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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og DRC’s sportschef har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Danmarks Rocenter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danmarks Rocenters aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af Danmarks Rocenters aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 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 2021 indstilles til DRCs bestyrelses godkendelse.
Bagsværd, den 8. marts 2022
Sportschef:

Thor Juul Kristensen

Bestyrelse:

Astrid Haastrup
Formand og
DFfR repræsentant

Susanne Thorsen
DFfR repræsentant

Conny Sørensen
DFfR formand og
DFfR repræsentant

Mikael Espersen
Kraftcenterrepræsentant

Peter Holmquist
Klubrepræsentant

Ida Gørtz Jacobsen
Aktiv repræsentant
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Danmarks Rocenter
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Rocenter for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse af 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danmarks Rocenters aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af Danmarks Rocenters aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse af 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 yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres
på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse af 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af Danmarks Rocenter i overensstemmelse med International Ethics Standards Board
for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
til disse krav og IESBA Code.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Danmarks Rocenter har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen 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 udarbejde 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 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 revision, 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 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 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 faglige 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, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

►

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 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 usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Danmarks Rocenters 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 oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret
på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 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 noteoplysningerne, 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 henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
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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 bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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 overensstemmelse 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 Danmarks Rocenter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse 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 revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. 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 praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af Danmarks Rocenter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Bagsværd, den 8. marts 2022
EY 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:
Hjemmeside:
E-mail:

44 49 40 70
roning.dk
dffr@roning.dk

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

10 04 03 37
1. januar 1986
Bagsværd
1. januar – 31. december

Bestyrelse
Astrid Haastrup, Formand og DFfR repræsentant
Conny Sørensen, DFfR formand og DFfR repræsentant
Susanne Thorsen, DFfR repræsentant
Mikael Espersen, Kraftcenterrepræsentant
Peter Holmquist, Klubrepræsentant
Ida Gørtz Jacobsen, Aktiv repræsentant
Sportschef
Thor Juul Kristensen
Revision
EY 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
Sæson 2021 blev en sæson afviklet i skyggen af coronaepidemien, som i stor grad påvirkede afviklingen
af årets daglige træning, træningslejre og regattaer. Med mange forholdsregler og restriktioner lykkedes
det at komme på de planlagte træningslejre i Portugal, samt at gennemføre OL-kvalifikationsregattaen,
World Cup afdelingerne, EM og OL. Desværre blev VM-afholdelsen i Shanghai aflyst.
De gennemførte aktiviteter har naturligvis været dyrere pga. ekstra udgifter til at sikre sig mod smittespredning, og også i denne forbindelse har vi måttet bruge en del økonomi på at købe ekstra udstyr og
værnemidler. Med de oversøiske olympiske lege og medhørende træningslejr, blev det et logistisk tungt
og økonomisk dyrt år i forhold til transport og indkøb af materiel. Det blev nødvendigt for at have tre sæt
åre og både for at kunne have udstyr til hjemmetræning, på vej til Japan samt udstationeret til europæiske
regattaer og træningslejre. For at øge chancerne for et godt resultat ved OL blev der planlagt og afholdt
ekstra træningslejr for OL-holdene. En disposition der viste sig godt givet ud. Roerne måtte ved ud- og
hjemrejse isolere sig, hvilket øgede den psykiske belastning igennem året betragteligt, og det har krævet
mange individuelle tilpasninger af flyafgange og træningsmuligheder under isolationsperioderne, at få
tingene til at hænge sammen.
Det var kun Sverri Nielsen i singlesculler og W4- som var forhåndskvalificerede til OL. Derfor blev fire
mandskaber sendt til OL-kvalifikationsregattaen. Her lykkedes det for W2- og M2- at kvalificere sig til
Legene. Desværre lykkedes det ikke de to letvægtsprojekter i dobbeltscullerne. I alt kunne vi stille med 9
roere til OL. Her lykkedes det at ro to A-finaler hjem med en bronzemedalje i M2- som bedste resultat. Af
andre store resultater i sæsonen kan fremhæves W4- 2. plads i World Cup 3 samt Sverris europamesterskab i singlesculler.
Sportschef Finn Trærup opsagde sin stilling med udgangen af september og blev i overgangsperioden før
tiltrædelse af en ny på posten tilkøbt som støtte og hjælp med udfærdigelse af næste års masterplan samt
regnskabsafslutning. Finn har bidraget til at føre dansk roning sikkert igennem den mest turbulente olympiade i rigtig mange år. Ikke alene skulle vi omstille vores primære satsningsbåde fra letvægt til åben
klasse, men det skulle til og med foregå samtidig med en global pandemi. Tak til Finn for det store bidrag.
I masterplansbudgettet for 2022 er der ikke længere midler til en fuldtidsansat ungdomslandstræner,
hvorfor man var nødsaget til at afskedige Nils Henrik Stene til udgangen af november. Her blev der indgået
en fratrædelsesordning. Vi måtte desværre også sige farvel til talentkoordinator Anders Tranbjerg, som
søgte nye udfordringer i foråret. Tabet af disse to kræfter efterlader et betydeligt hul i talentudviklingsarbejdet. Begge personer har igennem mange år bidraget til strategispor i ungdomsarbejdet og opbygning
af en stærk talentudviklingsstruktur.
Årets drift bærer således præg af både coronasituationen, det flyttede OL og deraf følgende omprioritering af antal træningslejrdage samt omstillinger i staben. Når der ikke er et underforbrug på lønudbetalingerne, skyldes det bl.a. tilkøb af konsulentbistand til erstatning af talentkoordinatorfunktionen samt til
overdragelse mellem gammel og ny sportschef.
Aktivitetsomkostningerne for konkurrencer og træningslejre udgør 2.734.088 kr., hvilket svarer til 10%
overskridelse af budgettet. Her er det primært den ekstra træningslejr der har bidraget til overforbruget.
Team Danmarks bevilling til Masterplanen for 2021 var på samme niveau som 2020 på 8.200.000 kr.
Derudover bidrager Team Danmark med fondsstøtte til bådindkøb på 350.000 kr. og fondsmidler til direkte økonomisk støtte til godkendte OL-udøvere på 1.620.000 kr. samt en ekstrabevilling på 362.048
kr. til coronarelaterede merudgifter.
Den samlede tilbagebetaling af Team Danmarks andel af Masterplanbudgettet bliver 236.416 kr.
I 2022 kommer vi til at arbejde fokuseret på en foryngelsesproces omkring seniorlandsholdet. Der er
indtaget mange nye roere i Danmarks Rocenter og det kræver hårdt arbejde at opbygge en ny landsholdsånd og kultur omkring så ny en gruppe. Der arbejdes også på at sikre gunstige forhold for de erfarne OL-
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atleter, hvis de ønsker at fortsætte karrieren. Der vil også prioriteres at sikre en ny og bæredygtig talentudviklingsstruktur der tager højde for tabet af talentkoordinator og ungdomslandstræneren, så vi sikrer
sunde talentudviklingsmiljøer med velfungerende landsholdsaktiviteter omkring U19 og U23 grupperne.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets 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 Rocenter for 2021 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 Danmarks 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 forpligtelser 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 forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været 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 vedrører.
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 aktivernes forventede brugstid:
Både, roergometre, biler og trailere

4-5 år

Både, der anskaffes med sponsorstøtte eller støtte fra Team Danmark, indregnes som et materielt anlægsaktiv, og den modtagne støtte anvendes til nedskrivning af kostprisen.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige 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 anvendelse af hensættelse indregnes udgiften på balancen. Hensættelser specificeres i note.
Forpligtelser
Gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
Note

Indtægter
Team Danmark
Kirkbi Fonden
Sponsorindtægter
DRC Indskud
Andre indtægter

2021

2
3

Indtægter i alt
Omkostninger
Træningssamlinger, regattaer
Personlige tilskud
Trænere, center, læge og fysioterapeut
Faciliteter og udstyr
Tøj mv.

Projekter og særlige indsatser
(Særlig OL støtte)
Tilskud trænings- og kraftcentre

Administrationsomkostninger
Husleje, rengøring og vedligeholdelse
Omkostninger i alt
Årets resultat

4

5

Budget 2021

2020

t.kr.

t.kr.

8.402.739
1.080.000
65.000
102.600
245.186

8.505
1.080
50
110
380

7.341
1.556
50
142
796

9.895.525

10.125

9.885

2.749.853
1.721.677
3.904.609
684.812
44.947
9.105.898

2.354
1.811
4.443
430
0
9.039

1.692
2.378
4.005
1.058
30
9.163

56.378

151

72

853.074

905

861

10.015.350

10.095

10.096

113.227
52.720

170
0

158
2

10.181.297

10.265

10.256

-285.772

-140

-371
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note

2021

2020

AKTIVER
Tilgodehavender
Tilgodehavender

71.400

117.700

Tilgodehavender i alt

71.400

117.700

Likvide beholdninger

1.697.669

3.819.195

Omsætningsaktiver i alt

1.769.069

3.936.895

AKTIVER I ALT

1.769.069

3.936.895

PASSIVER
Egenkapital
Saldo, 1. januar
Årets resultat

160.053
-285.772

530.552
-370.499

t.kr.

Egenkapital i alt

1

-125.719

160.053

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser

6

79.315

1.247.078

79.315

1.247.078

348.540
292.058
123.310
16.655
73.850
543.765
0
236.416
180.879

4.989
358.390
123.310
97.354
236.446
512.897
155.499
860.000
180.879

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.815.473

2.529.764

PASSIVER I ALT

1.769.069

3.936.895

Hensatte forpligtelser i alt
Kortfristede gældsforpligtelser
Mellemregning DFfR
Feriepengeforpligtelse til indefrysning
Periodiserede sponsormidler
Kreditorer
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Tilbagebetaling af Kirkbi midler
Tilbagebetaling, Team Danmark
Generelle sponsormidler

Note om anlægsaktiver

7
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Danmarks Rocenter
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1 Fortsat drift
Rocenteret har i regnskabsåret fået realiseret en negativ egenkapital på 126 t.kr. Egenkapitalen
forventes reetableret via fremtidige overskud.
Såfremt Danmarks Rocenter mod forventning ikke er i stand til at dække sine forpligtelser selv,
hæfter Dansk Forening for Rosport herfor.

2 Tilskud Team Danmark
Lønninger sportschef og trænere
Omkostninger sportschef og trænere
Internationale konkurrencer og træningslejre
Elitecenteromkostninger
Trænings-, kraft- og talentcentre, jf. note 4
Individuel personlig støtte jf. note 3
Trænerkompetenceudvikling
Elitetræneruddannelse
Faciliteter og udstyr
Talentudvikling
Projektstøtte
Andre specifikke områder

Tildeling i alt

Forbrug i alt

2.405.400
50.000
2.226.000
452.500
905.000
706.000
73.000
129.000

2.480.318
42.117
2.734.088
392.438
853.074
647.920
14.900
108.062

74.785

313.251

735.000

747.642

96.000
347.315

56.378
363.348

8.200.000

8.753.536

Tilbagetaling af Team Danmark midler fra 2020

47.107

Modtaget særtilskud fra Team Danmark i 2021

30.000

Modtaget særtilskud fra Team Danmark i 2021, COVID-19
Tilbagebetaling for 2021
Team Danmark i alt

362.048
-236.416
8.402.739

8.753.536

3 Individuel støtte
Individuel støtte Masterplan
Særlig fondsbevilling til individuel støtte

706.000

647.920

1.080.000

1.080.000

1.786.000

1.727.920
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Danmarks Rocenter
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Tildeling i alt

Forbrug i alt

145.000

145.000

85.000

85.000

140.000

140.000

4 Tilskud til trænings-, talent- og kraftcentre
KC Holstebro
KC Ægir
KC Hadsund
KC Aarhus

85.000

85.000

KC Bagsværd

135.000

135.000

KC Odense

115.000

115.000

KC København
KC Roskilde
U-landshold/ U-landsholdsprojekter

5 Administrationsomkostninger
Porto og kopiering
Administrationsbidrag til DFfR
Andre administrationsomkostninger

90.000

45.000

100.000

100.000

10.000

3.074

905.000

853.074

2021
2.962
85.000
25.265

2020
1
80
77

113.227

158

6 Hensættelser
01-01-2021

Tilgang

Afgang

31-12-2021

Personaleuddannelse
Supplerende SU
Kirkbi støtte til atleter

48.100
118.978
1.080.000

0
0
0

0
87.763
1.080.000

48.100
31.215
0

Hensættelser i alt

1.247.078

0

1.167.763

79.315

01-01-2021

Tilgang

Afgang

31-12-2021

Talentudvikling/ Bestseller

123.310

0

0

123.310

I alt til disposition

123.310

0

0

123.310

7 Periodiserede sponsormidler
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Danmarks Rocenter
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
8 Anlægsaktiver
Biler

Trailer

I alt

Kostpris 1. januar 2021
Tilgang i året
Afgang i året

213.495
0
0

35.000
0
0

248.495
0
0

Kostpris 31. december 2021
Afskrivninger 1. januar 2021
Afgang afskrivninger
Årets afskrivninger

213.495
213.495

35.000
35.000

248.495
248.495

0
0

0
0

0
0

Afskrivninger 31. december 2021

213.495

35.000

248.495

0

0

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

Robåde, følgebåd og motorer indkøbt via bevillingerne fra Team Danmark og sponsorbidrag
udgør på balancedagen en samlet nyværdi på 2.001 t.kr. og er forsikret for 1.504 t.kr.
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