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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2019 for Dansk Klatreforbund. 

Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, samt yderligere krav i vedtægter og aftaler. Vi anser den 
valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede. 

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; og at der er taget 
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af forbundet, der er omfattet af 
regnskabet. 

Årsrapporten for 2019 for Dansk Klatreforbund indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København, den 15. august 2020 
Bestyrelse: 
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 Mikkel Højgaard Larsen 
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kasserer 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til øverste myndighed i Dansk Klatreforbund 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Klatreforbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet ud-
arbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres 
på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 
kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-
BA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Bud-
gettallene har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledel-
sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere forbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.  

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlin-
formation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan be-
tragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indfly-
delse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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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 forbundets interne kontrol.  

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne 
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at forbundet ikke længere kan fortsætte driften.  

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledel-
sesberetningen. 
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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 15. august 2020 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Ulrik Benedict Vassing 
statsaut. revisor 
mne32827 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om forbundet 

Dansk Klatreforbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon 51 90 87 30 

Bestyrelse 

Christian Nicolai Ørum-Petersen (formand) 
Mikkel Højgaard Larsen (næstformand) 
Susanne Irvang Nielsen (kasserer) 
Jens Salling 
Lise Usinger 
Bent Archer Johansen 
Gregers Gatzwiller 

Revisor 

EY Godkendt Revisionspartnerselskab 

Bank 

Danske Bank 

Momsregistrering 

Dansk Klatreforbund er som forening som hovedregel momsfritaget. 
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Ledelsesberetning 
2019 blev et år med flere aktiviteter, end Dansk Klatreforbund før har formået. Det er skønt, at så 
mange medlemmer gør brug af en bred vifte af tilbud, som er til glæde og gavn i landets klubber.  
 
I vores strategiaftaler med DIF er opstillet måltal omkring aktiviteter og udvikling, og vi har langt 
oversteget alle forventninger og mål. Bestyrelsen vil gerne takke landets klubber for velvilje og lyst til at 
arrangere kurser, uddannelse, ture, konkurrencer, juniorprogram mm. i samarbejde med forbundet, og 
på den måde være med til at højne aktivitetsniveauet for vores medlemmer. Uden jer kunne det slet ikke 
lade sig gøre at nå så fine resultater.  
 
Årets regnskab i Dansk Klatreforbund er i tråd med budget, og årets resultat er et lille overskud på godt 
12.000 kr. mod forventet 21.000 kr.  
 
Børn og unge 
Talent- og elitearbejdet i dansk klatring fik et boost med træningslejre og konkurrenceplan. En gruppe 
på omkring 25 unge konkurrencedygtige klatrere fra flere at landets klubber var afsted på træningslejr 
og til konkurrencer i internationalt regi under IFSC. Mange nye frivillige kræfter trådte til, og der var 
velvillighed blandt forældre til egenbetaling for atleter. Frivillige holdledere lagde et stort arbejde i at 
arrangere og hjælpe under konkurrencerne. Indsatsen betød, at vi i 2019 havde udgifter til bl.a. licens 
for konkurrencedeltagelse, transport og overnatning til frivillige og trænere, udgifter til visum og løn til 
trænerne. Vi havde slet ikke forventet, at juniorprogrammet gav sådan et positivt skub, hvor flere af 
atleterne havde mod på mere, og først i foråret 2019 fik vi sat gang i planlægningen af deltagelse til 
IFSC’s internationale konkurrencer for aldersgruppen 14 – 19 år. 
 
De unge var ikke kommet afsted til junior VM og EM i speed, lead og boulder uden opbakning fra 
forældre, som betalte for de unges konkurrencer, og hvor flere forældre lagde frivillige timer i at 
planlægge og tage med som holdledere. Tak til de unge talenter, forældre og opbakning fra klubberne. 
Særlig tak til vores senioratleter Katrine Vandet Salling og Elias Edvardsen, der varetog opgaven som 
trænere og lagde energi og tid i at hjælpe de unge på vej ind på en ny arena. Sammen har vi skabt et 
træningsfællesskab for de unge på tværs af landet, og venskaber er opstået.  
 
For at kunne imødekomme omkostninger til talent- og elitearbejdet udskød vi ansættelse af 
administrativ konsulent til 2020, og på den måde fik vi økonomien til at balancere. Vi fik erfaringer med 
konkurrencer for vores unge og har med aktiviteter i 2019 fået afprøvet niveau i Europa og resten af 
verden. Vi må også sande, efter et hektisk år, at vi bør skabe bedre sammenhæng mellem talent- og 
elitearbejdet og de unges træningsmuligheder i landets klubber for at opnå et højere sportsligt niveau på 
længere sigt. Derfor var det særlig positivt, at klubberne bakkede op om en kontingentstigning pr. 
medlem fra 35 kr. om året til 50 kr. på årets repræsentantskabsmøde. På baggrund af jeres tillid har vi 
ansat talent- og elitekonsulent Lasse Dannemann fra august 2020 til at varetage sammenhæng og 
udvikling af talent- og eliteindsatsen. 
  
Juniorprogrammet for en bredere gruppe af vores børn, unge og trænere i landets klubber har fået 
fodfæste i 2019, og vi kan med stolthed se tilbage på et år med masser af aktivitet og gode weekender, 
hvor aldersinddelte arrangementer har været med til at højne glæde og begejstring for børn og unges 
udvikling i klatringen. Med 21 aktiviteter og deltagelse fra 685 børn og unge i alderen fra 10-19 år siger 
vi tak til 8 af landets klubber for værtskabet. Ligeledes forløb sommerens aktiviteter for børn og unge på 
Bornholm med stor tilslutning, og Nordic Youth Camp var vellykket med besøg fra Norge, Sverige og 
Finland. Tak til alle frivillige i klubberne, som har stået på hovedet for juniorprogrammet, og tak til Erling 
Strauss og hans team af frivillige, som brugte to uger af deres fritid på at give 80 børn og unge en 
fantastisk sommer på klippeøen. 
 
Juniorprogrammet er nu en fast del af Dansk Klatreforbunds aktiviteter, og vi ser frem til at fortsætte 
samarbejdet med landets klubber og trænere.  
 
Motion og fællesskab på tværs i landet 
I 2019 har vi set et stigende antal i vores konkurrencer, og 850 har deltaget i 14 konkurrencer, som er 
blevet afviklet i landets klubber. Konkurrencerne spænder bredt – lige fra en dag med sjov til hård 
konkurrence med rutebyg på højt niveau. Vi har også set en vækst i antallet af klubber, som deltager, og 
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i 2019 har i alt 24 klubber haft deltagere til konkurrencerne. I 2019 har forbundets samlede pris for 

afvikling af konkurrencer været 80.000 kr.   

Bornholm 

Sommerens aktiviteter i 2019 var en kæmpe succes med et højere deltagerantal end nogensinde før. 

Bornholm On the Rocks var endnu engang vellykket, og vi takker alle frivillige, som har lagt et stort 

arbejde og mange timer i at give deltagere en god oplevelse.  

 

Det er vores ønske i fremtiden at arbejde med flere aktiviteter på motionsområdet. 

Konkurrencekalenderen er veludbygget, og nu er det tid til også at få andre tiltag i gang til gavn for 

vores voksne medlemmer. Vi afholdte fire træningsworkshops i fire klubber, og der var en konkurrence 

aftalt for klubhold, som vi ikke nåede at afvikle i 2019. Det er oplagt, at vi afholder et bredere vifte af 

aktiviteter for voksne aktive klatrere i fremtiden.  

 

Uddannelser for instruktører og trænere  

Der er ingen tvivl om, at vores mulighed for at ansætte yderligere konsulent har givet et tiltrængt løft på 

afvikling af træneruddannelser. Ida Clausen har i 2019 fået skabt en tidssvarende struktur på vores 

træneruddannelser, som også er tilpasset DIF’s nye opbygning. Med Ida ved roret har vi også fået en 
uddannelse som assistenttræner på tilbudsviften til klubberne.  

 

I 2019 er det lykkes os at imødekomme behov for udendørskurser i hele landet, og der er i løbet af året 

blevet uddannet 240 instruktører på niveau 1,2 og 3 samt klippeinstruktør 1. Desuden har forbundet 

afviklet kurser i multi-pitch og andre færdighedskurser, som der har været god tilslutning til. Også i 

2020 efterår vil I kunne se planlagte kurser, så det høje niveau blandt udendørs klatring kan fortsætte.  

 

Afrunding og et anderledes 2020 

Bestyrelsens økonomiske strategi har været at opbygge en solid økonomisk ramme, således vi ikke er 

sårbare overfor uforudsete udgifter i aktiviteter, eller vi oplever modgang eller uventede omkostninger. 

Således har vi opbygget en kapital på 250.000 kr., som kun er mulig at benytte efter bestyrelsens 

beslutning. Forbundets likviditet og økonomi har dermed gode forudsætninger i fremtiden. 

 

I 2019 har vi også set en medlemsvækst på 23,8 %, som er båret af klubbernes udvikling. Vi har i 2019 

haft kontakt med mindst 55 klubber og institutioner, som har arbejdet på bedre eller nye faciliteter. På 

den måde kan vi få plads til flere klatrere i fremtiden, og de nye faciliteter og klubber har stor betydning 

for fremtidens klatring i Danmark. Man kunne næsten kalde os et gazelle-forbund, fordi vi har oplevet en 

af de største spring i medlemsvækst gennem flere år, hvis vi sammenligner os med øvrige forbund under 

DIF. Vores størrelse taget i betragtning, står vi også overfor, at for at kunne følge med, er det 

nødvendigt at investere i IT-understøttelse, udvikling af medlemsdatabaser, betalingsmuligheder mm. 

for at kunne fortsætte den videre professionalisering af forbundets kommunikation, processer og 

synlighed.  

 

I dette år 2020 blev alt vendt på hovedet.  

COVID-19 satte os alle på pause i midten af marts. Alle klubber måtte lukke ned, alle kurser blev 

udskudt, et nordisk mesterskab blev aflyst, atleters konkurrenceplan blev sat på standby og vi måtte i 

sekretariatet aflyse alt med de administrative opgaver, som fulgte med i kølvandet. Herefter har vi 

arbejdet på genåbning af idrætten – både udendørs og indendørs. I nedlukningsperioden har vi haft 

telefonisk kontakt med stort set alle landets klubber for at hjælpe og stå til rådighed i denne særlige 

situation. Der har været masser af spørgsmål og situationer at forholde sig til, og vi håber, I har fået den 

hjælp, I har haft behov for. Sekretariatet oplever, at klubberne har handlet med fornuft og samfundssind 

i tråd med retningslinjer fra regeringen, og vi takker for klubbernes måde at håndtere situationen på.  

 

Set i et økonomisk perspektiv har vores styring betydet, at vi på nuværende tidspunkt ikke er i 

økonomiske vanskeligheder. Forbundet er ikke økonomisk afhængig af indtjening på vores aktiviteter og 

kurser – vores model er, at der tages udgangspunkt i at kurser og uddannelser er udgiftsneutrale, 

således at prisen afspejler det enkelte kursus udgifter. Vi har omkostninger forbundet med nogle af 

aktiviteterne og konkurrencer, og med aflysninger har det betydet, at omkostningsniveauet i Dansk 

Klatreforbund er faldet under nedlukning. Det eneste event, som vi forventer et tab på er aflysning af 

nordisk mesterskab i bouldering.  
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De fleste af landets klubber står lige nu i en usikker situation i forhold til de kommende medlemstal. Det 

ser ud til, at flere af de større klubber har oplevet en nedgang i medlemstallet på grund af nedlukning. Vi 

håber, at medlemstallene kan genoprettes over det næste halve til hele år, men intet er jo sikkert lige 

nu. Forbundets aktiviteter kan forhåbentlig være med til, at I kommer op på samme aktivitetsniveau og 

medlemstal som før COVID-19, og vi sammen kan få skabt events og tiltag til gavn for jer. Der er 

kommet kurser, uddannelser og konkurrencer mm. i efterårets kalender, så benyt muligheder her til at 

få gang i jeres klubbers aktiviteter. Vores indtryk er, at alle frivillige kræfter har mod på at komme i 

gang igen.  

 

Bestyrelsen har troen på, at vi kan fortsætte den gode udvikling og iværksætteriet blandt landets 

klubber i fremtiden. Tak for et godt år i 2019.  

 

Begivenheder efter balancedagen  
Der er efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder, som kræver yderligere oplysning eller 

regulering i regnskabet.  

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelse og sekretariat 
Dansk Klatreforbund 



 

 

Dansk Klatreforbund 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

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

Årsrapporten 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 forbun-
det, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

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

Resultatopgørelse 

Der foretages periodisering af indtægter og udgifter. Resultatopgørelsen er opstillet efter aktiviteter. 

Balancen 

Varebeholdninger 

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

Tilgodehavender 

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af 
forventet tab. 

Værdipapirer 

Urealiserede kursreguleringer vedrørende værdipapirer føres over egenkapitalen.  

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

 



Dansk Klat reforbund
Årsrapport 2019

Resultatopgørelse
Budget

Note 2019 2019 2018

Indtægter
DIF 2.553.976 2.502.000 2.502.000
DKlaF kontingent 294.110 300.000 280.925
Motion & fællesskab 1 96.750 178.820 21.380
Børn & unge 2 347.170 338.000 151.718
Uddannelse 3 367.180 359.200 282.795
Konkurrence 4 90.476 60.750 99.446
Landshold 5 284.535 153.000 48.374
Øvrige 3.260 0 83.669

Indtægter i alt 4.037.457 3.891.770 3.470.307

Udgifter
Organisat ion
Kontakt & synlighed 62.285 66.332 62.702
Polit ik 164.556 164.500 142.151
Kontordrift 6 1.928.364 2.116.500 2.023.859
Organisat ion i alt 2.155.205 2.347.332 2.228.712

Aktiviteter
Motion & fællesskab 1 147.612 200.570 113.911
Børn & unge 2 507.491 487.050 263.530
Uddannelse 3 316.335 305.100 215.234
Konkurrence 4 182.220 149.208 182.041
Landshold 5 714.522 311.505 294.970
Aktiviteter i alt 1.868.181 1.453.433 1.069.686

Udvikling
Faciliteter 1.494 60.000 55.733
Holdkonkurrence 0 10.000 0
Udvikling i alt 1.494 70.000 55.733

Tab på debitorer 0 0 7.098

Udgifter i alt 4.024.879 3.870.765 3.361.229

Årets resultat 12.578 21.005 109.078

Disponering
Overført  t il egenkapitalen 12.578 21.005 109.078

Årsrapport  1. januar - 31. december 2019
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Årsrapport  1. januar - 31. december 2019

Balance
Note 2019 2018

AKTIVER
Materielle anlægsakt iver
Inventar 45.800 0

Omsætningsakt iver i alt 45.800 0

Omsætningsakt iver
Tilgodehavender, Elite 0 0
Tilgodehavender, klubber 8.864 0
Udlån, Odense Boulderklub 340.000 400.807
Andre t ilgodehavender 81.730 103.179

Tilgodehavender i alt 430.594 503.986

Varebeholdninger 24.575 0

Værdipapirer 0 12.891

Likvide beholdninger 704.700 982.538

Omsætningsakt iver i alt 1.205.669 1.499.415

AKTIVER I ALT 1.205.669 1.499.415

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo 250.357 145.430
Værdipapirer, kursændring 0 -4.151
Overført  resultat  for året 12.578 109.078

Egenkapital i alt 262.935 250.357

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Feriepengeforpligtelse, t il indefrysning 66.935 0
Lånemellemværende med DIF 240.000 320.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt 306.935 320.000

Kort fr istede gældsforpligtelser
80.000 80.000

284.780 530.625
Feriepengeforpligtelse 116.638 213.005
Skyldige omkostninger 154.382 72.428
Periodeafgrænsningsposter 0 33.000

Kort fr istede gældsforpligtelser i alt 635.800 929.058

Gældsforpligtelser i alt 942.735 1.249.058

PASSIVER I ALT 1.205.669 1.499.415

Kautionsforpligtelse 7

Mellemregning DIF
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
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Noter
2019 Budget  2019 2018

1 Mot ion & fællesskab
Deltagerbetaling 96.750 178.820 21.380
Løn -23.400 -68.250 -36.450
Kørsel -4.649 -21.500 -6.171
Godtgørelser 0 0 -7.493
Akt iviteter -119.563 -110.820 -63.797

-50.862 -21.750 -92.531

2 Børn & unge
Deltagerbetaling 347.170 338.000 151.718
Løn -191.675 -265.050 -115.600
Kørsel -3.429 -22.800 -12.765
Godtgørelser -12.553 -10.200 -9.130
Akt iviteter -299.833 -189.000 -126.035

-160.321 -149.050 -111.812

3 Uddannelse
Deltagerbetaling 367.180 359.200 282.795
Løn -250.889 -224.100 -189.555
Kørsel -16.974 -51.000 -12.503
Godtgørelser -600 0 -388
Akt iviteter -47.873 -30.000 -12.788

50.845 54.100 67.561

4 Konkurrence
Deltagerbetaling 90.476 60.750 99.446
Løn -58.275 -70.400 -35.100
Kørsel -4.860 -7.372 -5.079
Godtgørelser -1.560 0 -3.230
Akt iviteter -117.525 -71.436 -138.632

-91.744 -88.458 -82.595
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Noter
2019 Budget  2019 2018

5 Landshold
Deltagerbetaling 284.535 153.000 48.374
Løn -100.845 -33.750 -71.550
Kørsel -1.386 0 -116
Godtgørelser -55.200 -30.055 -53.538
Akt iviteter -557.091 -247.700 -169.766

-429.987 -158.505 -246.596

6 Kontordrift
Løn -1.545.211 -1.630.000 -115.600
Kørsel -69.316 -80.000 -12.765
Godtgørelser -30 -24.000 -9.130
Øvrig drift -313.807 -382.500 -126.035

-1.928.364 -2.116.500 -111.812

7 Kaut ionsforpligtelser
Dansk Klatreforbund har kat ioneret for i alt  844.100 kr. for klubbers lån hos Danmarks
Idrætsforbund.
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