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Påtegninger 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og ledelse har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016 for Dansk 

Cricket-Forbund. 

Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabs-

praksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets 

aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. 

Årsrapporten for 2016 for Dansk Cricket-Forbund indstilles til repræsentantskabets 

godkendelse. 

Brøndby, den 25. februar 2017  

 

Bestyrelsen: 

     

     

     

     

Umair Butt  Søren Henriksen  John D. Møller 

Formand  Næstformand  Økonomiansvarlig 

     

     

     

     

Injam Khokhar   Alex Olsen  Carsten Pedersen 

Turneringsleder     

     

     

     

Peter Østergaard      
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Den uafhængige revisors erklæring                                        

Til Repræsentantskabet 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion  
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Cricket-Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2016, der omfatter anvendt regn-skabspraksis, 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 Cricket-Forbunds aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af Dansk Cricket-Forbunds 

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overens-stemmelse 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 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”.  

Vi er er uafhængige af Dansk Cricket-Forbund i overensstemmelse med internationale etiske 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 Cricket-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. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Dansk Cricket-Forbunds 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 Cricket-Forbund, 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 

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 god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig 

fejlinformation, når sådan findes.  
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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 god offentlig revisionsskik, 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 Dansk Cricket-Forbunds 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 Dansk 

Cricket-Forbunds 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 konklusioner er 

baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 

begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Dansk Cricket-Forbund 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 blandt andet 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 ledelses-beretningen 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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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 forvaltningen af de midler og 

driften af Dansk Cricket-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 hensyn ved forvaltningen af de midler og driften 

af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. 

 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 

bemærkninger, skal vi rapportere herom.  

 

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

 

København, den 25. februar 2017 

ERNST & YOUNG 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 30 70 02 28 

 

 

 

Torben Kristensen     

statsaut. revisor   

 

 

 

 

Intern revisionspåtegning 
 

De interne revisorer har haft udkastet af årsrapporten til gennemsyn og har haft lejlighed til at 

stille spørgsmål til den økonomiansvarlige. Der er ikke foretaget en egentlig 

bilagsgennemgang.  

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Forbundets finansielle 

stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af Forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar 2016 - 31. december 2016. 

 

Brøndby, den 25. februar 2017 

 

 

 

    

     

Anders Rex Larsen 

Intern revisor 

 Søren Clausen 

Intern revisor 
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Ledelsesberetning 2016 
 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Dansk Cricket-Forbunds bestyrelse konstaterer, at resultatet af året 2016 er et overskud på kr. 

184.686. Det er bedre end det budgetterede resultat (kr. -104.479) og på niveau med sidste år 

(kr. 184.676), og skal ses i forhold til en samlet indtægtssum på kr. 5.814.531 (kr. 5.902.084 i 

2015). Overskuddet overføres til egenkapitalen, som ultimo 2016 er på kr. 3.475.122.  

 

Indeholdt i årets resultat er den planmæssige tilbageførsel af en hensættelse på kr. 250.000 til 

herrelandsholdets forberedelse af og deltagelse i ICC’s WCL Division 4 i november 2016. På 

lignende vis er den regnskabstekniske hensættelse fra 2015 på kr. 140.867 til projekt 

MasterKlub tilbageført. Da det ikke lod sig gøre at foretage den planlagte udvidelse af græs-

pitchen på Svanholm Park i 2016, men det fortsat er et strategisk nødvendigt tiltag for 

forbundet, bibeholdes hensættelsen på kr. 300.000. Ligeledes fastholdes hensættelsen fra 

tidligere år på kr. 300.000 til samarbejdet med Viborg Sport Academy uændret. 

 

Det positive resultat i forhold til budgettet skyldes bl.a. en gunstig udvikling i dollarkursen og 

et større tilskud fra ICC Europe, samt et afkast fra salg af værdipapirer. Som planlagt voksede 

forbundets organisation i 2016 for at kunne støtte de strategiske mål. 

 

Forventet udvikling 

Det lykkedes ikke Danmark i 2016 at sikre sig oprykning til ICC WCL division 3, men grundet 

sin internationale placering forventer DCF, at det økonomiske tilskud fra ICC vil være på et 

uændret niveau det kommende år. 

 

DCF udtrådte i 2014 af DIF’s fordelingsnøgle på områderne Breddeaktiviteter og Uddannelse, 

og aftalte i samarbejde med DIF en fastholdelse af de årlige tilskud til projekt MasterKlub til 

og med 2018. Projektet fokuserer på ungdoms- og udviklingsaktiviteter i cricketklubberne, 

hvor klubudviklingen og fastholdelsen af de unge cricketspillere bl.a. skal sikres ved at der 

organiseres og spilles flere ungdomskampe. 

 

Bestyrelsen begyndte i 2015 at arbejde på en ny strategi for dansk cricket de næste fem år, og 

i marts 2016, efter fremlæggelse af tanker og målsætninger, gav repræsentantskabsmødet 

bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde videre. Det arbejde har i løbet af 2016 dannet grundlag 

for forhandlinger med DIF om indgåelse af en strategiaftale. Processen forløber planmæssigt 

og bestyrelsen forventer at en aftale med DIF indgås primo 2017 for perioden frem til 2020 

om fastholdelse af det økonomiske niveau. 

 

Det er forventningen, at en del af forbundets kapitalberedskab i de kommende år skal benyttes 

til at styrke såvel administrationen som udviklingen af cricket i Danmark.  

 

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2016 

Der er i perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten ikke indtruffet 

forhold, som væsentligt forrykker vurderingen af DCF’s årsrapport for 2016.  
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Oplysninger om forbundet 
 

Dansk Cricket-Forbund 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 

 

CVR-nr. 11837697 

Hjemmeside: www.cricket.dk 

Telefon: 43 26 21 60 

E-mail: dcf@cricket.dk 

            

 

Bestyrelse      

Umair Butt, Formand                                 Søren Henriksen, Næstformand 

John D. Møller, Økonomiansvarlig                 Injam Khokhar, Turneringsleder 

Alex Olsen       Carsten Pedersen     

Peter Østergaard       

 

 

Ledelse 

Jan Munkholm, Generalsekretær 

 

 

Uafhængig revisor 

Ernst & Young  

Godkendt Revisionspartnerselskab 

Torben Kristensen, Statsaut. revisor 

 

Momsregistrering 

Dansk Cricket-Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget. 

  

http://www.cricket.dk/
mailto:dcf@cricket.dk
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 

om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriet, som modtager tilskud 

i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 

Årsrapporten for Dansk Cricket-Forbund for 2016 er aflagt efter samme regnskabspraksis som 

sidste år.  

Resultatopgørelse 

Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet 

efter aktiviteter. 

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imøde-

gåelse af forventet tab. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, 

nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 

Værdipapirer 

Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på ba-

lancedagen. Realiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen. 

Hensættelser 

Der foretages hensættelse til bestyrelsesvedtagne projekter og hensættelserne anvendes i 

forbindelse med afholdelse af de omkostninger der er hensat til. 
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Resultatopgørelse 

 
 

  

Budget

2016 2016 2015

kr. t.kr kr.

Indtægter

Kontingenter, Klub & Passive          50.070 48            52.184 

Hold tilmelding          95.600 100            95.300 

Tilskud, DIF 1     2.058.672 2.084        2.054.944 

Tilskud, Andre          15.380 15            14.431 

Tilskud, ICC 2     3.119.704 2.919        3.257.516 

Varesalg        301.767 263           280.059 

Rente og udbytte 3        133.759 70            67.633 

Øvrige indtægter 4 39.579 45 80.016

Indtægter i alt     5.814.531 5.544        5.902.084 

Omkostninger

Bladet 'Årsskrift' og 'Den grønne'          79.969 87            83.591 

Uddannelse 5          98.385 67            65.804 

Klubudvikling 6     1.113.313 1.313        1.132.309 

Uddannelse, Dommere          55.297 28            57.360 

Varekøb        299.461 220           311.283 

Elite-Senior 7     1.176.501 1.025        1.163.361 

Elite-Ungdom 8        965.862 821           855.162 

Administration 9        999.306 1.075           718.124 

Udvalgsomkostninger 10        202.952 332           157.411 

Græspitch          46.364 75           159.532 

Turneringsomkostninger 11        195.281 191           178.374 

Akademi        243.215 323           305.220 

Dame cricket        153.940 91            89.010 

Hensættelse til udvidelse af græspitch 0 0           300.000 

Hensættelse til MasterKlub projekt 0 0           140.867 

Omkostninger i alt     5.629.845          5.648        5.717.407 

Årets resultat        184.686 -104           184.676 

Resultatdisponering

Overført til egenkapital        184.686 -104           184.676 

  Note
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Balance 

Note 31/12 2016 31/12 2015

kr. kr.

AKTIVER

Omsætningsaktiver

Varebeholdning 322.387 370.332

Tilgodehavender

Diverse tilgodehavende 39.370 23.240

Tilgodehavender i alt 39.370 23.240

Værdipapirer 12 3.476.180 3.452.072

Likvide beholdninger 

(Sydbank, BankNordik, Danske Bank) 948.193 1.188.157

Omsætningsaktiver i alt 4.786.130 5.033.801

AKTIVER I ALT 4.786.130 5.033.801

PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital, primo 3.290.436 3.105.759

Årets resultat  184.686 184.677

Egenkapital i alt 3.475.122 3.290.436

Hensatte forpligtelser

F.I.B.'s Ungdomslederpris 25.425 28.344

Hensættelser 13 600.000 850.000

Henlæggelse, MasterKlub 0 140.867

Uddannelsespris 48.628 75.128

Hensatte forpligtelser i alt 674.052 1.094.339

Kortfristede gældsforpligtelser

Anden kortfristede gæld 14 636.955 649.026

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 636.955 649.026

PASSIVER I ALT 4.786.130 5.033.801
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Noter 

 

 

  

1 Tilskud, DIF

2016 2015

DIF Medlemstilskud     1.688.704    1.663.444 

DIF U-konsulentordning & Masterklub        354.584       390.000 

DIF øvrige tilskud         15.384           1.500 

Tilskud, DIF i alt     2.058.672    2.054.944 

2 Tilskud, ICC

ICC - Cap & Dev. Grant 2.722.493 2.421.145

ICC - Regional Støtte 302.910 753.500

ICC - andet 94.301 82.871

Tilskud, ICC i alt     3.119.704    3.257.516 

3 Rente og udbytte

Rente, udbytte og kursregulering 27.410 44.398

Bank         13.652         13.948 

Udbytte og udtrækninger på værdipapirer 92.696 9.288

Rente og udbytte i alt        133.759         67.633 

4 Øvrige indtægter

Udbetaling DIF Elitefond 4.333 117

Øvrige: Bøder 3.800 7.400

Diverse Indtægter 21.246 57.599

Kursusafgifter - Trænere         10.200         14.300 

Kursusafgifter - andet 0 600

Øvrige indtægter i alt         39.579         80.016 



Årsrapport 1. januar - 31. december  

 
Noter 

 

 

5 Uddannelse

2016 2015

Uddannelsesomkostninger 0 5.497

Elite seminar 0 2.518

Level 1 & 1-2-Træner kursus 16.699 28.972

ICC coaching kursus 70.345 28.817

Regnskabsfører kursus 11.341 0

Uddannelse i alt 98.385 65.804

6 Klubudvikling

Driftsomkostninger 9.718 11.692

U-konsulent, løn mm, kørsel 266.422 409.166

Adm., IT samt kommunikation og møder 11.592 2.716

Ungdomsstævner 0 13.209

Mini - DM 0 5.448

Udstyr, bolde, medaljer 0 4.763

Uddannelses omkostninger 0           6.181 

i alt ekskl. MasterKlub projekt        287.732       453.175 

MasterKlub projekt:

Seminar mm. 72.512 0

Kontor udgifter/admin. 51.632 11.539

Udstyr/rekvisitter 1.523 15.000

Kurser m.m. 62.011 74.639

Klub møder og besøgsomkostninger 32.154 51.450

Lejre & stævner 59.486 9.018

Kørsels udgifter mm. 51.998 41.891

Løn udgifter mm, andet 451.230 417.387

Kommunikation 158.902 58.209

Klub konsulenter 25.000 0

Tilbageførte hensættelser -140.867 0

MasterKlub projekt i alt 825.581 679.133

Klubudvikling i alt     1.113.313    1.132.309 
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Noter 

 

 

7 Elite-Senior

2016 2015

Løn mm, kørsel 534.307 465.904

Adm, IT samt kommunikation og møder 72.100 77.118

Fællestræning:  Landshold 80.515 64.712

ICC-E-turnering: Landshold 0 189.319

Træningskampe 187.637 150.896

ICC - Event 311.121 0

Holland 115.647 67.783

Nordisk Cup/MCC-besøg 0 33.605

Jubilæums gaver mm. 300 0

A-hold, Tyskland - Husum 0 15.503

Beklædning & udstyr        124.875         98.521 

Tilbageførte Hensættelser -250.000 0

Elite-Senior i alt     1.176.501    1.163.361 

8 Elite-Ungdom

Trænere, kørsel, uddannelse 322.792 243.886

Adm, IT, kommunikation, møder mm. 0 7.038

Fællestræning:     U-13 165 1.720

Fællestræning:     U-15 5.424 17.082

Fællestræning:     U-17 18.387 16.630

Fællestræning:     U-19 2.588 18.507

Træningslejre (Viborg) 51.589 44.605

Træningslejr u13/u15 (Husum) 25.922 42.348

U15 - Guernsey 120.023 59.187

ICC-E turnering  U-15 0 146.267

ICC-E turnering  U17 & forberedelse 245.084 78.390

ICC-E turnering  U-19 78.761 51.517

Træningskampe (øst-vest) 41.672 55.251

Beklædning & udstyr 53.455 72.734

Elite-Ungdom i alt        965.862       855.162 
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9 Administration

2016 2015

Lønninger mv. incl. kørselsomk. 710.022 515.007

Kontorholdsomkostninger 113.339 40.292

Regnskabassistance (DIF) 33.505 28.187

Husleje, kontor lokaler i Idrættens hus 73.521 64.544

IT- og web omkostninger 28.463 32.948

Kommunikation 13.983 12.508

Forsikringer og abonnementer 26.473 24.637

Administration i alt        999.306       718.124 

10 Udvalgsomkostninger

Bestyrelses omkostninger:

Omkostningsdækning, tlf m.m 28.000 28.000

Kørselsomkostninger 30.323 32.373

Mødeomkostninger 16.523 17.759

Repræsentation 4.970 3.131

Gaver m.m. 17.307 1.580

Diverse omkostninger 3.629 6.663

Bestyrelses omkostninger: i alt 100.752 89.505

Repræsentantskab 26.418 23.740

Ekstern konsulent 51.480 31.250

Internationale udvalg         24.301         12.916 

Udvalgsomkostninger i alt        202.952       157.411 
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11 Turneringsomkostninger

2016 2015

Indendørs, Finaler 28.020 31.585

Indendørs, Øvrige 5.688 4.324

Senior turnering 4.443 2.648

T20 turnering 20.465 9.104

Udendørs finale, Lilleput 11.572 3.490

Udendørs finale, Drenge 5.054 12.445

Udendørs finale, Junior 5.539 4.445

Medaljer & Gaver 9.633 2.230

Rejsetilskud, ungdom 30.575 34.998

Kontor, admin 40.045 22.449

Elektronisk regnskabsføring 13.212 12.588

Drifts omkostninger 21.035 38.069

Turneringsomkostninger i alt 195.281 178.374

12 Værdipapirer

Depot fordeling:

Udenlandske Obligationer         14%

Udenlandske aktier                   24%

Danske Obligationer                 62% 3.476.180 3.452.072

Værdipapirer i alt 3.476.180 3.452.072

13 Hensættelser

Viborg akademi 300.000 300.000

Udvidelse af græspitch 300.000 300.000

Landsholds forberedelse 0 250.000

Hensættelser i alt 600.000 850.000

14 Anden kortfristede gæld

Skyldig omkostning 252.879 224.453

Mellemværende, DIF 225.441 274.249

Feriepengeforpligtelse 158.635 150.324

Anden kortfristede gæld i alt 636.955 649.026


