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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016 for Dansk Styrkeløft
Forbund.

Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabs
praksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede.

Årsrapporten for 2016 for Dansk Styrkeløft Forbund indstilles til generalforsamlings god-
kendelse.

Odense den 26. marts 2017
Bestyrelsen:

Klaus Brostrøm  Peter Bøgh Larsen  Alex Thorsen
Formand  Kasserer  Best medlem

Janni Weincke Jakob Beerman  Kenneth Kyvsgaard
Sekretær  Best. medlem  Best. Medlem



3

Dansk Styrkeløft Forbund
Årsrapport 2016

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Bestyrelsen for Dansk Styrkeløft Forbund

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Styrkeløft Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016, 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 Dansk styrkeløft For-
bunds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af for-
bundets/unionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstem-
melse 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 yderligere krav der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revi-
sionen 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”.

Vi er er uafhængige af Dansk styrkeløft Forbund i overensstemmelse med internationale eti-
ske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark. Vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold ved revisionen

Dansk styrkeløft Forbund har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr.
1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen
godkendte resultatbudget. Budgettal er ikke omfattet af vores 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.
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Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Dansk styrkeløft
Forbund 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 Dansk styrkeløft Forbund, indstil-
le 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 væ-
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisi-
onspåtegning 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 god offentlig
revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformatio-
ner 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 re-
vision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik,
foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Her-
udover:

· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som re-
aktion 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 for-
årsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vild-
ledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne ud-
forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kun-
ne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Dansk styrkeløft Forbund 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 udar-
bejdet, er rimelige.

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisi-
onsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan ska-
be betydelig tvivl om Dansk styrkeløft Forbund evne til at fortsætte driften. Hvis vi kon-
kluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre op-
mærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begiven-
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heder eller forhold kan dog medføre, at Dansk styrkeløft Forbund ikke længere kan fort-
sætte driften.

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-
under 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 blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herun-
der 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 ledelsesberetnin-
gen 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 oplys-
ninger i henhold 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 overens-
stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturmi-
nisteriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væ-
sentlig 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; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltnin-
gen af de midler og driften af Dansk styrkeløft Forbund, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig
revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som
forvaltningsrevision. 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 bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed,
om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske
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hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regn-
skabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kri-
tiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

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

København, den 26. marts 2017
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Torben Kristensen
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning 2016

Ledelsesberetningen for Dansk Styrkeløft Forbund

Forbundets væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten består i at fremme kendskabet til Styrkeløft, afholde styrkeløft-
stævner, fremme bredden og styrke eliten samt at stå for administrationen af denne
sport.

Usikkerhed ved indregning eller måling
Der har ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, som vil kunne
forrykke vurderingen af årsregnskabet væsentligt.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Forbundets egenkapital er pr. 31/12 - 2016 kr.1.159.297.  Resultat og økonomiske
udvikling anses for tilfredsstillende, da der var forventet et større underskud
kr. 113.006, og resultatet for 2016 endte med et positivt resultat på kr. 66.762. Resul-
tatet overføres til egenkapitalen.
Vi forventer at forsætte den gode linie, og der forventes også et positivt resultat i
2017 på ca. 9.421 kr. Forbundet har øget indtjeningen væsentligt de senere år, hvilket
betyder at vi i 2017 får godt 200.000 kr. mere i ordinært tilskud end i 2016.

Aktiviteter 2016

Der er i 2016, gennemført 24 planlagte nationale stævner og 14 internationale stævner alle
aktiviteter i henhold til budget/aktivitetslisten og der var ingen vi ikke gennemførte eller del-
tog i.

Der har i året været gennemført adskillige kurser samt deltaget i flere skolesamarbejder mv.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke
forbundets finansielle stilling væsentligt.
Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.
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Oplysninger om forbundet

Dansk Styrkeløft Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bestyrelse
Klaus Brostrøm, Formand
Peter Bøgh Larsen, Kasserer
Janni Weincke, Sekretær
Kenneth Kyvsgaard, Best. medlem
Elise Hougaard, Best. medlem
Jakob Beermann, Best. medlem
Alex Thorsen Best. medlem

Revisor

Ernst & Young
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg

Bank

Danske Bank

Momsregistrering
Dansk Styrkeløft Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget.
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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 for 2016 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse
Resultatopgørelsen er funktionsopdelt.

Periodisering af indtægter og omkostninger:

Indtægter og omkostninger fordeles på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er
erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt.

Balancen

Tilgodehavender
Alle tilgodehavender er optaget til pålydende værdi.

Værdipapirer
Værdipapirer værdiansættes til kursværdi pr. statusdagen. Urealiserede kursreguleringer fø-
res via egenkapitalen.

Gældsforpligtelser
Alle gældsposter er optaget til den nominelle restgæld på statustidspunktet.
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Resultatopgørelse
Regnskab Budget

2016 2016 2015
Indtægter

Ordinært DIF tilskud 1.101.252 1.101.250 1.044.756
Øvrige DIF Tilskud 177.285 20.000 185.638
Årsafgift 34.700 40.000        30.000
Licenser 104.400 50.000 45.500
Skolesamarbejde mm 0 30.000 0
Sponsor 1.500 0 1.600
Tilskud diverse 0 170.000 10.745
Indtægter i alt 1.419.137 1.411.250 1.318.239

Omkostninger

Administration 1 583.569 636.510 594.199
Bestyrelse 2 88.562 104.000 76.772
Breddeudvalg 3 20.000 30.000 11.324
Dommerudvalg 4 66.356 75.000 70.076
PR 5 62.522 50.000 0
Master udvalg 6 51.130 68.246 33.935
Doping udvalg 7 3.482 7.000 6.794
Stævneudvalg i alt. Incl Division 8 34.024 83.500 104.224
Uddannelsesudvalg 9 7.679 15.000 15.810
Eliteudvalget i alt incl. Stævner 10 435.050 455.000 383.983
Omkostninger i alt 1.352.374 1.524.256 1.297.117

Årets resultat 66.763 -113.006 21.122
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Balance
Regnskab

AKTIVER 2016 2015

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender
Andre tilgodehavender 25.393 25.393
Tilgodehavender i alt 25.393 25.393

Værdipapirbeholdning 1.156.302 1.110.579
0 0

Likvid beholdning 78.834 15.810
Omsætningsaktiver i alt 1.235.136 1.126.389

AKTIVER I ALT 1.260.529 1.151.782

PASSIVER

Egenkapital
Egenkapital 1.046.812 1.060.241
Urealiserede kursreguleringer 45.723 -34.551
Årets Resultat 66.763 21.122
Egenkapital i alt 1.159.298 1.046.812

Kortfristede gældsforpligtelser
Skyldige omkostninger 4.730 8.537
Feriepenge forpligtigelser 39.376 43.512
Mellemregning DIF 57.125 52.921
Gældsforpligtelser i alt 101.231 104.970

PASSIVER I ALT 1.260.529 1.151.782
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Regnskab
1 Administration 2016 2015

Lønninger 361.764 390.718
Atp-Aes-Barsel 1.373 1.716
Forsikring 37.362 32.858
Kontorhold 4.101 1.375
Kopiering 200 1.448
Tlf/fax og lign. hovedkontor 5.881 8.162
Porto 111 101
Revision + bogføring + løn 14.500 11.820
Konsulent+undervisning+ rep. møder 0 2.500
Rejseudgifter og transport 48.795 27.105
Internationale medlemskaber 7.527 3.052
Nationale kontingenter 10 10
Gebyr og renter 6.345 2.220
KUF - Fagligleder 95.600 111.114

 Administration i alt 583.569 594.199

2 Bestyrelse

Møder, incl. rep. møder 26.456 26.621
Rejseudgifter transport 45.878 32.784
Tlf og kontor tilskud 10.200 8.500
Foreningsbesøg 0 1.862
Diverse 530 770
Internationalt arbejde 5.498 6.234

 Bestyrelse i alt 88.562 76.772

3 Breddeudvalg

Rejseudgifter transport 0 4.404
Kurser 20.000 6.920

 Breddeudvalg i alt 20.000 11.324

4 Dommerudvalg

Kurser -340 0
Nationale stævner 42.117 51.747
Internationale stævner 24.579 18.329

 Dommerudvalg i alt 66.356 70.076
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Regnskab
2016 2015

5 PR
Hjemmeside 62.522 0
PR i alt 62.522 0

6 Masterudvalg
Møder 0 735
Internationale stævner 48.920 33.200
Diverse 2.210 0
Masterudvalg i alt 51.130 33.935

7 Dopingudvalg
Rejseudgifter transport 3.482 6.794
Dopingudvalg i alt 3.482 6.794

8 Stævneudvalg
Møder 0 1.080
Præmier 19.314 59.490
Div. Småanskaffelser 0 25.375
Diverse 4.050 0
Stævner 6.710 2.779
Stævneudvalget i alt 30.074 88.724

Divisionsturnering
Hold gebyr -10.550 -4.500
Stævnetilskud 14.500 20.000
Divisionsturnering i alt 3.950 15.500

Stævneudvalg i alt. Incl. Division i alt 34.024 104.224

9 Uddannelsesudvalg
Kurser 7.679 15.810
Uddannelsesudvalg i alt 7.679 15.810
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10 Eliteudvalget
Møder 0 3.130
Rejseudgifter transport 9.690 6.111
Div. Småanskaffelser 7.811 44.797
Diverse 4.215 0
Landstræner 0 28.000
Træningssamlinger 82.409 49.605
Talentprojekt 16.749 0
Uddannelse 4.095 0
Eliteudvalget i alt 124.969 131.643

Stævner
NM – Junior 27.867 32.679
EM - Junior 7.432 13.139
EM – Bænkpres 15.367 24.631
EM – Senior 101.151 34.119
VM – Junior 75.220 14.600
VM – Senior 9.901 38.718
VM – Bænk 35.744 53.879
WM Raw- sub.jun-jun-senior 37.399 21.071
WEUC Senior 3 kamp udstyr 0 19.504
Stævner i alt 310.081 252.340

Eliteudvalget i alt incl. Stævner 435.050 383.983
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11 Ikke bogførte aktiver

300 kg Skiver
2 stænger
1 Dommerlys
1 Platau
1 Dymo Labelwriter 450
1 Bærbar
1 Printer model Brother MFC-J5910 fra 2012
1 Lamineringsmaskine
1 Vægte Elektronisk
1 Vægte Elektronisk 2 decimaler
Stævneprogram 2013-14
Hjemmesiden
Bærbar computer med mus
Webcam og kamerastativ
Hvid Sony-projektor
Sort BenQ-projektor
2 stk 5m VGA-kabel
1 stk 10m VGA-kabel
1 stk VGA kabel med blå stik
2 Stk Gender changer
1 stk Logitech webcam med linsebeskyttelse
1 stk Sony tripod
1 stk USB-forlængerkabel 5m
1 stk mikrofon
1 stk trådløs mus
3 stk VGA-USB HUBs
2 stk Bærbare computere med strømforsyninger
2 stk DSF – Banner


