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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2019 for Floorball Danmark. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver 
et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem-
ber 2010, kapitel 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsårets 
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; og at der er taget 
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af forbundet, der er omfattet af 
regnskabet. 

Det er endvidere vore opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de 
forhold, beretningen omhandler. 

Årsrapporten for 2019 for Floorball Danmark indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Brøndby, den 1. april 2020 
Sekretariatschef: 

 

    

Carsten Nymand  
Provstgaard 

    

Bestyrelse: 

    

 

 

 

 

 
Finn Lystrup  Kasper Bagnkop  Lasse Ravn 
formand  næstformand  økonomiansvarlig 

 

 

 

 

 
Jacob B. Madsen  Ronni Rix Back  Esben Staun Larsen  

 

    

Stinne Jørgensen     
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Den interne revisors påtegning 

 

Vi har som interne, kritiske revisorer gennemgået de interne procedurer relateret til forbundets øko-
nomi, samt stillet uddybende spørgsmål til forbundets 2019 regnskab og lavet stikprøver af enkelte po-
ster i regnskabet, hvor vi har gennemgået de tilhørende bilag. 
 
Overordnet set er det tydeligt, at der er styr på forbundets økonomi, og de interne kontrol procedurer. 
 
Vi kan med tilfredshed notere at forbundet på rekordtid har nedbragt gælden med stor velvilje fra klub-
berne, så der fremadrettet er plads til investeringer. Likviditeten er positiv og der er udsigt til at forbun-
det indenfor en overskuelig fremtid har en positiv egenkapital. Antallet af debitorer er nedbragt ved be-
talingsaftaler og/eller afskrivning. 
 
De interne revisorer har noteret, at bestyrelsen indgår i kontrolproceduren i forhold til godkendelse af 
bilag. Vi har som revisorer forståelse for at det har været nødvendigt i forhold til at få styr på økono-
mien. Fremadrettet bør kontrolprocedurerne tilrettelægges, således at bestyrelsen ikke er en del af kon-
trolmiljøet i det daglige, men mere fokusere på den overordnede økonomistyring. 
 
Bestyrelsen og den økonomiansvarlige har på tilfredsstillende vis kunne redegøre for de spørgsmål vi 
har haft til de enkelte poster i regnskabet. Derudover har gennemgangen af bilag ikke givet anledning til 
nogen anmærkning. 
 
Vores gennemgang har derfor ikke givet anledning til nogle anmærkninger. 

Brøndby, den 1. april 2020 

 

 

 

  

Stephan Gray   Jeppe Bisgaard   
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til repræsentantskabet 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Floorball Danmark 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 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 de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 
2019. 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 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; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af for-
bundet, der er omfattet af regnskabet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med standarderne for offent-
lig revision vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsre-
vision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om 
de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevil-
linger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevi-
sion 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 det forbund, der 
er omfattet af regnskabet. 

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

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

København, den 1. april 2020 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Thomas Bruun Kofoed 
statsaut. revisor 
mne28677 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om forbundet 

Floorball Danmark 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Bestyrelse 

Finn Lystrup (formand) 
Kasper Bagnkop (næstformand) 
Lasse Ravn (økonomiansvarlig) 
Jacob B. Madsen  
Ronni Rix Back  
Esben Staun Larsen 
Stinne Jørgensen 

Sekretariatsleder 

Carsten Nymand Provstgaard 

Revisor 

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
Dirch Passers Allé 36 
2000 Frederiksberg 

Bank 

Arbejdernes Landsbank 

Momsregistrering 

Floorball Danmark er som forbund som hovedregel momsfritaget. 
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Ledelsesberetning 

Floorball Danmarks ledelsesberetning 2019 

Året der er gået 

2019 har, efter en grundig oprydning i 2018, været året der kom til at stå i genopretningens økonomi-
ske tegn. 

Der blev lagt et konservativt budget, med fokus på at holde øje med alle poster, således vi i det første 
hele regnskabsår, siden vi trådte til som ny bestyrelse, kunne danne os et mere præcist billede af de fak-
tiske udgifter. 

Der har gennem hele året været stort fokus på opfølgning af alle udgifter og indtægter, således vi kom i 
hus med det budgetterede overskud, som minimum. Målet var, og er som altid, at gøre det lidt bedre 
end budgettet. Det betyder at vi igen i år har gjort det bedre end forventet. Med et budgetteret over-
skud på kr. 439.918, er vi således endt med et resultat på kr. 718.621. 

Samtidigt lykkedes det i 2019 at indfri al restgæld til DIF. Floorball Danmark er dermed meget tæt på at 
have gennemført den økonomiske genopretning. 

Resultatet for 2019 er meget tilfredsstillende og igen markant bedre end budgetteret. Årsagen skal fin-
des i ”step 2” i genopretningsplanen, nemlig at skabe overblik over de faktiske udgifter, samt løbende 
stram budgetkontrol. Det skyldes naturligvis at sekretariatet har været beskæftiget på det absolutte mi-
nimum af ansatte, 5 ansatte, inkl. Sekretariatslederen, fastholdelse af medlemsgebyret, udvidelse af 
turnering og dermed indtægter herfra, ligesom langt de fleste poster ligger under budget. 

Alt i alt et hårdt år, som nu gerne skulle give lidt luft til at begynde udviklingen igen. 

Netop det at udviklingen nu skal i højsædet, barslede bestyrelsen en markant ændring på sekretariatet, 
idet al drift af turnering og dommere, nu flyttes op i IKC (Idrættens Kompetence Center), som fremover 
vil sørge for denne drift. Dette helt i tråd med at økonomien også ligger i IKC Økonomi, således den 
”tunge” del nu er placeret her. Der er naturligvis stadig en rød tråd ned til sekretariatslederen. 

Bevæg dig for livet (BDFL) aftalen og forbundets strategiaftale med DIF er kommet på skinner og der 
leveres iht. aftale på begge fronter. 

Det kommende år 

2020 bliver året hvor vi ”vender skuden” og bringer positiv egenkapital tilbage i Floorball Danmark. 

Det gør, at vi kan begynde at tænke klubudvikling, uddannelser, udvikle turneringen m.m. FD vil stadig 
følge en stram budgetkontrol og sikre at det går den rigtige vej. 

Vi forventer at lande på et overskud for 2020 på kr. 247.000, hvilket er lavere end resultatet for 2019.  
Det skal tilføjes, at der fortsat budgetteres konservativt. 

2020 er året hvor vi for første gang har påtaget os opgaven at arrangere VM Kvalifikation for Herre A. 
Det foregår på landsholdet hjemmebane Arena Nord. Det er en stor opgave, som vi ser frem til at nyde 
sammen med resten af Danmark. Igen er DR tv på plads. 

Floorball Danmark vil igen i 2020 arbejde målrettet med Bevæg dig for livet og strategiaftalen med DIF. 

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2019 

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsregnskabet er der ikke indtruffet forhold, 
som kræver regulering eller oplysning i årsregnskabet. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 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 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Resultatopgørelse 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes lige-
ledes alle omkostninger, herunder afskrivninger. Resultatopgørelsen opstilles efter aktiviteter. 

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 fordele vil fragå for-
bundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Periodisering  

Væsentlige indtægter og udgifter periodiseres på balancedagen.  

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Driftsmateriel og inventar, der aktiveres, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte 
tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider 
og restværdi herefter: 

 Brugstid   

Driftsmateriel og inventar 3-5 år 
  

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-
pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste 
eller tab indregnes i resultatopgørelsen. 

Tilgodehavender 

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

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

 



Floorball Danmark
Årsregskab 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse
Budget

Note 2019 2019 2018
Indtægter
Danmarks Idrætsforbund 1 4.596.993 4.831.270 4.766.279
Kontingenter 446.100 400.000 507.600
Turnering og arrangementer 2 1.842.860 1.704.250 1.550.400
Kursusgebyrer 158.275 175.000 213.750
Elite deltagerbetaling 3 724.914 981.310 756.571
Øvrige indtægter 4 453.260 0 584.336

Indtægter i alt 8.222.402 8.091.830 8.378.936

Udgifter
Administration 5 1.945.327 1.623.778 1.642.415
Ledelse og organisation 6 208.200 300.574 216.988
Turnering 7 945.832 1.026.250 836.777
Dommere 8 68.796 55.000 51.481
Udvikling 9 2.791.768 3.075.000 3.345.197
Elite 10 1.501.445 1.531.310 1.464.951
Øvrige udgifter 11 11.486 0 10.120

Udgifter i alt 7.472.854 7.611.912 7.567.929

Resultat før finansielle poster 749.548 479.918 811.007

Renteindtægter 0 0 0
Renteudgifter 30.927 40.000 25.522

Årets resultat 718.621 439.918 785.485
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Floorball Danmark
Årsregskab 2019

Balance

AKTIVER
Note 2019 2018

Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler og IT 12 0 0

Anlægsaktiver i alt 0 0

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender 13 95.138 115.324
Likvide beholdninger 14 689.113 1.238.311

Omsætningsaktiver i alt 784.251 1.353.635

AKTIVER I ALT 784.251 1.353.635

PASSIVER

Egenkapital
Egenkapital, primo -812.413 -1.597.898
Årets resultat 718.621 785.485

Egenkapital, ultimo -93.792 -812.413

Hensættelser
VM-kval 2020 70.000 0

Hensættelser i alt 70.000 0

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Lånemellemværende med DIF 0 1.060.000
Feriepengeforpligtelse til indefrysning 67.811 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt 67.811 1.060.000

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser 0 140.000
Kortfristet gæld 15 740.232 966.048

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 740.232 1.106.048

Gældsforpligtelser i alt 808.043 2.166.048

PASSIVER I ALT 784.251 1.353.635

Unionens likviditetsmæssige stilling 16
Eventualforpligtelser 17
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Floorball Danmark
Årsregskab 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter
Budget

2019 2019 2018

1 Danmarks Idrætsforbund
Grund- og strategitilskud 2.381.000 2.381.270 2.315.000
Bevæg dig for livet 2.200.000 2.450.000 2.425.000
Andre tilskud 15.993 0 26.279

4.596.993    4.831.270 4.766.279

2 Turnering og arrangementer
Danmarksturneringen 1.325.010 1.194.750 1.054.050
Dommergebyr, pokalturneringen 378.000 434.500 434.500
Bøder & gebyrer 51.200 0 56.900
Events 81.250 75.000 0
Stævner 7.400 0 4.950

1.842.860    1.704.250 1.550.400

3 Elite deltagerbetaling
Herre-A 67.049 151.300 211.790
Herre-U19 233.875 318.550 198.394
Dame-A 180.250 267.200 69.110
Talentudvikling 243.740 244.260 277.277

724.914 981.310 756.571

4 Øvrige indtægter
Sponsorer & reklamer 14.000 0 312.800
Salg af materialer 16.400 0 0
Lønrefusion 422.790 0 0
Renter og rykkergebyrer 70 0 8.545

453.260 0 321.345

5 Administration
Husleje 97.239 120.000 101.130
It og telefon 101.581 105.000 80.345
Øvrige administration 47.169 30.000 98.543
Bogføring 86.160 100.000 135.116
Revision 15.257 10.000 9.773
Lønomkostninger 1.526.910 1.200.000 1.173.328
Personaleudgifter 34.022 58.778 16.004
Regulering af feripengeforpligtelse 36.989 0 28.176

1.945.327    1.623.778 1.642.415
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Floorball Danmark
Årsregskab 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter
Budget

2019 2019 2018

6 Ledelse og organisation
Medlemskaber 59.364 40.000 45.293
Forsikringer 35.820 36.074 32.121
Repræsentantskabsmøde 19.802 25.000 21.215
Struktur- og Budgetmøde 6.836 10.000 9.472
Mødeudgifter, bestyrelsen 66.604 50.000 82.671
Mødeudgifter, øvrige udvalg 3.948 13.500 6.064
International mødevirksomhed 12.257 50.000 12.932
Diverse udgifter 3.569 76.000 7.220

208.200 300.574 216.988

7 Turnering
Turneringssystem og -udgifter 37.919 66.250 17.129
Pokaler og medaljer 41.835 50.000 37.035
Events 26.599 60.000 12.825
Afsat VM-kval 2020 70.000 0 0
Dommere 769.479 850.000 769.788

945.832    1.026.250 836.777

8 Dommere
Observation og udvikling 44.675 40.000 45.374
Elitedommere 4.893 10.000 0
Internationalt 19.228 5.000 6.107

68.796 55.000 51.481

9 Udvikling
Kursusudgifter 81.991 125.000 103.470
Skolesamarbejde 1.000 0 55.000
Instruktøruddannelse 8.777 0 11.727
Bevæg dig for livet 2.700.000 2.950.000 3.175.000

2.791.768    3.075.000 3.311.394

10 Elite
Herre-A 186.209 221.901 783.910
Herre-U19 550.770 535.989 257.635
Dame-A 573.985 599.080 209.241
Talentudvikling 190.481 174.340 214.165

1.501.445    1.531.310 1.464.951
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Floorball Danmark
Årsregskab 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter
Budget

2019 2019 2018

11 Øvrige udgifter
Hjemmeside 7.949 0 3.110
PR udgifter 3.537 0 0
Sponsorudgifter 0 0 7.010

11.486 0 10.120

2019 2018
12 Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 242.836 242.836
Tilgang 0 0

Kostpris 31. december 242.836 242.836

Afskrivninger 1. januar 242.836 229.420
Årets afskrivninger 0 13.416

Afskrivninger 31. december 242.836 242.836

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 0

13 Tilgodehavender
Periodeafgrænsning 0 77.118
Debitorer 60.000 148.425
Hensat til tab på debitorer -981 -981
Forudbetalinger 36.119 76.296

95.138 300.858

14 Likvide beholdninger
Kassebeholdning 731 12.998
Bankbeholdning 688.382 198.002

689.113 211.000

15 Kortfristet gæld
Skyldige omkostninger 210.529 750.873
Kreditorer 194.303 45.699
Feriepengeforpligtigelser 184.350 416.706
Mellemregning,  DIF 151.050 396.478

740.232 1.609.756
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Floorball Danmark
Årsregskab 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

16 Unionens likviditetsmæssige stilling

17 Eventualforpligtelser

Unionens egenkapital er negativ med 23.792 kr. pr. 31. december 2019. (2018: -812.413 kr.)

Floorball Danmark har i 2019 indfriet likviditetslån hos Danmarks Idrætsforbund. Bestyrelsen
forventer, at likviditetsfaciliteten vil være tilstrækkelig, således at Floorball Danmark vil være i stand
til at realiserer sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i den normale drift.

Floorball Danmark har indgået aftale med Danmarks Idrætsforbund om Bevæg dig for livet, hvor
unionen skal bidrage med hhv. 500 t.kr. i egenfinansiering i 2020.
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