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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2018 for Dansk Surf &
Rafting Forbund.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2018.

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 unionen, der er omfattet af
regnskabet.

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

Årsrapporten for 2018 for Dansk Surf & Rafting Forbund indstilles til generalforsamlingens godken-
delse.

Brøndby, den 30. marts 2019
Direktion:

Michael Lindberg

Bestyrelse:

Jakob Færch Casper Steinfath Alicja Cupial-Nurnberg
formand næstformand

Claus Jokumsen Bjarke Voetmann Kasper Brix

Nikolaj Vang
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til repræsentantskabet i Dansk Surf & Rafting Forbund

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Surf & Rafting Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnska-
bet 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 2018 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2018 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 - budgettal

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af repræsentantskabet godkendte resultatbud-
get. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen - sammenligningstal

Forbundet er med virkning for indeværende regnskabsår blevet omfattet af revisionspligt. Sammenlig-
ningstallene i årsregnskabet er derfor ikke revideret, som det også fremgår af regnskabet.

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-
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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.

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.

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
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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 30. marts 2019
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Thomas Bruun Kofoed
statsaut. revisor
mne28677
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Ledelsesberetning

Oplysninger om unionen

Dansk Surf & Rafting Forbund
c/o Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Bestyrelse
Jakob Færch, formand
Casper Steinfath, næstformand
Alicja Cupial-Nurnberg
Claus Jokumsen
Bjarke Voetmann
Kasper Brix
Nikolaj Vang

Direktion
Michael Lindberg

Revisor

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Hovedbankforbindelse

Danske Bank
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Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Dansk Surf & Rafting Forbund er specialforbund i Danmark for sportsaktiviteterne surfing, rafting, river-
boarding, samt sikkerhed og redning i strømmende vand.

DSRF blev pr. 01.01.2018 optaget i Danmarks Idrætsforbund (DIF) som det 62. forbund i DIF og har på
linje med de resterende 61 forbund indgået en 4-årig strategiaftale med DIF (2018-2021). Strategiafta-
len skal være med til at sætte retningen for DSRFs aktiviteter indenfor tre overordnet områder og med
aftalen følger en afstemt økonomi (læs mere under indtægter) samt en række målsætninger, som DSRF
har forpligtet sig til at opfylde. Aftalen indeholder tre strategiske spor:

1. Elite og talentstruktur: Opbygning af talent og elitemiljøer

2. Større og stærkere klubber

3. Styrke DSRF som organisation

Strategiaftalen kan downloades på DSRFs hjemmeside: https://www.dsrf.dk/dokumenter/

Foruden de aktiviteter og målsætninger der foreligger i strategiaftalen med DIF, har DSRF i 2018 fortsat
kørt aktiviteter knyttet til projektet STOKED, hvorfor en stor andel af DSRFs økonomi i 2018 fortsat har
været relateret til netop dette projekt.

Den tilførte økonomi fra DIF gjorde det bl.a. muligt at ansætte Martin Bro i DSRF pr. 1. marts 2018, såle-
des at DSRF nu har to fuldtidsmedarbejdere ansat. Martin blev dog ansat på en 1-årig kontrakt med mu-
lighed for forlængelse, da forbundet kun har økonomisk råderum til, at have én fuldtidsansat medarbej-
der for de midler som forbundet får tildelt af DIF. STOKED projektet afsluttes i starten af 2019 og så-
fremt forbundet ikke finder nye midler i 2019, vil forbundet være nødsaget til at afskedige Martin Bro.
For STOKED projektet gælder det dog, at DSRF, på baggrund af et mindre restbeløb i projektets øko-
nomi, har anmodet Nordea-fonden om at forlænge projektet indtil d. 1. juni. På den baggrund har DSRF
valgt at forlænge Martin Bros kontrakt indtil d. 1. juni 2019.

Elite og talentstruktur

Vi har i 2018 arbejdet med at få udviklet og implementeret en lang række eliteaktiviteter for talenter og
landsholdsudøvere tilknyttet forbundet. Det gælder særligt surflandsholdet på baggrund af den strategi-
aftale der er indgået med DIF. Det bør hertil nævnes at DSRF af DIF, er blevet pålagt kun at arbejde med
surfing i strategiaftalens spor 1. Det skyldes den vedvarende diskussion og uenighed om, hvor stand up
paddle sporten skal forankres og DIF ønkser ikke at tage en beslutning herom, før der er truffet en afgø-
relse af CAS (Court of Arbitration for Sport) ift. uenigheden mellem International Surfing Association
(ISA) og International Canoe Federation (ICF).

Igennem talent- og elitestrategien, som vi fik udviklet medio 2018, lykkedes det at få afviklet et antal
elitesamlinger i både Danmark og udlandet, samt at få nedsat et landstrænerteam. Desuden har vi haft
stort fokus på, at komme nærmere udviklingen af et talent- og elitecenter og det er nu lykkedes med ud-
nævnelsen af klubben NASA i begyndelsen af 2019.

For SUP sporten er der påbegyndt et samarbejde med franskmanden Vincent Guillaume, som coacher
nogle af verdens bedste SUP udøvere, og der er indgået sponsoraftale med Klitmøller Rigwear og Galleri
Egelund.

Foruden de meget konkrete landsholdsaktiviteter har forbundet afviklet fire stop på Danish Surf Tour, fire stop på
Danish SUP Tour og et Danmarksmesterskab i SUP og Paddleboarding, som er med til at facilitere og udvikle eliten
af dansk surfing og SUP i Danmark.

Større og stærkere klubber

I strategiaftalen arbejder vi med en række forskellige tiltag som skal være med til at skabe større og
stærkere klubber i DSRF. Meget af arbejdet ligger i den rådgivning som forbundet giver til klubberne,
men samtidig er for eksempelvis uddannelser, workshops, events, mulighed for lån af udstyr mv. også
tiltag, som er med til at konsolidere udviklingen i klubberne. Derfor er størstedelen af økonomien for
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dette spor også tillagt konsulenttimer, som bruges på at udvikle, planlægge og afvikle de mange aktivite-
ter. I 2018 har forbundet uddannet knap 120 nye surf og SUP instruktører og der er blevet afholdt mere
end 15 events. Her bør fremhæves Copenhagen SUP Crossing under DM SUP & Paddleboarding i sep-
tember 2018, hvor over 150 personer stillede til start. Ligeledes lancerede vi konceptet Danish National
Surfing Day (den 3. lørdag i juni), som skal være en tilbagevendende årlig begivenhed, der fejre det dan-
ske surf og SUP miljø.

Det er første gang at DSRF får optalt klubbernes medlemmer i CFR (Centralt Forenings Register) og der-
for er der ikke et reelt sammenligningsgrundlag fra tidligere. Vi har dog i strategien arbejdet med en
målsætning om, at have 10 klubber med mere end 100 medlemmer og den nuværende registrering af
medlemmer peger på, at vi netop har 10 klubber med mere end 100 medlemmer og yderligere 2 klubber
ligger meget tæt på 100 medlemmer.

Styrke DSRF som organisation

Vi har i 2018 arbejdet med at få formaliseret og etableret en række udvalg i DSRF, som skal være med
til at give DSRF en større berøringsflade i hele landet, men samtidig også strukturere arbejdet i DSRF
indenfor flere forskellige områder. Der er blevet rekrutteret frivillige og bestyrelsesansvarlige og de en-
kelte udvalg arbejder nu ud fra et kommissorium og et konkret arbejdsdokument, som skal være med til
at løfte udviklingen indenfor det respektive område. Udvalgene kan findes i strategiaftalen.

Der er afsat meget få midler i dette strategispor, da det forventes, at både bestyrelses- og udvalgsmed-
lemmer, som arbejder frivilligt, skal være med til at skabe udviklingen. I 2018 søgte og fik vi dog
$20.000 fra IOC Solidarity Fund igennem DIF, hvilket gjorde det muligt at planlægge et større kick-off
arrangement, som løb af stablen i januar 2019.

STOKED – Aktive unge i det våde element

Som nævnt indledningsvis har DSRF i 2018 fortsat være begunstiget af midlerne fra STOKED projektet,
som er støttet af Nordea-fonden. Projektet arbejder med mange forskellige aktiviteter, men er som ud-
gangspunkt centreret omkring, at få flere danskere på vandet gennem surfing, SUP og white water
sport. Fokus er derfor målrettet etablering af surf, SUP og white water sport i nye eller eksisterende for-
eninger, uddannelse af instruktører, afvikling af events og workshops samt udvikling af diverse materia-
ler. I 2018 blev hele 25 nye foreninger meldt ind i DSRF og mange af foreningerne har gjort brug af, at
kunne låne udstyr af forbundet, få uddannet gratis instruktører, modtage rådgivning mv. Der bruges
derfor meget tid på at koordinere denne indsats.

Projektperioden for STOKED er 2016 – 2018, men som nævnt tidligere har vi ansøgt Nordea-fonden om
at forlænge projektet til d. 1. juni 2019 med et særligt budget for anvendelse af rest midler (154.000
kr.). Samtidig arbejder bestyrelsen og sekretariatet på at sikre økonomi til forbundet igennem nye pro-
jekter i forlængelse af STOKED projektets udløb.

Et folkeligt Verdensmesterskab i Stand Up Paddle

I forbindelse med VM SUP 2017 afviklede DSRF et større ’VM legacy’ projekt, som blev støttet af Nor-
dea-fonden. Projektet genererede aktiviteter før, under og efter VM med henblik på, at få flere danskere
aktiveret i SUP sporten. Derudover havde projektet også til hensigt at undersøge hvordan større sports-
event kan bruges i aktiverings- og rekrutterings sammenhæng. Sidstnævnte blev undersøgt af Idrættens
Analyseinstitut igennem en række undersøgelser som blev publiceret i 2018. Da vi ikke nåede at få af-
sluttet økonomien for projektet i 2018 har vi ansøgt Nordea-fonden om, at få mulighed for at anvende
rest midler i projektet i 2019. Der er tale om 177.000 kr.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabet for kalenderåret 2018 udviser et overskud på 148.878 kr. mod et budgetteret overskud på
85.850 t.kr. Overskuddet på 121.205 kr. er overført til egenkapitalen. Resultat for 2018 vurderes til-
fredsstillende og ligger sig meget tæt op af budgettet.

Årsrapporten for Dansk Surf & Rafting Forbund for 2018 er den første aflagte årsrapport for forbundet.

DSRFs økonomi har i 2018 været ført todelt. Det skal forstås således at DSRFs økonomi i dagligdagen
bogføres i to særskilte regnskaber, hvor økonomien i DSRF hovedsagligt anvendes til de aktiviteter der
ligger indenfor strategiaftalen, og økonomien i STOKED projektet benyttes til aktiviteter som vedrører
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projektet. Ved udarbejdelsen af regnskabet for 2018 er begge økonomier dog blevet lagt sammen, da
DSRFs regnskab for 2018 aflægges jf. kulturministeriets bekendtgørelse grundet forbundets indtræden i
DIF. Det betyder bl.a. at både indtægter og udgifter i regnskabet overgår budgettet i 2018 betydeligt.

DSRF har i 2018 haft indtægter på 2.311.031 kr. Såfremt indtægterne i STOKED projektet trækkes fra
vil indtægten i DSRF være 1.178.582 kr. hvilket er på niveau med det budgetterede.

Øvrige indtægter i regnskabet er 479.452 kr. som bl.a. kan tillægges støtte fra fonde og kommuner,
kursusgebyr ved uddannelser, konkurrencegebyr for deltagelse i events, undervisning og mindre aktivi-
teter.

Udgifterne er på samme vis som indtægterne påvirket af en sammenlægning af økonomien i DSRF og
STOKED projektet. For både DSRF og STOKED gælder det, at vi i 2018 har haft udgifter for 2.162.245
kr. Såfremt udgifterne i STOKED projektet trækkes fra vil udgifterne være 1.029.796 kr. hvilket er
64.044 kr. mindre end budgetterede. Det skyldes bl.a. at vi har brugt en anelse færre midler på events
end budgetteret, da bl.a. Danish White Water Games blev aflyst i 2018. Samtidig blev der anvendt færre
midler på talent og elite området, da bl.a. elitesamlingerne først blev afviklet fra sommeren 2018 og
frem.

De fleste af forbundets udgifter er knyttet til administration (lønninger) og afvikling af events, uddannel-
ser og mindre aktiviteter. Det samme gør sig gældende for STOKED projektets økonomi.

Kommentarer til årsregnskabet

Det er værd at bemærke at årets resultat primært skyldes en forskydning i indtægter og udgifter relate-
ret til STOKED projektet. Da støtten fra Nordea-fonden periodiseres havde vi ved udgangen af 2017 en
balance på 345.717 kr. i projektet. I 2018 har vi modtaget 872.387 kr. hvilket tilsammen svare til et
indeværende beløb på 1.218.104 kr. Derfor har det heller ikke været problematisk at vi i STOKED pro-
jektet i 2018 har haft udgifter for 1.132.449 kr. hvilket giver et samlet overskud i projektet på 85.655
kr. ved årets udgang, som er periodiseret til forbrug 2019.

På indtægtssiden er det værd at nævne nedenstående afvigelser fra regnskabet i 2017:

DSRF & ISA instruktør gebyr

Vi har i 2018 uddannet betydeligt flere instruktører end vi havde regnet med. I 2017 uddannede vi såle-
des ca. 75 instruktører hvor vi i 2018 ramte lige knap 120 instruktører.

Undervisning & events

Vi har ikke tidligere udført events med mulighed for indtægter, men i 2018 deltog vi på Folkemødet,
hvor vi udførte en række aktiviteter og events som blev betalt af eksterne partnere.

Camps

Vi har haft afholdt færre camps i 2018 og har samtidig afholdt en del af udgifterne i STOKED projektets
økonomi, hvorfor indtægterne for camps i 2018 er betydeligt mindre end i 2017.

Lejeindtægter

Vi lejede en del forbundsudstyr ud til VM SUP i 2017. Vi har ikke lejet udstyr ud i 2018.

På udgiftssiden er det værd at nævne nedenstående afvigelser fra regnskabet i 2017:

Danish SUP Tour

Udgifterne til SUP touren har tidligere været afholdt i STOKED projektets økonomi. Men med ønske om
fra medlemmerne ved årsmødet i 2018, at synliggøre hvor mange penge vi bruger på SUP touren be-
sluttede vi os for at placere udgifterne til touren i DSRFs regnskab.



Dansk Surf & Rafting Forbund
Årsrapport 2018

10

Danish Surf Tour

Teamet som drev surf touren i 2017 gik i opløsning og 2 ud af de 3 frivillige valgte at starte deres egen
surf tour. Det resulterede i at vi i 2018 måtte opbygge touren på ny hvilket skabte betydeligt flere udgif-
ter. Bl.a. måtte vi trække dommere op fra Tyskland ved hvert stop, hvilket har fordyret denne del af
eventen betydeligt. Ydermere er der investeret i mere udstyr til touren og kommunikation og medie ar-
bejdet har fået et nyk op. Udgifterne ligger dog fortsat inden for de indtægter som vedrører Danish Surf
Tour.

Danish White Water Games

Eventen blev aflyst pga. for lav vandstand og vi havde derfor ikke udgifter til eventen.

DM SUP & Prone Paddleboarding

Til forskel fra 2017 indeholdte DM 2018 også vores VM legacy event; Copenhagen SUP Crossing. Der
var således 155 deltagere til DM 2018 fremfor kun 35 deltagere ved DM 2017. De mange flere delta-
gere er hovedårsagen til flere udgifter. Derudover fik vi tildelt 20.000 kr. fra Københavns Kommune
som muliggjorde at vi kunne optimere eventen betydeligt fra 2017. Udgifterne ligger indenfor de ind-
tægter som blev genereret i forbindelse med eventen.

International konkurrencedeltagelse

Forbundet håndtere tilmeldingerne af danske atleter ved internationale mesterskaber og udgifterne
dækker som hovedregel atleternes konkurrencegebyr, som modsvares af den ’indtægt’ som forbundet
har ved indbetaling af konkurrencegebyr til forbundet fra atleterne. I 2018 opstod der dog en meget
uheldig situation mellem SUP landsholdet og DSRF. Atleterne på SUP landsholdet mente at de var blevet
lovet fuld betaling af udgifter i forbindelse med VM (flybillet, bolig, ophold samt konkurrencegebyr) og
DSRF mente, at landsholdet var blevet lovet tilskud til betaling af konkurrencegebyr på baggrund af et
mindre sponsorat fra 3 mobil (10.000 kr.) som forbundet havde hentet hjem til landsholdet. Grundet
misforståelser og manglende kommunikation mellem landsholdet, landstræner og forbundet blev der
indgået en aftale med SUP landsholdet om at dele udgifterne til konkurrencegebyr og bolig/ophold i
Kina. Dette er årsagen til de betydeligt flere udgifter for international konkurrencedeltagelse.

Balancen

Vi har i 2018 fået aktiveret forbundets bil i regnskabet som grundet afskrivninger påvirker balancen i
2018.

Modtagne tilskud vedrørende STOKED og VM SUP-projekterne overstiger de afholdte omkostninger pr.
31. december 2018, hvorfor resttilskuddet er periodiseret til anvendelse i 2019 (henholdsvis 85.655 kr.
og 177.011 kr.).

Likviditet

Likviditeten i forbundet må siges at være tilfredsstillende. Forbundet ønsker dog at bemærke, at det øn-
skes fortsat at oparbejde en endnu stærkere likviditet, da meget af forbundets drift fortsat er afhængig
af ekstern finansiering.

Forventninger til de kommende år

Det er på nuværende tidspunkt stadig uvist om det lykkedes forbundet at finde nye midler til at kunne
bibeholde de to eksisterende fultidsansættelser i forbundet, hvilket vil have afgørende betydning for for-
bundets aktivitetsniveau og fortsatte vækst. Det er derfor også essentielt at forbundet over de kom-
mende år retter fokus mod potentielle indtægtskilder, som vil kunne generere en tilstrækkelig økonomi
til at kunne udvikle forbundet og fortsætte væksten inden for surf, SUP og white water sporten.

Begivenheder efter balancedagen

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelse af årsregnskabet er der ikke indtruffet forhold,
som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af 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.

Det er forbundets første regnskabsår.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 uni-
onen, 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 forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Tilskud

Projekttilskud indregnes med det tilskud der er modtaget i regnskabsåret fra tilskudsyder, et eventuelt
mindre forbrug hensættes i regnskabet som en forpligtelse.

Administration

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger forbundet til forbundets administrative drift,
herunder husleje, administration, lønninger, kontohold mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger. Finansielle indtæg-
ter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, der aktiveres, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris, som omfatter anskaffelsesprisen.

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

Brugstid

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til pålydende værdi. Værdien reduce-
res med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, som typisk svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse
Budget Urevideret

Note 2018 2018 2017

Indtægter
Tilskud, Danmarks IdrætsForbund 1 650.000 650.000 0
Medlemskontingenter 2 39.200 67.200 37.200
STOKED 3 1.132.449 0 1.565.799
VM 2017 9.930 0 659.467
Øvrige indtægter 4 479.452 462.500 513.215

Indtægter i alt 2.311.031 1.179.700 2.775.681

Omkostninger

Sportsaktiviteter 5 -291.973 -210.000 -231.860
STOKED 3 -1.132.449 0 -1.565.799
VM 2017 -9.930 0 -659.467
Uddannelse 6 -117.061 -177.500 -20.339
Administration 7 -507.522 -586.840 -173.539
Finansielle omkostninger 0 -1.000 0
Øvrige omkostninger 8 -55.180 -118.500 -83.595
Af- og nedskrivninger 9 -48.130 0 -48.130

Omkostninger i alt -2.162.245 -1.093.840 -2.782.730

Årets resultat 148.787 85.860 -7.049

Disponering
Overført til egenkapital 148.787 85.860 -7.049
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Balance Urevideret

Note 2018 2017

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 9 112.304 160.434
Materielle anlægsaktiver i alt 112.304 160.434

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender 55.089 21.549
Andre tilgodehavender 90.493 25.337
Tilgodehavender i alt 145.582 46.886

Likvide beholdninger 610.915 741.750

Omsætningsaktiver i alt 756.497 788.635

AKTIVER I ALT 868.801 949.069

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo 293.089 300.137
Overført resultat            148.787 -7.049

Egenkapital i alt 441.876 293.089

Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditorer              27.785              15.765
Anden gæld              19.653              30.179
Periodiseret tilskud, STOKED              85.655            345.717
Periodiseret tilskud, VM 2017            177.011            186.941
Feriepengeforpligtelse            116.822              77.379
Gældsforpligtelser i alt            426.926            655.980

PASSIVER I ALT            868.801            949.069
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Budget Urevideret
2018 2018 2017

1 Tilskud, Danmarks Idrætsforbund
DIF Grundstøtte 100.000 100.000 0
DIF Strategistøtte 550.000 550.000 0

650.000 650.000 0

2 Medlemskontingenter
Kontingent - Foreninger 36.000 54.000 30.000
Kontingent - Skoler 2.800 10.000 5.200

38.800 64.000 35.200

3 STOKED
Indtægter
Nordea-fonden 1.131.412 1.401.706
Diverse indtægter 1.037 164.093

1.132.449 0 1.565.799

Udgifter
Salgsomkostninger -513.123 -740.990
Lønomkostninger -501.228 -630.169
Lokaleomkostninger 0 -78.978
Marketing- og rejseomkostninger -2.043 -25.814
Bilomkostninger -68.619 -53.396
Administrationsomkostninger -44.899 -31.982
Finansielle udgifter -2.537 -4.471

-1.132.449 0 -1.565.799

Resultat af STOKED 0 0 0

Noter
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Budget Urevideret
2018 2018 2017

4 Øvrige indtægter
Støtte fra fonde og kommuner 115.339 100.000 115.500
Kursusgebyrer 143.259 95.000 112.574
Konkurrencegebyrer 72.497 90.000 65.165
Sponsorat 38.500 45.000 30.000
Undervisning og events 90.247 67.500 37.500
Diverse indtægter 19.611 65.000 152.476

479.452 462.500 513.215

5 Sportsaktiviteter
Danish SUP Tour -29.592 -10.000 0

Danish Surf Tour -120.624 -75.000 -54.468

Danish White Water Games 0 -20.000 -20.922
DM SUP & Prone Paddleboarding -56.740 -10.000 -21.940
Camps -22.848 -30.000 -13.184
Danish National Surfing Day 0 -15.000 0
International konkurrencedeltagelse -62.169 -40.000 -18.315
ISA VM SUP 2017 0 0 -102.163

-291.973 -210.000 -231.860

6 Administration
Telefon og datakommunikation -1.974 -2.400 0
Edb-omkostninger -19.388 -22.000 -1.543

Forsikring 0 -12.500 0

Kontorartikler og småanskaffelser -36.842 -25.000 0
Bankgebyrer m.v. -3.620 -1.000 -1.174
Rejser, transport og fortæring -3.572 -16.000 0
Løn -392.040 -453.440 -119.029
Husleje m.v. -45.733 -46.000 0
Konsulenter 0 0 -39.645
Diverse administrationsomkostninger -4.353 -8.500 -12.148

-507.522 -586.840 -173.539

7 Uddannelse
Undervisning, kurser & events -7.475 -2.500 -2.910
ISA Instruktørbeviser -18.677 -20.000 -17.429
Talent- og eliteprogram -70.367 -120.000 0
Landsholdstræner team -20.542 -20.000 0
DSRF Surf Træningscentre 0 -15.000 0

-117.062 -177.500 -20.339

Noter
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Budget Urevideret
2018 2018 2017

8 Øvrige omkostninger
Medlemsorganisationer -12.413 -20.000 -16.368
Eventstøtte og sponsorstøtte 0 -37.500 -3.000
Sponsorstøtte -6.840 0 -28.500
Frivillighedstrategi 0 -5.000 0
International repræsentation (dommere
m.v.)

-2.618 -6.000 -12.314

Projektudvikling 0 -20.000 0
Udvalgsarbejde -13.915 -20.000 0
Returbetalinger -12.987 -5.000 -28.920
Diverse -6.408 -5.000 5.507

-55.180 -118.500 -83.595

Urevideret
2018 2017

9 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 240.652 240.652
Tilgang i årets løb 0 0
Afgang i årets løb 0 0
Kostpris 31. december 240.652 240.652

Ned- og afskrivninger 1. januar            80.217               32.087
Årets afskrivninger            48.130               48.130
Ned- og afskrivninger 31. december          128.348               80.217

Regnskabsmæssig værdi 31. december          112.304            160.435

10 Eventualforpligtelser
Dansk Surf & Rafting Forbund har indgået en huslejekontrakt med Danmarks Idrætsforbund
om leje af lokale beliggende i Idrættens Hus med en årlig leje på 45.733 kr. med en
uopsigelighed på 6 måneder.

Noter
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Resultatopgørelse
STOKED - Dansk Surf & Rafting Forbund

2018 2017
Indtægter
Nordea-fonden 871.350 1.172.500
Diverse indtægter 1.777 162.613
Indtægter i alt 873.127 1.335.113

Salgsomkostninger
DSRF Medlemskab (kontingenter) -36.000 -30.000
Instruktører, dommere m.v. -44.901 -47.141
Workshops -51.506 -8.745
Kultur-Research (Idrættens Analyseinstitut) -154.316 -142.500
Events, camps m.v. -80.881 -68.355
Discovering Surfing Talents Denmark -21.351 0
Udstyr -20.950 -232.257
Uddannelse -27.712 -11.858
Merhcandise -320 -154.940
PR, medie o. lign 0 -3.308
Hardware 0 -4.648
Lønsystem 0 -2.435
Folkemøde 2018 -62.472 0
Containere 0 -24.261
Buffer, udforudsete -12.713 -10.542
Salgsomkostninger i alt -513.123 -740.990

Bruttoresultat 360.004 594.123

Lønomkostninger
Lønomkostninger -501.228 -630.169
Lønomkostninger i alt -501.228 -630.169

Lokaleomkostninger
Kontorlokaler 0 -78.978
Lokaleomkostninger i alt 0 -78.978

Marketing- og rejseomkostninger
Konference, deltagelse -2.043 -14.244
Årsmøder internationalt, fly og ophold (IRF+ISA) 0 -10.830
Marketing- og rejseomkostninger i alt -2.043 -25.074

Bilomkostninger
Varevogn, vedligehold + drift -68.619 -53.396
Bilomkostninger i alt -68.619 -53.396

Administrationsomkostninger
Diverse administation -31.143 -18.297
Forsikring -7.880 -7.759
Mødeudgifter -5.876 -5.925
Administrationsomkostninger i alt -44.899 -31.982

Resultat før afskrivninger og renter -256.785 -225.475

Finansielle udgifter
Renteudgifter 0 -2.119
Bankgebyrer -2.537 -2.352
Finansielle udgifter i alt -2.537 -4.471

Resultat før ekstraordinære poster -259.322 -229.946

Nettoresultat -259.322 -229.946


