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Ledelsesberetning

Dansk Styrkeløft Forbund
Årsrapport 2020

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2020 for Dansk Styrkeløft
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af
21. december 2010, kapitel 4 og 6.

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 2020 for Dansk Styrkeløft Forbund indstilles til generalforsamlings godkendelse.
Odense den 13.03.2021
Bestyrelsen:

Klaus Brostrøm
Formand

Henning Grøn Thorsen
Næstformand

Lene Kjelgaard Jensen
Kasserer

Jørgen Rasmussen
Best. medlem

Niels Christian Dall
Best. medlem

Pia Skovgaard Nielsen
Best medlem

Finn Nielsen
Best. medlem
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Dansk Styrkeløfts aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af Dansk Styrkeløft
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

Dansk Styrkeløft Forbund
Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til repræsentantskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Styrkeløft for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed
Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA'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 repræsentantskabet 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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af forbundets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med Kulturministeriets
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Dansk Styrkeløft Forbund
Årsrapport 2020

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 årsregnskabet 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.

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 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 usikkerhed 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 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.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Dansk Styrkeløft Forbund
Årsrapport 2020

► 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.

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

Dansk Styrkeløft Forbund
Årsrapport 2020

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridiskkritisk 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 de virksomheder, 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 13.03.2021

EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik B. Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Thomas H. Christensen
statsaut. revisor
mne46321
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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 de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der
understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Dansk Styrkeløft Forbund
Årsrapport 2020

Ledelsesberetning:
Forbundets væsentlige aktiviteter
Hovedaktiviteten i forbundet består i at fremme kendskab til styrkeløft, at afholde styrkeløftsstævner, fremme bredden og styrke eliten samt stå for administrationen af denne sport.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Der har ikke i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten været væsentlig usikkerhed eller
usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.

Forbundets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende under de givne omstændigheder. Der har været budgetteret med et resultat på kr. 0, der er realiseret et overskud
på kr. 738.531.
De væsentligste afvigelser mellem det budgetterede og det realiserede resultat i 2020, kan
helt overordnet forklares ved de udfordringer, der har været for forbundet med COVID-19
situationen. Det har betydet, at der har været afholdt væsentligt færre aktiviteter, der har stort
set ikke været afholdt internationale aktiviteter, og de enkelte nationale stævner, der har været gennemført har været mere omkostningskrævende pga. Corona restriktionerne.
Der var i alt budgetteret med indtægter i 2020 på kr. 2.029.000 de realiserede indtægter blev
på kr. 1.846.577 – en mindre indtægt på ca. kr. 183.000 – som forklares ved fald i Årsafgift
på kr. 6.000, et fald i betaling af licenser på ca. kr. 79.000, et fald i forventede sponsorindtægter på kr. 40.000 og et fald i egen betaling på ca. kr. 92.000. Endelig er forbundet i 2020
kommet i betragtning til yderligere midler fra DIF’s periodiseringspulje – dette har givet en
indtægt på ca. kr. 33.000 som ikke var medregnet i det vedtagne budget for 2020.
Omkostninger var i alt for 2020 budgetteret med kr. 2.029.000, realiseret omkostninger i alt
på kr. 1.108.046. Et mindre forbrug på kr. 920.954 som fordeler sig på en række omkostninger, mindreforbruget skyldes hovedsagligt det stærkt reducerede aktivitetsniveau:
Derudover er der følgende forklaring på enkelte områder og konti:.
Administration – her er der et fald i lønudgift til konsulent – det skyldes en omlægning af feriepengeberegning og -optjening. Derudover er der betalt mere for revision og bogføring –
som følge af ny licens mm. ellers er afvigelserne for de øvrige konti en konsekvens af det lavere aktivitetsniveau. Samlet et mindreforbrug på administration på ca. kr. 21.500
Bestyrelsen – mindreforbruget på ca. kr. 44.000 skyldes det reducerede aktivitetsniveau, og
måden som bestyrelsesaktiviteten har været afholdt på.
Udbetalt Corona-hjælp – bestyrelsen besluttede i efteråret at komme de enkelte klubber i
møde med økonomisk kompensation pga. faldende kontingentindtægter, tabte indtægter ved
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Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Dansk Styrkeløft Forbund
Årsrapport 2020

aflyste stævner og ekstra omkostninger til værnemidler – kompensationen er udbetalt på baggrund af opgørelser og dokumentation og er i alt beløbet til kr. 151.283 – et beløb der ikke
var med i budget 2020.
Breddeudvalg har som de øvrige udvalg også et væsentligt mindreforbrug – på grund af det
begrænsede aktivitetsniveau, og begrænsede muligheder for at afholde de planlagte aktiviteter – i alt et mindreforbrug på ca. kr. 182.000.
Dommerudvalget – et mindreforbrug på ca. kr. 145.000 – kan henføres til at planlagte stævner kun er blevet afholdt i begrænset omfang.

Masterudvalg – her er der realiseret et mindreforbrug på ca. kr. 65.000 – hvilket igen kan
henføres til den meget reducerede stævneaktivitet.
Dopingudvalg – her er der et mindreforbrug på kr. 7.000 – der har i år ikke været afholdt
omkostninger hertil.
Stævneudvalget har et mindreforbrug på ca. kr. 15.000 – igen et fald der skyldes færre stævner – der er dog på området her udbetalt ekstra tilskud til foreninger, som har afholdt stævner, hvor det medført væsentlige ekstra omkostninger.
Uddannelsesudvalget har et mindreforbrug på ca. kr. 34.000 også her har det været svært at
gennemføre de planlagte aktiviteter.
Eliteudvalget i alt incl. Stævner – her er der i alt et mindreforbrug på ca. kr. 547.000 – mindreforbruget skyldes stævner, der ikke er afholdt som planlagt – der har også været begrænsede muligheder for at gennemføre træningssamlinger.
Aktiviteter 2020
2020 har været et år, der har været præget af Pandemien – det har betydet at der har været
meget begrænset aktivitet, begrænsede afholdte nationale stævner og stort set ingen international aktivitet.
Arbejdet i forbindelse med strategisporene har været forsøgt fastholdt, dog har det også været præget af perioder med restriktioner – for at sikre det fortsatte arbejde – besluttede bestyrelsen at bruge ekstra midler til at kompensere klubberne, ligesom det er besluttet at bruge
midler i 2021 og de kommende år, til at ansætte en sportschef, der skal være med til at løfte
aktivitetsniveauet, så forbundet og klubberne er godt rustet i forbindelse med en genåbning i
2021.
For at understøtte ovenstående tiltag og give klubberne nye muligheder for at hverve medlemmer, er det ligeledes besluttet at gennemføre en markedsføringsindsats i 2021, når det
igen forventes at der kan gennemføres aktiviteter, træning, stævner, samlinger osv.
Arbejdet med strategiaftalen har i 2020 været videreført i det omfang det har været muligt,
og de aktiviteter der arbejdes med her – har også stor fokus i forhold til genåbningen.
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PR udvalget har et mindreforbrug på ca. kr. 13.000, hjemmesiden har været central i perioden, og der er i indeværende år betalt for udvikling af nyt stævneprogram – ligesom der også
er blevet udviklet on-line stævner, så på trods af den reducerede aktivitet er mindreforbruget
her ikke helt så stort.

Dansk Styrkeløft Forbund
Årsrapport 2020

I efteråret 2020 er der indført on-line stævner, for at understøtte den daglige træning og det
daglige arbejde i klubberne. Det skal ses som et supplement og et forsøg på at holde fast i
netværk på tværs af klubberne, og en stævneaktivitet, der kan blive interessant i forhold til at
styrke skolesamarbejde mm.
I 2020 og 2021 er forbundet kommet i betragtning til DIF’s periodiseringsmidler – forbundet
har fået kr. 200.000 i begge år til at sætte yderligere fokus på arbejdet med spor og med at
understøtte samarbejde med private aktører. Beløbet har ikke været brugt fuldt ud i 2020 –
beløbet blev først bevilget i juni måned 2020, og det har også her været svært at gennemføre
aktiviteter, det ikke forbrugte beløb for 2020 på ca. kr. 160.000 overføres til 2021, og indgår
ikke i årets resultat.

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, der har betydning for forbundet og for forbundets økonomiske status.
Fremtidig udvikling
For det kommende år, er der klare forventninger til at idrætsverdenen hen over sommeren,
kommer tilbage til en mere normal situation.
Forbundet vil fortsat have stort fokus på at arbejde med strategisporene, forbundet har derforuden selv lagt strategi for andre tiltag – bl.a. hvorledes vi styrker genåbningen.
Der er for det kommende år budgetteret med ansættelse af en sportschef til at styrke elite arbejdet og træningssamlingerne, og arbejdet med strategisporene med fokus på ungdomsarbejdet, skolesamarbejde, militærprojekter, sommerlejr osv.
For driftsbudgettet for 2021 er der budgetteret med et underskud på ca. kr 270.000, det skal
ses som et udtryk for at 2021 bliver et år, hvor der forventes nogen aktivitet igen, og at der
investeres ekstra i forhold til strategiarbejdet.
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Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Dansk Styrkeløft Forbund
Årsrapport 2020

Oplysninger om forbundet
Dansk Styrkeløft Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bestyrelse
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Klaus Brostrøm, Formand
Lene Kjelgaard Jensen, Kasserer
Henning Grøn Thorsen, Næstformand
Niels Christian Dall, Best. medlem
Jørgen Rasmusen, Best. medlem
Pia Skovgaard Nielsen, Best. Medlem
Finn Nielsen, Best. Medlem

Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg

Bank
Danske Bank

Momsregistrering
Dansk Styrkeløft Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget.
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Dansk Styrkeløft Forbund
Årsrapport 2020

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 2020 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse
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 føres via egenkapitalen.

Gældsforpligtelser
Alle gældsposter er optaget til den nominelle restgæld på statustidspunktet.
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Resultatopgørelsen er funktionsopdelt.

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020
Resultatopgørelse
Budget

2020

2020

2019

Indtægter
Ordinær DIF tilskud
Øvrige DIF tilskud
Årsafgift
Licenser
Sponsor
Tilskud diverse
Egen betaling

1.724.000
33.113
39.000
21.300
0
11.120
18.044

1.724.000
0
45.000
100.000
40.000
10.000
110.000

1.696.000
0
35.000
95.800
1.000
25.964
88.175

Indtægter i alt

1.846.577

2.029.000

1.941.939

243.816
92.523
151.283
358.403
30.143
87.463
15.309
0
61.497
1.179
66.430

265.350
136.900
0
540.250
175.000
100.000
80.000
7.000
76.000
35.000
613.500

255.749
94.186
0
414.428
134.285
74.879
48.266
1.242
71.471
25.589
698.041

1.108.046

2.029.000

1.818.136

738.531

0

123.803

Omkostninger
Administration
Bestyrelsen
Udbetalt Corona hjælp
Breddeudvalg
Dommerudvalg
PR
Master udvalg
Antidoping udvalg
Stævneudvalg i alt incl. division
Uddannelsesudvalg
Eliteudvalg i alt incl. stævner
Omkostninger i alt
Årets resultat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Note

Regnskab

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020
Balance
Note

2020

2019

AKTIVER

Tilgodehavender
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender i alt

0
0

19.076
19.076

Likvide beholdninger
Værdipapirer
Likvider
Omsætningsaktiver i alt

1.225.930
1.547.061
2.772.991

1.210.523
624.662
1.835.185

AKTIVER I ALT

2.772.991

1.854.261

PASSIVER
Egenkapital
Kapitalkonto
Årets resultat
Urealiseret kursregulering

1.620.156
738.531
15.406

1.463.877
123.803
32.476

Egenkapital i alt

2.374.093

1.620.156

Kortfristet gældsforpligtelser
Skyldige omkostninger
Indefrosset feriepengeforpligtelse
Feriepengeforpligtelse
Mellemregning DIF

203.107
40.318
24.929
130.544

38.057
14.937
60.339
120.772

Kortfristet gældsforpligtelser i alt

398.898

234.105

2.772.991

1.854.261

PASSIVER I ALT
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Omsætningsaktiver

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020
Noter

1 Administration
Lønninger
Løn fordeling
ATP-AES-Barsel
Forsikring
Div. småanskaffelser
Kontorhold
Kopiering
Telefon/fax og lign. hovedkontor
Porto
Revision + bogføring + løn
Konsulent + undervisning + rep.møder
Rejseudgifter og transport
Internationale medlemskaber
Nationale kontingenter
Gebyr og renter
IKC/KUF - Faglig leder
Ekstraordinære poster

2 Bestyrelsen
Møder, incl. rep. Møder
Rejseudgifter og transport
Telefon og kontor tilskud
Internationalt arbejde
Strategier
Diverse

Budget
2020

2019

404.609
-384.378
3.017
30.665
0
1.120
0
5.878
44
35.742
0
51.379
5.240
10
11.982
78.508
0

465.000
-441.750
2.500
31.000
3.000
4.000
1.500
6.000
500
25.000
5.000
60.000
11.500
100
7.000
85.000
0

443.548
-421.370
2.505
22.736
14.460
4.539
317
4.430
-966
25.019
618
54.165
5.274
10
6.214
76.750
17.500

243.816

265.350

255.749

33.165
35.067
11.900
0
10.771
1.620

40.000
40.000
11.900
15.000
20.000
10.000

36.375
31.213
11.710
3.941
10.947
0

92.523

136.900

94.186

14

Penneo dokumentnøgle: FWW66-VYW7E-3JOCK-NZFVK-WHDLC-GLE86

Regnskab
2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020
Noter

4 Dommerudvalg
Nationale stævner
Internationale stævner

5 PR
Hjemmeside
Folder og reklameartikler
Diverse

6 Master udvalg
Internationale stævner
Møder
Rejseudgifter og transport
Tøj udstyr

7 Antidoping udvalg
Rejseudgifter og transport

Budget

2020

2020

2019

686
7.500
0
1.374
1.812
3.113
0
343.918
0

5.000
40.000
20.000
15.000
5.000
0
45.000
395.250
15.000

1.354
25.149
0
6.718
2.085
0
0
377.016
2.106

358.403

540.250

414.428

25.964
4.179

110.000
65.000

98.754
35.531

30.143

175.000

134.285

84.198
0
3.265

80.000
10.000
10.000

64.711
0
10.168

87.463

100.000

74.879

15.309
0
0
0

72.000
1.000
5.000
2.000

45.736
2.530
0
0

15.309

80.000

48.266

0

7.000

1.242

0

7.000

1.242

15

Penneo dokumentnøgle: FWW66-VYW7E-3JOCK-NZFVK-WHDLC-GLE86

3 Breddeudvalg
Kurser
Skolearbejde
Sommerlejr
Militær projekt
Vidensbank
Projekt periodiseringsmidler
Diverse anskaffelser
Lønandel konsulent
Rejseudgifter

Regnskab

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020
Noter

Divisionsturnering
Hold gebyr
Stævnetilskud
Divisionsturnering i alt

9 Uddannelsesudvalg
Deltagerbetaling
Kurser

Budget

2020

2020

2019

0
8.922
30.525
12.050

1.000
35.000
10.000
15.000

51.497

61.000

0
10.000

-10.000
25.000

10.000

15.000

-4.500
25.000
20.500

61.497

76.000

71.471

-2.600
3.779

0
35.000

0
25.589

1.179

35.000

25.589

0
46.471
4.500
0
50.971
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8 Stævneudvalg i alt incl. division
Møder
Præmier
Div. Småanskaffelser
Stævner

Regnskab

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020
Noter

Stævner
NM - Junior
EM - Junior
EM - Bænkpress
EM - Senior
VM - Senior
VM - Bænkpress
VM Raw - sub.jun-jun-senior
Stævner i alt

Budget

2020

2020

2019

1.817
434
0
1.600
28.694
0
0
40.461
73.006

5.000
5.000
30.000
5.000
60.000
0
22.000
46.500
173.500

784
4.748
19.305
1.996
56.279
400
14.144
44.354
142.010

-6.576
0
0
0
0
0
0
-6.576

200.000
0
240.000
0
0
0
0
440.000

136.273
3.585
59.426
135.854
86.190
55.459
79.244
556.031

66.430

613.500

698.041
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10 Eliteudvalget
Møder
Rejseudgifter og transport
Div. småanskaffelser
Diverse
Træningssamlinger
Belønninger
Uddannelse og kurser
Lønandel
Eliteudvalg i alt

Regnskab

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Pia Skovborg Nielsen

Klaus Brostrøm

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Styrkeløft Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-409423504763
IP: 93.163.xxx.xxx
2021-03-13 07:07:55Z

Bestyrelsesformand
På vegne af: Dansk Styrkeløft Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-136903895328
IP: 83.90.xxx.xxx
2021-03-13 08:37:00Z

Niels Christian Lyck Dall

Henning Grøn Thorsen

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Styrkeløft Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-121053928531
IP: 212.130.xxx.xxx
2021-03-13 08:46:38Z

Næstformand
På vegne af: Dansk Styrkeløft Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-784763095876
IP: 178.157.xxx.xxx
2021-03-13 09:07:35Z

Finn Wøldike Nielsen

Lene Brix Kjelgaard Jensen

Bestyrelse
På vegne af: Danske Styrkeløft Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-661856313740
IP: 185.107.xxx.xxx
2021-03-13 09:08:51Z

Kasserer
På vegne af: Dansk Styrkeløft Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-912093703074
IP: 188.228.xxx.xxx
2021-03-13 09:10:30Z

Jørgen Michael Buxbom Rasmussen

Thomas Holm Christensen

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Styrkeløft Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-469817436902
IP: 178.155.xxx.xxx
2021-03-13 10:47:36Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: PID:9208-2002-2-767286499163
IP: 145.62.xxx.xxx
2021-03-14 08:12:05Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Ulrik B Vassing
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Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:77180494
IP: 85.204.xxx.xxx
2021-03-14 15:22:42Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
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Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
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