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Oplysninger om forbundet
Beretning

Dansk Petanque Forbund
Årsrapport 2020

Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2020 for Dansk Petanque Forbund.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Kulturministeriets
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6 samt yderligere krav i vedtægter
og aftaler. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et
retvisende billede.
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 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; og at der er taget skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af forbundet, der er omfattet af regnskabet.
Penneo dokumentnøgle: 3V0EI-PCEYV-L7GZP-HLDX2-OM1MZ-H3E5N

Årsrapporten for 2020 for Dansk Petanque Forbund indstilles til repræsentantskabets godkendelse.
Brøndby, den 24. marts 2021
Bestyrelsen:

Lars Friis
Formand

Erik Barfod
næstformand

Jan Kristensen
kasserer

Henrik Toft, EU

Jakob Lindeløv, TU

Bjarne Lomholt, DU

Anni H Kristensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til repræsentantskabet i Dansk Petanque Forbund.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Petanque Forbund 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 ved revisionen
Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget.
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.
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.
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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.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
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.

•

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.

•

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.
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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:
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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.

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.

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. 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.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
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 24 marts 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik B. Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Rasmus Friborg Andersen
statsaut. revisor
mne44147
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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.
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Oplysninger om forbundet
Dansk Petanque Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 26 28 24 45
CVR nr. 21 09 49 00

Bestyrelse
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Lars Friis
Erik Barfod
Jan Kristensen
Jacob Lindeløv
Henrik Toft
Bjarne Lomholt
Anni H. Kristensen

Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Bank
Danske Bank

Momsregistrering
Dansk Petanque Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget.
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Ledelsesberetning
Beretning
Resultatfordeling
Årets overskud på 264 tkr. kr. foreslås overført til kontoen for overført resultat. Egenkapitalen
udgør pr. 31. december 2020, 987 tkr.

Beretning
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Dansk Petanque Forbunds regnskab for 2020 giver et retvisende billede af aktivitetsniveauet og den
daglige drift 2020, da der grundet Covid-19 var aflysninger af stort set alle vores aktiviteter.

Resultatfordeling
Resultatet anses for tilfredsstillende i forhold til årets budget, grundet Covid 19 situationen. Årets
resultat foreslås overført til kontoen for overført resultat.

Årets aktiviteter
De aktiviteter, der var budgetteret med, er i stort omfang aflyst, grundet Covid 19.

Forventet udvikling i regnskabsåret 2021
Forbundet har forlænget ansættelsen af landstræneren for 2021.
Der budgetteres i 2021med et underskud på 274.000 kr.

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2020
I perioden fra regnskabsårets slutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold,
som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten.
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Årsrapport 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 Dansk Petanque Forbund for 2020 er aflagt efter samme regnskabspraksis som
sidste år.
Indtægter
Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund, kontingenter, sponsorater mv. indregnes i det år det vedrører.
Tilskud til øremærkede projekter indregnes i takt med, at der afholdes tilskudsberettigede
omkostninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet,
der
er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salg, administration, lokaler m.v. Andre eksterne
omkostninger føres under de respektive aktiviteter.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre
omkostninger til
social sikring m.v. af forbundets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser
fra offentlige myndigheder. Personaleomkostninger føres under de respektive aktiviteter.

Balancen
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.
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Resultatopgørelse

Dansk Petanque Forbund
Årsrapport 2020

Årsrapport 1. januar - 31. december

Note
Indtægter
Tilskud
Kontingenter og licenser
Mesterskaber
Turneringsafgifter
Bannerreklame
Varesalg

1
2
3
4

2020

Budget
2020

2019

1.545.317
79.800
22.800
6.400
5.651
6.920

1.546.000
79.600
440.000
3.000
12.000
5.000

1.547.970
79.320
452.684
2.010
11.500
12.003

1.666.888

2.085.600

2.105.487

8.730
9.478
14.721
1.965
1.085
0
6.875
37.908
16.182
135.353
3.073
5.806
8.755
0
1.091.088
61.814

9.110
138.000
15.000
230.000
13.000
8.000
0
30.000
15.000
298.000
27.000
17.000
85.500
10.000
1.184.500
122.000

6.603
132.251
13.281
261.715
16.898
8.247
0
21.960
4.906
184.713
4.312
15.627
64.111
6.653
1.107.915
95.140

1.402.833

2.202.110

1.944.332

Årets resultat

264.055

-116.510

161.155

Disponering
Overført til egenkapital

264.055

-116.510

161.155

Indtægter i alt
Udgifter
Kontingenter
Mesterskaber
DIF kollektiv forsikring
EM-VM
Svenskerlandskamp og NM Veteran
Euro-Cup
Pins som gaver
Tøjgarderobe
Køb af grise
Eliteudvalg
Projekter (udv. Konsulent)
Turneringsudvalg
Træner- og dommerudvalg
PR- og kommunikationskordinator
Sekretariat, admin. og udviklingskonsulent
Bestyrelse
Udgifter i alt

5

6
7
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Resultatopgørelse
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Årsrapport 1. januar - 31. december
Balance

Note

2020

2019

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Andre tilgodehavender

0

4.047

Tilgodehavender i alt

0

4.047

Likvide beholdninger

1.592.343

1.327.329

Omsætningsaktiver i alt

1.592.343

1.331.376

AKTVER I ALT

1.592.343

1.331.376

987.009
264.055

825.854
161.155

1.251.064

987.009

Langfristede gældsforpligtelser
Feriepenge til indefrysning

0

34.459

Langfristede gældsforpligtelser i alt

0

34.459

Kortfristede gældsforpligtelser
Mellemregning, DIF
Indefrysning til feriefonden
Anden gæld - kreditorer

210.722
85.625
44.931

172.246
0
137.662

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

341.278

309.908

Gældsforpligtelser i alt

341.278

344.367

1.592.342

1.331.376

PASSIVER
Egenkapital i alt
Egenkapital, primo
Årets resultat
Egenkapital i alt

PASSIVER I ALT
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AKTIVER

Dansk Petanque Forbund
Årsrapport 2020

Årsrapport 1. januar - 31. december

2020
1

2

3

4

Tilskud
Danmarks Idrætsforbund, tilskud
Slots- og Kulturstyrelsen

Medlemskontingenter og licenser
Klubkontingenter
Dagslicenser
Andre indbetalinger

Mesterskaber
Regionalspillet
Danmarksserie
Divisionsspillet
Veteran Cup
Vinterlandsturnering
DM seniorer

Budget
2020

2019

1.534.000
11.317

1.534.000
12.000

1.535.789
12.181

1.545.317

1.546.000

1.547.970

76.200
0
3.600

78.600
0
1.000

78.600
720
0

79.800

79.600

79.320

22.800
0
0
0
0
0

110.000
104.000
120.000
20.000
6.000
80.000

106.400
104.000
120.000
18.800
25.194
78.290

22.800

440.000

452.684

6.400

3.000

2.010

6.400

3.000

2.010

Turneringsafgifter
Veterankvalifikation
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Noter

Dansk Petanque Forbund
Årsrapport 2020

Årsrapport 1. januar - 31. december

2020
5

6

Mesterskaber
Rangliste
SommerLandsturnering, Bro og færge
VinterLandsturnering, Bro og færge mm.
Danmarksmesterskaber

2019

0
0
7.500
1.978

2.000
85.000
6.000
45.000

1.760
79.623
5.838
45.030

9.478

138.000

132.251

31.503
43.475
59.220
6.712
6.715
11.298
978
10.824
21.860
65.939
396.250
436.314
0

30.000
75.000
65.000
3.500
9.500
5.500
11.000
20.000
15.000
63.000
404.000
482.000
1.000

30.750
34.285
26.542
5.796
5.163
4.969
8.581
24.092
15.643
57.000
358.335
536.759
0

1.091.088

1.184.500

1.107.915

Bestyrelse
Interne og eksterne møder
Telefontilskud
Rejse- og opholdsudgifter
Repræsentation og gaver
Aktiviteter og uddannelse
Repræsentantskabsmøde

5.199
2.400
37.989
2.928
0
13.298

35.000
5.000
37.000
2.000
3.000
40.000

12.959
2.400
51.412
1.383
671
26.315

Bestyrelse

61.814

122.000

95.140

Sekretariat og administration
Husleje
Internet, DIF servere mm.
Etablering af EDB
Telefon sekr.
Forsikringer
Porto og gebyrer
Tryksager og kontorartikler
Maskiner, hard- og sofware m.m.
Kursusudgifter
Bogholderifunktion DIF
Lønninger m.m
Udviklingskonsulent
Personaleudgifter og uddannelse
Sekretariat og administration

7

Budget
2020
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Noter

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.

Lars Friis

Anni Hejendorf Kristensen

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Petanque Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-561313818413
IP: 176.20.xxx.xxx
2021-03-25 15:52:55Z

Bestyrelse
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IP: 93.166.xxx.xxx
2021-03-25 17:04:40Z

Henrik Toft

Bjarne Lomholt

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Petanque Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-024928209789
IP: 213.214.xxx.xxx
2021-03-26 04:43:04Z

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Petanque Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-677906258911
IP: 2.108.xxx.xxx
2021-03-26 09:50:16Z

Jan Sejberg Kristensen

Erik Barfod

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Petanque Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-747642008890
IP: 212.130.xxx.xxx
2021-03-26 10:18:36Z

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Petanque Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-518225446765
IP: 5.33.xxx.xxx
2021-03-26 10:54:07Z

Jakob Kristian Lindeløv

Ulrik B Vassing

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Petanque Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-995290067899
IP: 5.186.xxx.xxx
2021-03-31 08:47:12Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:77180494
IP: 85.204.xxx.xxx
2021-03-31 09:19:14Z
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