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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og DFfR's sekretariatsleder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 for Dansk Forening for Rosport.
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 foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens 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 generalforsamlingens godkendelse.
Bagsværd, den 11. marts 2022

Bent Jørgensen
Sekretariatsleder

Bestyrelse:

Conny Sørensen
formand

Morten Juel Hansen
næstformand

Susanne Thorsen
økonomiansvarlig

Hother Hennings

Astrid Haastrup

Kasper Haagensen

Daniel Stentoft Mogensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Dansk Forening for Rosport
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for foreningen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, der
omfatter regnskabspraksis, 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 foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens 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 foreningen 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
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. 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 foreningens 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 foreningen, 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 foreningens 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 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 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 forbundet 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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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 foreningen, 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 foreningen, 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.
København, den 11. marts 2022

EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
mne32827
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Ledelsesberetning
Oplysninger om Dansk Forening for Rosport
Dansk Forening for Rosport
Skovalleen 38 A
2880 Bagsværd
Telefon:
E-mail:

44 44 06 33
dffr@roning.dk

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

66 38 16 17
15. januar 1887
Bagsværd
1. januar – 31. december

Bestyrelse
Conny Sørensen (formand), indvalgt 2021
Morten Juel Hansen (næstformand), indvalgt 2021
Susanne Thorsen (økonomiansvarlig), indvalgt 2021
Daniel Stentoft Mogensen, indvalgt 2021
Astrid Haastrup, indvalgt 2020
Hother Hennings, indvalg 2020
Kasper Haagensen, indvalgt 2019
Revision
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg
Bank
Danske Bank
Momsregistrering
Dansk Forening for Rosport er som forening som hovedregel momsfritaget.
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Ledelsesberetning
Årsregnskabet for 2021 udviser et underskud på 131 t. kr. mod et budgetteret underskud på 362 t. kr.
Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2021 4.444 t. kr. og likviditeten er robust med 2.683 t. kr.
Det mindre underskud end budgetterede skyldes generelt færre aktiviteter som følge af corona, hvor en
lang række aktiviteter er blevet aflyst, ændret eller udskudt til 2022. 2021 var præget af et første
halvår med mange udskudte aktiviteter og så et andet halvår, hvor tilstanden blev gradvist mere normaliseret. Det har særligt påvirket aktiviteter på KU’s område, men også kursusaktiviteter har, som i 2020,
været hårdt ramt af aflysninger pga. corona. Desuden slår på indtægtssiden, det fald af medlemmer i
2020 på godt 900 medlemmer igennem, i form af mindre kontingentindtægter.
Indtægterne er realiseret med 4.865 t. kr. mod budgetteret 4.952 t. kr. Der er et stabilt indtægtsgrundlag hvor strategi- og grundtilskud fra DIF er realiseret som forventet. Den største nedgang i indtægter
kommer fra ikke afholdte kurser samt fald på ca. 100 t.kr. i form af faldende kontingentindtægter.
I udgiftsposterne er deltagerindtægter for aktiviteterne modregnet i udgifterne. Både budget og realiserede tal er således nettotal.
Uddannelse har ligesom i 2020 været hårdt ramt både aktivitetsmæssigt og økonomisk af corona. Der
var budgetteret med en indtægt på 42 t. kr. Resultatet for 2021 ender på en udgift på 99 t. kr. I posten
på uddannelsen indgår en fast udgift på 150 t. kr. til delvis dækning af løn til uddannelseskonsulenten.
Primært 1. halvår var præget af mange aflysninger. I 2021 havde vi bl.a. planlagt 12 trænerkurser. (6
A-moduler og 6 B-moduler). 10 af disse blev aflyst grundet corona.
Kaproningsudvalgets aktiviteter har også i 2021 været ramt af aflysninger og har således haft et mindreforbrug på 628 t. kr. De planlagte aktiviteter for bl.a. U23 og U 19 har ikke været muligt at gennemføre i 2021, men de vil blive afholdt i 2022 med planlagte træningslejre i udlandet. Derfor er budgettet
for 2021 for aktiviteter for 250 t. kr. overført til 2022.
Dommerudvalget har forbrugt 36 t. kr. mod budgetteret 79 t. kr. Dette skyldes, at der har været gennemført færre regattaer internationalt.
Langtursudvalget har gennemført flere aktiviteter i 2021 som planlagt. Den store budgetoverskridelse
er ikke pga. aktiviteterne, men skyldes indkøb af ny langtursbåd og åre for 148 t. kr.
Ergometer har der været god aktivitet både vedr. Eroning og Ekaproning. 2021 er en fortsættelse af
den satsning, der blev påbegyndt i 2020 og i 2021 med aktiviteter der fortsat udbygges og forbedres.
Den overskridelse der er, er særligt henført til lidt færre indtægter end budgetteret og så en række udgifter til teknik bl.a. IT-udgifter til hjemmesiden på 40 t. kr. De estimerede sponsorindtægter på 70 t. kr.
blev realiseret med 57 t. kr. Dertil kom en bevilling fra Nordea Fonden på 37 t. kr. som blev brugt på lydudstyr. I 2022 skal der landes en model, så de medlemmer der tegner abonnement(kontingent) kan
tælle med i DIF’s medlemsstatistik og vi dermed også kan få tilskud til disse medlemmer.
DFfR (særlige forbundsaktiviteter) har forbrugt 358 t. kr. mod budgetteret 365 t. kr. Årets hovedgeneralforsamling blev gennemført som fysisk møde, dog måtte den rykkes til august måned.
Under posten strategisk udvalg var der afsat midler til at afholde et seminar for bestyrelsen og udvalg.
Dette blev gennemført i november måned med god deltagelse fra udvalgene. Seminaret gav vigtige input til arbejdet med forbundets kommende strategi som ventes vedtaget primo 2022.
Sekretariatet har haft forbrug på 3.483 t. kr. mod budgetteret 3.316 t. kr. Væsentligste begrundelse
som enkeltpost er 90 t. kr. til ekstra it/installation af fiber til Skovalleen 38a. Denne post var der ikke
budgetteret med. Den vurderes relevant at få udført, da IT-forbindelse generelt er meget svag og til tider ustabil. Dertil har der i 2021 været stigende energipriser og huset er opvarmet med gas. Der har
ikke været foretaget ændringer i personalesammensætning.
Budget 2022 viser et negativt resultat på 669 t. kr. De samlede indtægter er 200 t. kr. lavere end 2021,
hvilket skyldes lavere tilskud fra DIF. Udgiftssiden er øget med 535 t.kr. i forhold til realiseret resultat
for 2021. Det er primært udskudte aktiviteter fra kaproningsudvalget, der forventes afholdt i 2022. De
andre store udgiftsposter er på niveau med realiseret i 2021, dog vil der være en nedgang på sekretariatsdriften som primært skyldes mindre lønudgifter. Denne besparelse er nødvendig pga. lavere tilskud
fra DIF.
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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, 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 foreningen, 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 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.
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 således 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.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Skat af årets resultat
Foreningen er fritaget for skattepligt under hensyntagen til almenvelgørende formål.

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 aktivernes forventede brugstid.
Bygninger
Både og særlige installationer
It-udstyr

100 år
10 år
4 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.
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. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger
og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Henlæggelser
Der foretages henlæggelser til besluttede tiltag.
Forpligtelser
Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Øvrige gældforpligtelser og hensatte forpligtelser
måles til nettorealisationsværdi.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
Note

2021

Budget 2021

2020

t.kr.

DIF tilskud
Kontingenter inkl. forsikringsafgift
Sædegebyr
Andre indtægter

3.275.380
1.439.854
42.410
107.688

3.308
1.544
50
50

3.299.226
1.486.414
35.190
94.920

Indtægter i alt

4.865.332

4.952

4.915.750

527.004
318.513
117.428
53.795
14.868
98.818
358.479
24.204
3.483.038

984
318
135
151
38
-41
365
50
3.316

439.110
177.367
26.110
32.364
5.680
137.189
265.374
29.132
3.347.235

Aktiviteter i alt

4.996.147

5.315

4.459.561

Årets resultat

-130.815

-363

456.189

Årets resultat henlagt til egenkapital

-130.815

Aktiviteter
Ungdomsaktiviteter
Voksen aktiviteter
Organisatoriske aktiviteter
Internationale aktiviteter
Faciliteter, miljø og sikkerhed
Uddannelses aktiviteter
Forbundsaktiviteter DFfR
Udviklingsaktiviteter
Sekretariatsdrift

1
2
3
4
5
6
7
8
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note

2021

2020

2.775.685

2.788.083

9

2.775.685

2.788.083

10

125.000

125.000

125.000

125.000

2.900.685

2.913.083

17.612

17.594

121.081
0
348.540
596.299

63.965
274.107
4.989
620.299

AKTIVER
Rosportens Hus
Materielle anlægsaktiver
Dattervirksomhed Eurow ApS (100 %-ejet)
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Mellemregning DRC
Mellemregning Fonden til Rosportens fremme
Tilgodehavender i alt

1.065.920

963.360

Likvider

2.683.412

2.856.326

Omsætningsaktiver i alt

3.766.943

3.837.280

Aktiver i alt

6.667.628

6.750.363
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note

2021

2020

PASSIVER
Disponibel egenkapital

3.828.601

3.959.416

Disponibel egenkapital i alt

3.828.601

3.959.416

Henlæggelser

615.865

615.865

Henlæggelser i alt

615.865

615.865

4.444.466

4.575.281

Kortfristede gældsforpligtelser
Feriepengeforpligtelse til indefrysning
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Mellemregning DIF
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

287.259
123.898
603.768
1.074.739
133.498

281.627
203.407
958.453
494.996
236.599

Gældsforpligtelser i alt

2.223.162

2.175.082

PASSIVER I ALT

6.667.628

6.750.363

Egenkapital i alt

Økonomiske forpligtelser m.v.
Team Danmark og Danmarks Rocenter

11

12
13
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2021

Budget 2021

2020

t.kr.

1

2

Ungdomsaktiviteter
Kaproning
Deltagerbetaling
Aktivitetsudgifter mesterskaber
Aktivitetsudgifter udvalg og seminarer

-480.453
830.978
100.729

-712
1.279
319

-42.000
176.541
122.523

Breddeaktiviteter og Skole OL
Deltagerbetaling
Aktivitetsudgifter lejre, SkoleOl m.m.
Aktivitetsudgifter udvalg og seminarer

-51.229
51.187
75.792

-48
86
60

-18.883
200.630
299

Ungdomsaktiviteter i alt netto

527.004

984

439.110

-15.600
36.291

-332
546

0
19.188

Kaproning langdistance
Aktivitetsudgifter og udvalg

4.539

20

5.905

Coastalroning
Deltagerbetaling & tilskud
Aktivitetsudgifter og udvalg

-228.378
239.237

-10
27

-28.165
54.352

Langtursroning
Deltagerbetaling
Aktivitetsudgifter og udvalg

-168.050
312.091

-45
55

-432.345
408.236

Ergometerroning
Deltagerbetaling, sponsorindtægter & tilskud
Aktivitetsudgifter og udvalg

-126.988
265.371

0
57

0
150.196

318.513

318

177.367

70.343
47.085

85
50

26.110
0

117.428

135

26.110

Voksenaktiviteter
Kaproning kortbane
Deltagerbetaling
Aktivitetsudgifter mesterskaber

Voksenaktiviteter i alt netto
3

Organisatoriske aktiviteter
Hovedbestyrelse møder og repræsentative opgaver
Strategiske udvalg møder
Organisatoriske aktiviteter i alt
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter

4

5

2021

Budget 2021
t.kr.

2020

Internationale aktiviteter
International repræsentation

18.072

72

24.800

Dommer aktiviteter
Dommergerning
Aktivitetsudgifter udvalg

35.723
0

79
0

7.564
0

Internationale aktiviteter i alt

53.795

151

32.364

5.017
9.851

25
13

3.539
2.141

14.868

38

5.680

-390.521
332.669
156.670

-835
566
228

-347.984
324.257
160.916

98.818

-41

137.189

Deltagerbetaling Hovedgeneralforsamling
Aktiviteter hovedgeneralforsamling
Hovedgeneralforsamling i alt

-12.340
94.713
82.373

-20
108
88

0
10.637
10.637

Trygfondens førstehjælpskursus
Danmarksmesterskaber
Medlemsskaber
Kollektive forsikringer
Award Night

0
47.063
29.965
157.315
41.763

0
58
34
150
35

0
85.911
33.824
135.002
0

Forbundsaktiviteter DFfR i alt

358.479

365

265.374

Indtægter fra administrative ydelser
Personale og transportudgifter
Kontoromkostninger
Hus
IT, tele og kontormaskiner

-96.500
2.835.500
179.567
145.130
419.341

-90
2.745
221
135
305

-91.724
2.805.462
168.857
135.607
329.033

Sekretariatsdrift i alt

3.483.038

3.316

3.347.235

Internationale aktiviteter

Faciliteter, miljø og sikkerhed
Miljøaktiviteter og udvalg
Sikkerhedsaktiviteter og udvalg
Faciliteter i alt

6

Uddannelsesaktiviteter
Træneruddannelse og langtursstyrmandsuddannelse
Deltagerbetaling
Aktivitetsudgifter kurser
Aktivitetsudgifter udvalg og ny udvikling
Uddannelsesaktiviteter i alt

7

8

Forbundsaktiviteter DFfR

Sekretariatsdrift
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
9

Anlægsaktiver
Rosportens Hus

Inventar og it

Særlige
installationer

3.961.053
0
0

169.063
0
0

43.560
0
0

Kostpris 31. december 2021

3.961.053

169.063

43.560

Akkumulerede afskrivninger 1. januar 2021
Akkumulerede afskrivninger på afgang
Årets afskrivninger

1.172.970
0
12.398

169.063
0
0

43.560
0
0

Akkumulerede afskrivninger 31. december 2021

1.185.368

169.063

43.560

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

2.775.685

0

0

kr.
Kostpris 1. januar 2021
Tilgang i året
Afgang i året

Den offentlige ejendomsvurdering for Rosportens Hus udgør 4.300 t.kr., heraf grundværdi 2.250 t.kr. Seneste
vurderingsdato 1.10.2017.
10 Dattervirksomhed
DFfR ejer selskabet EUROW ApS 100 %. Selskabet har hjemsted på DFfR's adresse. Nominel kapital er 125
t.kr. Selskabets egenkapital pr. 31. december 2021 er 914 t.kr.
11 Egenkapital
2021

2020

kr.
Disponibel Kapital
Saldo pr. 1. januar 2021
Årets resultat

3.959.416
-130.815

3.503.227
456.189

Saldo pr. 31. december 2020

3.828.601

3.959.416

Henlagt til særlige formål
Kursusmaterialer og AV udstyr
Vedligeholdelse af bygning
Gudmund Schack Mindefond (Award night)
Donationer fra Furi Appels Fond

90.382
150.000
275.483
100.000

90.382
150.000
275.483
100.000

Henlæggelser i alt

615.865

615.865

4.444.466

4.575.281

Egenkapital i alt
12 Økonomiske forpligtelser
Leasingaftale på kopimaskine, restforpligtelse på 6 måneder forventet i alt 11 t.kr.

Ejerpantebrev på 1.900.000 kr. ligger til sikkerhed for kassekredit i Danske Bank A/S.
Kautionsforpligtelser pr 31.12.2021:
Strib Ro og Kajakklub

8.100 kr.

Nordborg Roklub

37.500 kr.

Næstved Roklub

50.000 kr.

DFfR hæfter for Danmarks Rocenters forpligtelser i det omfang, Danmarks Rocenter ikke selv er i stand til at
opfylde dem. Pr. 31.12.2021 har Danmarks Rocenter en negativ egenkapital på 125.719 kr
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
13 Tilskud Team Danmark, note uden henvisning
Lønninger sportschef og trænere
Omkostninger sportschef og trænere
Internationale konkurrencer og træningslejre
Elitecenteromkostninger
Trænings-, kraft- og talentcentre
Individuel personlig støtte
Trænerkompetenceudvikling
Elitetræneruddannelse
Faciliteter og udstyr
Talentudvikling
Projektstøtte
Andre specifikke områder

Tildeling i alt
2.405.400
50.000
2.226.000
452.500
905.000
706.000
73.000
129.000
74.785
735.000
96.000
347.315

Forbrug i alt
2.480.318
42.117
2.734.088
392.438
853.074
647.920
14.900
108.062
313.251
747.642
56.378
363.348

8.200.000

8.753.536

Ovennævnte beløb er uddrag fra Danmarks Rocenters (DRC) regnskab for 2021 og afspejler det tilskud, der i
året er modtaget fra Team Danmark og det tilhørende forbrug. Det reviderede regnskab for DRC for 2021
fremgår af DFfR's hjemmeside.
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