

Akkumulerede afskrivninger 31. december 2016

Den offentlige ejendomsvurdering for Rosportens Hus udgør 4.300 t.kr., heraf grundværdi 2.250 t.kr. Seneste 

vurderingsdato 1.10.2016.

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017
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 Dansk Forening for Rosport

Årsrapport 2017

13 Hensættelser

01.01.2017 Tilgang Afgang 31.12.2017

kr.

Nye kursusmaterialer og AV-udstyr 104.646 0 0 104.646

Senior VM 2017 45.000 0 -45.000 0

Baltic Cup 50.000 0 -50.000 0

Junior VM 100.000 0 0 100.000

U19 og U23 100.000 0 -100.000 0
Inspirationsseminar og strategi 

projekt 200.000 0 -200.000 0

Vedligeholdelse af bygning 250.000 236.981 -336.981 150.000

Strategiarbejde 0 0 0 0

Hensættelser i alt 849.646 236.981 -731.981 354.646

14 Økonomiske forpligtelser

Leasingaftale på kopimaskine, restforpligtelse 42 måneder i alt 76 t.kr. 

Ejerpantebrev på 1.900.000 kr. ligger til sikkerhed for kassekredit i Danske Bank A/S.

15

Tildeling i alt Forbrug i alt

Lønninger sportschef og trænere 2.560.000 2.671.700

Omkostninger sportschef og trænere 0 45.844

Internationale konkurrencer og træningslejre 1.977.156 2.248.102

Elitecenteromkostninger 437.600 549.213

Trænings-, kraft- og talentcentre, jf. note 2 985.000 987.979

Individuel personlig støtte 1.260.000 1.695.500

Trænerkompetenceudvikling 170.000 133.419

Elitetræneruddannelse 45.000 32.468

Faciliteter og udstyr 400.000 500.221

Talentudvikling 940.000 918.477

Projektstøtte 236.000 217.492

Andre specifikke områder 130.000 124.672

9.140.756 10.125.087

Tilskud Team Danmark, note uden henvisning

Ovennævnte beløb er uddrag fra Danmarks Rocenters (DRC) regnskab for 2017 og afspejler det tilskud, der i 

året er modtaget fra Team Danmark og det tilhørende forbrug. Det reviderede regnskab for DRC for 2017 

fremgår af DFfR's hjemmeside.
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