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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og DRC’s sportschef har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Danmarks Ro-
center for regnskabsåret 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 Danmarks Rocenters aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af Danmarks Rocenters 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 for 2019 indstilles til DFfR's hovedbestyrelses godkendelse. 

Bagsværd, den 20. februar 2020 
 
Sportschef: 

 

    

Finn Trærup-Hansen     

Bestyrelse: 
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Formand og  
DFfR repræsentant 
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Peter Holmquist 
Klub repræsentant 

 Alexander Modest 
Aktiv repræsentant 

 Michael Sørensen 
Kraftcenter repræsentant 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Danmarks Rocenter 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Danmark Rocenter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 
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 Danmarks Rocenters aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af Danmarks Rocenters aktiviteter 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendt-
gørelse 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 Danmarks Rocenter i overensstemmelse med internationale etiske regler for reviso-
rer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vo-
res øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Danmarks Rocenter har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbud-
get. Budgettallene 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 Danmarks Rocenters evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har 
til hensigt at likvidere Danmarks Rocenter, 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:  

► 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 Danmarks Rocenters 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 Danmarks Ro-
centers 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 så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret 
på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder eller forhold kan dog medføre, at Danmarks Rocenter 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. 
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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 20. februar 2020 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Ulrik Benedict Vassing 
statsaut. revisor 
mne32827 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om Danmarks Rocenter 

Danmarks Rocenter 
Skovalleen 38 A 
2880 Bagsværd 

Telefon:  44 49 40 70 
Hjemmeside: roning.dk 
E-mail:  dffr@roning.dk 

CVR-nr.:  10 04 03 37 
Stiftet:  1. januar 1986 
Hjemsted:  Bagsværd 
Regnskabsår:  1. januar – 31. december 

Bestyrelse 

Thomas Ebert, formand og DFfR repræsentant 
Conny Sørensen, DFfR repræsentant og økonomiansvarlig 
Henning Bay Nielsen, DFfR repræsentant 
Peter Holmquist, Klub repræsentant 
Alexander Modest, Aktiv repræsentant 
Michael Sørensen, Kraftcenter repræsentant  

Sportschef 

Finn Trærup-Hansen 

Revision 

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
Dirch Passers Allé 36 
2000 Frederiksberg  

Bank 

Danske Bank 

Momsregistrering 

Danmarks Rocenter er som forening som hovedregel momsfritaget.  
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Ledelsesberetning 

De to store sportslige mål i for 2019 var naturligvis at kvalificere danske både til OL og vinde medaljer 
til VM i Linz. Det lykkes på fornemmeste vis i en utrolig skærpet og tæt konkurrence at vinde to medaljer 
ved VM – sølv til Sverri Nielsen i herresinglesculler og bronze til damefireren (Ide Gørtz Jacobsen, Frida 
Sanggaard Nielsen, Lærke Berg Rasmussen og Christina Juhl Johansen). Begge båd kvalificerede sig 
samtidig til OL og må regnes blandt bådene, der kan gøre sig gældende til en medalje i Tokyo. Vi mis-
sede desværre en kvalifikation med en enkelt plads, og vi havde set frem til flere både tættere på OL-
kvalifikationspladserne.  

Sæsonen bød også på 7 A-finaler og 4 medaljer i World Cup serien. Det sikrede både herresinglesculle-
ren og damefireren titlerne som World Cup serievindere, og de kommer sjældent i danske ro-hænder. 

Dansk Forening for Rosport (DFfR) er af Team Danmark klassificeret som verdensklasse¬forbund og 
modtog en samlet direkte økonomisk støtte for 2019 fra Team Danmark på i alt 8.675.000 kr., hvoraf 
de 475.000 kr. kommer fra fondsmidler (Salling Fondene). I forhold til bevillingen til Masterplanen for 
2018 er der tale om et fald på 600.000 kr., som dog opvejes af en tilsvarende øgning i bevillingen til 
den øremærkede personlige støtte til god¬kendte aktive i OL-satsningen. I 2019 udgør den øremærkede 
personlige støtte i alt 1.308.000 kr. 

For 2019 var der indgået aftale om sponsorater for 96.000 kr., som dog på grund af uenighed mellem 
roer og forbund om OL-satsningen blev opsagt i løbet af året. Resultatet blev derfor kun et beløb på 
8.800 kr. til Danmarks Rocenters (DRC) fælles¬udgifter. Det er – og bliver – derfor et afgørende mål for 
DFfR og DRC at få mere gang i sponsorarbejdet og -indtjeningen, så den fortsatte drift af landsholdsakti-
viteterne kan sikres på et fornuftigt grundlag. 

Vi har fortsat et fornuftigt salg af ældre landsholdsbåde og andet brugt udstyr, som opvejer den mang-
lende indtjening på sponsorater. Vi er opmærksomme på, at frasalget kan gøre os sårbare i forhold til 
afvikling af landsholdsaktiviteter, DRC Testregatta, adgangen til reservebåde og bådhjælp til re-
serve¬besætninger. 

Det gode samarbejde med Renault fortsætter og muliggør fleksibel og effektiv transport i forbindelse 
med aktiviteterne på Rocenteret, ved træningslejre og konkurrencer. 

I 2019 har der været ro på personalefronten. 

I det kommende år 2020 står vi foran en vigtig kvalifikationsregatta i Lucerne og en endnu vigtigere del-
tagelse ved de Olympiske Lege i Tokyo. Vi arbejder hårdt på at få en eller to både mere med til OL, og at 
vi kan hente en eller flere medaljer til Danmark. Vi skal sikre det bedst mulige sportslige udgangspunkt 
for resultater, og må løse de finansieringsmæssige udfordringer, hvilket for 2019 har betydet et under-
skud på driften med 711.291 kr. 

Begivenheder efter balancedagen  

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder, som kræver oplysning eller regulering i regnska-
bet.  
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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 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 Rocenter for 2019 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 Dan-
marks Rocenter, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå 
Danmarks Rocenter, 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. 

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen. 

Resultatopgørelse 

Indtægter 

Tilskud fra Team Danmark og sponsorindtægter periodiseres og indtægtsføres for den periode, de ved-
rører. 

Aktivitetsomkostninger 

Omkostninger til aktiviteter omkostningsføres, når aktiviteten afholdes. 

Skat af årets resultat 

Danmarks Rocenter er fritaget for skattepligt under hensyntagen til alment velgørende formål. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 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: 

  
Både, roergometre, biler og trailere 4-5 år 

Både, der anskaffes med sponsorstøtte eller støtte fra Team Danmark, indregnes som et materielt an-
lægsaktiv, og den modtagne støtte anvendes til nedskrivning af kostprisen. 

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

Tilgodehavender 

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

Hensættelser 

Der foretages hensættelser til besluttede projekter efter en konkret vurdering. Ved afvendelse af hen-
sættelse indregnes udgiften på balancen. Hensættelser specificeres i note. 

Forpligtelser 

Gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 
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Note 2019 Budget 2019 2018
Indtægter t.kr. t.kr.
Team Danmark 1 8.612.973 9.983 8.935
Øvrige Team Danmark 0 0 0
Kirkbi Fonden 3 1.538.800 0 250
Deltagerbetaling, center 111.800 100 107
Sponsorindtægter 7 0 0 48
Andre indtægter 533.667 293 1.041

Indtægter i alt 10.797.240 10.376 10.380

Omkostninger
2.526.274 2.264 2.392

Personlige tilskud 2.317.785 2.172 1.685
4.772.166 4.564 4.602

Faciliteter og udstyr 533.195 150 513
Besigtigelsestur 117.324 0 0
Tøj mv. 33.136 0 640

10.299.880 9.150 9.256

Særlig OL støtte 72.413 65 22
Talent 2016 4.544 0 0

2 899.110 956 918
11.275.947 10.171 10.196

4 174.195 405 363
0 50 0

Afskrivning, anlægsaktiver 5 0 0 56
58.389 0 68

Omkostninger i alt 11.508.531 10.626 10.683

Årets resultat -711.291 -250 -302

Husleje, rengøring og vedligeholdelse

Administrationsomkostninger

Resultatopgørelse

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Trænere, center, læge og fysioterapeut

Tilskud trænings- og kraftcentre

Træningssamlinger, regattaer

Vareforbrug, rorelaterede artikler
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Note 2019 2018
AKTIVER t.kr.
Materielle anlægsaktiver
Biler 0 0

Anlægsaktiver i alt 5 0 0

Tilgodehavender
Tilgodehavender 17.445 74
Mellemregning DFfR 522.037 509
Periodeafgrænsningsposter 42.146 102

Tilgodehavender i alt 581.628 685

Likvide beholdninger 1.258.322 1.450

Omsætningsaktiver i alt 1.839.950 2.135

AKTIVER I ALT 1.839.950 2.135

PASSIVER
Egenkapital
Saldo, 1. januar 1.241.843 1.544
Årets resultat -711.291 -302

Egenkapital i alt 530.552 1.242

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser 6 203.600 58
Hensatte forpligtelser i alt 203.600 58

Langfristede gældsforpligtelser
Feriepengeforpligtelse til indefrysning 142.771 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt 142.771 0

Kortfristede gældsforpligtelser
Periodiserede sponsormidler 7 123.310 110
Kreditorer 0 10
Anden gæld 329.924 386
Periodeafgrænsningsposter 328.916 30
Generelle sponsormidler 180.879 300

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 963.027 835

PASSIVER I ALT 1.839.950 2.135

Balance

Årsregnskab 1. januar - 31. december
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1 Tilskud Team Danmark
Tildeling i alt Forbrug i alt

Lønninger sportschef og trænere 2.687.000 2.753.736
Omkostninger sportschef og trænere 67.200 96.438
Internationale konkurrencer og træningslejre 1.875.000 2.608.115
Elitecenteromkostninger 350.800 537.922
Trænings-, kraft- og talentcentre, jf. note 2 910.000 910.394
Individuel personlig støtte, note 3 856.000 2.331.550
Trænerkompetenceudvikling 144.500 165.181
Elitetræneruddannelse 35.000 80.750
Faciliteter og udstyr 110.000 489.647
Talentudvikling 700.000 926.231
Projektstøtte 184.500 149.651
Andre specifikke områder 280.000 290.064

8.200.000 11.339.678

2 Tilskud til trænings-, talent- og kraftcentre
Kraftcenter Holstebro 120.000 120.000
Kraftcenter Ægir 75.000 75.000
Kraftcenter Hadsund 142.000 142.000
Kraftcenter Århus 70.000 70.000
Kraftcenter Bagsværd 147.000 147.000
Kraftcenter Odense 116.000 116.000
Kraftcenter KBH 0 0
Kraftcenter Roskilde 105.000 105.000
Kraftcenter Lyngby 65.000 65.000
U19/U23 Projekt i DFfR regi 70.000 70.394

910.000 910.394

3 Individuel støtte
Individuel støtte Masterplan 856.000 0
Kirkbi bevilling til personlig støtte 1.476.000 0

2.332.000 2.331.550
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4 Administrationsomkostninger
Telefon og internet 45.234 33
Porto og kopiering 0 2
Rejseomkostninger 23.595 0
PR 0 88
Administrationsbidrag til DFfR 80.000 80
Andre administrationsomkostninger 25.366 161

174.195 363

5 Anlægsaktiver
Biler Trailer I alt

Kostpris 1. januar 2019 213.495 35.000 248.495
Tilgang i året 0 0 0
Afgang i året 0 0 0

Kostpris 31. december 2019 213.495 35.000 248.495
Afskrivninger 1. januar 2019 213.495 35.000 248.495
Afgang afskrivninger 0 0 0
Årets afskrivninger 0 0 0

Afskrivninger 31. december 2019 213.495 35.000 248.495

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 0 0 0

6 Hensættelser
01-01-2019 Tilgang Afgang 31-12-2019

Personaleuddannelse 57.800 0 -9.700 48.100
Tilbagebetaling af Kirkbi midler 0 155.500 0 155.500

Hensættelser i alt 57.800 155.500 -9.700 203.600

7 Periodiserede sponsormidler
01-01-2019 Tilgang Afgang 31-12-2019

Talentudvikling/ Bestseller 25.289 98.021 0 123.310
Haarup Maskinfabrik 48.020 0 48.020 0
Area9 20.186 0 20.186 0
TDC LW2X 16.697 0 16.697 0

I alt til disposition 110.192 98.021 84.903 123.310

Robåde, følgebåd og motorer indkøbt via bevillingerne fra Team Danmark og sponsorbidrag
udgør på balancedagen en samlet nyværdi på 2.486 t.kr. og er forsikret for 1.948 t.kr.
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