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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 1. januar – 31. december 2021 for
Dansk Kano og Kajak Forbund.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010, kap. 4 og 6.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2021.

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.

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

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Brøndby, den 30. juni 2022
Bestyrelse:

Tom Bundesen Faurschou
formand

Claus Bo Svenningsen
næstformand

Bolette Fokdal
2. næstformand

Rolf Martin Sørensen
landshold & elite

Peter Harpsøe Engel
klubaktiviteter & motion

Lau Larsen
konkurrence

Jeppe Jørgensen
facilitet & miljø
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Dansk Kano og Kajak Forbund

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for forbundet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, der om-
fatter regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Års-
regnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse af 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 2021 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse af 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 af 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 International Ethics Standards Board for
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
til disse krav og IESBA Code.

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 bestyrelsen godkendte resultatbudget. Bud-
gettallene har ikke været underlagt revision.

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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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-
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.
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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
de midler og driften ved forbundet, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse an-
svar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effekti-
vitet.

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 forbundet, 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. juni 2022
EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Thomas Holm Christensen
statsaut. revisor
mne46321
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Ledelsesberetning

Forbundsoplysninger

Dansk Kano og Kajak Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Telefon: +45 43 29 10 94
Telefax: +45 43 26 20 95
Hjemmeside: www.kano-kajak.dk
E-mail: dkf@kano-kajak.dk

CVR-nr.: 88 73 04 10

Bestyrelse

Tom Bundesen Fauerschou, formand
Claus Bo Svenningsen, næstformand
Bolette Fokdal, 2. næstformand
Rolf Martin Sørensen, landshold & elite
Peter Harpsøe Engel, klubaktiviteter & motion
Lau Larsen, konkurrence
Jeppe Jørgensen, facilitet & miljø

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg

Momsregistrering

Dansk Kano og Kajak Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget.
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Ledelsesberetning

Dansk Kano og Kajak Forbund blev 100 år i 2021. 2021 var også året, hvor nogen normalitet, efter to
år med en global pandemi - i samfundet generelt og kano-kajaksporten specifikt - blev genoprettet. Året
var desuden for DKF’s vedkommende præget af værtskab for ICF Canoe Sprint World Championship.
Dette omtales særskilt, så resultatet og andre sammenligninger er set i forhold til den ordinære drift.

Resultat

Omsætningen blev på 21,6 mio. kr., godt 100,5 % af det budgetterede, og 14 % højere end omsætnin-
gen i det meget usædvanlige 2020. Resultatet blev et overskud på 739 t. kr. Resultat består af et ordi-
nært driftsoverskud på 377 t kr. og overskud af den ekstraordinære aktivitet VM Sprint 2021 på 362 t.
kr. Dette overføres til egenkapitalen, der nu er på 2 mio. kr. Igennem hele året har likviditeten været po-
sitiv.

Gearingen af indtægter blev på 8.1 Det vil sige, at for hver af de modtagne 2,67 mio. kontingentkroner
blev der tilvejebragt 8 kroner fra andre indtægter. I 2019 var gearingen 7,66, og i 2020 6.56. Dette illu-
strerer den delvise genopretning af indtægter, der primært kommer fra aktiviteter og viser dermed en
normalisering.

Aktiviteter

Den vigtigste bundlinje for et idrætsforbund er imidlertid ikke den økonomiske, men den aktivitetsmæs-
sige. Aktiviteterne kan tydeligt aflæses i note 7-12. Her er der tilsammen omkostninger for 12,6 mio. kr.
mod et budget på 11,4 mio. kr. Dette svarer dermed til 111 % af det budgetterede og 143 % af niveauet
fra 2019. Heri ser man således også en normalisering, selv om dele af året var omfattet af restriktioner
og nedlukninger.

Afvigelser mellem budget og realiseret samt årsagssammenhænge (Effektberegning hovedområder)

De største afvigelser findes på områderne “landshold og elite”, “anden elite”, “uddannelse”, “forbunds-
projekter” samt “udvikling & aktivitet”.

På “Landshold og Elite” blev der afviklet flere aktiviteter med større hold. Dette blev finansieret med
deltagerbetaling. Der blev desuden afviklet træningslejr og afholdt omkostninger forbundet med Co-
rona, hvilket blev finansieret af Kirkbi/Salling-donationer via en bevilling fra Team Danmark. Totalt set
bidrager “Landshold og Elite” således negativt til resultat med 314 t. kr.  Dette var dog for størstepar-
ten en del af et accepteret øget forbrug, vedtaget af bestyrelsen i foråret 2021.

“Anden elite” er i lighed med tidligere år planlagt til at afvige, idet disse aktiviteter har en høj egenfinan-
siering og området dermed stiger/falder med aktiviteternes holdstørrelser mv. Vi måtte aflyse delta-
gelse i EM maraton i Moskva, da der blev for stor usikkerhed om coronasituationen. Dette medførte ud-
gifter, der ikke blev dækket af deltagerbetaling. Hovedområdet bidrog således negativt til resultat med
38 t. kr.

“Uddannelse” vendte delvist tilbage, men rummer i 2021 ekstra personaleudgifter pga. af barselsorlov
og området bidrog således negativt til resultatet med 116 t.

“Udvikling og aktivitet” er muligvis det mest sårbare område (se også note 10). Det er også det område,
der er kommet senest i gang efter coronapåvirkningen. Det økonomiske resultat på området skyldes dels
en delvist ubesat stilling samt aktiviteter, der ikke blev afviklet. Samlet bidrog området således positivt
til resultat med 183 t. kr.

I effektberegning af hovedområder indgår der i Forbundsprojekter (note 13) også “Sponsor - og partner-
området” (note 5). Dette område har ikke kunnet leve op til hverken budget eller resultat fra 2020.
Flere af vores faste partnere holdt fast i aftalerne trods de meget hårde tider, men nye aftaler har det
været meget svært at opdyrke. Det forudså vi i 2020 og det er fortsat svært at spå om, hvornår dette
område igen vil være gunstigt. Til at imødekomme dette kompenserede vi ved at ikke at genbesætte del-
tids funktionen som partneransvarlig i 2021. Området bidrog således positivt til resultat med 86 t. kr.
Se dog også særlige projekter.
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Afvigelser mellem realiseret i 2021 og 2020

Sammenligning med 2020 er på flere områder uden den store mening. Der ses generelt et højere aktivi-
tets- og omkostningsniveau på de nævnte 13 %. Det er afvigelser i områderne beskrevet i note 7-12, der
tydeligst viser forskellen mellem de to år. Det ses også heraf, at “Landshold og Elite” er det område,
som først er kommet tilbage til niveauet fra før Corona. Sammenligner vi omsætning de tre år var den
hhv. 8,5 mio. kr. (2019), 6 mio. kr. (2020) og 8,7 mio. kr. (2021).

Det eneste område i note 7-12, der ikke stiger ift. 2020 er “Forbundsprojekter” (note 13), der som
nævnt blev justeret efter omstændighederne. Der skal dog i den forbindelse også henvises til de særlige
projekter omkring Førstehjælpskurser og WePaddle, som omtales herunder.

Særlige projekter

Trygfonden har bevilget DKF og Dansk Forening For Rosport midler til at udbyde Førstehjælpskurser.
Den første aktivitet fandt sted i 2021. Imidlertid er de økonomiske transaktioner først foregået i 2022
og derfor medtages projektet på 585 t kr. først i regnskabsåret 2022.

DIF har i 2019 bevilliget DKF midler til et udviklingsprojekt WePaddle. Projektet har, grundet de vanske-
lige omstændigheder, ligget stille i 2020 og 2021. Projektet forventes afviklet med brug af de reste-
rende 633 t kr. i 2022.

DKF var i 2021 vært for VM Sprint. Det var en kæmpe udfordring at lave et VM i 2021 pga. corona. Det
var svært at træffe endelige beslutninger, da præmisserne ændrede sig næsten dagligt. Det gav specielt
udfordringer i forhold til budgettet og udførelse af aktiviteterne rundt om VM. VM blev afviklet i med
fem partnere, Sport Event Denmark, Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby Taarbæk
Kommune og Region Hovedstaden. Partnerne bidrog med i alt 8,9 mio. kr.

VM blev en sportslig succes med fem medaljer til Danmark. Der kom 1065 udenlandske deltagere/le-
dere/trænere/dommere/ICF, som i gns. overnattede 5,5 nætter. Der var repræsentation fra 56 natio-
ner. Ca. 6.000 tilskuere fordelt på fire dage - primært danske. 1912 solgte billetter (primært partoutbil-
letter). De resterende tilskuere var VIP og gratister (herunder skolebørn). Ca. 800 elever deltog i Out-
door sideaktiviteter torsdag-fredag. Med Københavns Kommune som en af partnerne var det aftalt, at
medlemsvækst var en målsætning. Det lykkedes idet medlemstallet i kano-kajakklubberne i Københavns
Kommune er steget fra 2371 i 2020 til 2929 i 2021. I alt en medlemsstigning på 558 personer.

VM indgik som en del af markeringen af DKFs 100 års jubilæum. Hele 2021 blev fejret med DKF’s 100
års jubilæum. Det startede med den rigtige 100 års dag den 5. marts 2021 og sluttede med DKF’s års-
møde i november. Det store højdepunkt i fejringen var VM 2021 og flotillen af kano, kajak og SUP gen-
nem Københavns Havn. Økonomisk bidrog partnerne med i alt 8,9 mio. kr. Den totale omsætning blev på
16,9 mio. kr. og overskuddet blev på 776 t. kr. Efter overskudsdeling med partnerne modtager DKF 362
t kr.

Vurdering af resultatet

Det er positivt, at den ordinære drift udviser et overskud på 377 t. kr., og at de fleste aktivitetsposter
(og dermed reelle aktiviteter) udviser en fremgang i 2021.

Forventninger til fremtiden

I 2021 er der indgået to store aftaler. En strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund (DIF), som rækker
frem til og med 2025. En aftale med Team Danmark (TD), som strækker sig til og med 2024. TD har
også sikret fondsfinansiering i den periode, hvilket udgør en central medfinansiering.  Derudover er det
fra Bevæg Dig For Livet (BDFL)-ledelsens side tilkendegivet, at der på et lavere niveau er et ønske om at
samarbejde i 2023-2024. Der er med medlemsfremgangen i 2021-2022 igen et billede der ligner de fo-
regående år, hvilket betyder forudsigelige indtægter på kontingentsiden. Samlet er der derfor overord-
net set udsigt til en mere stabil og forudsigelig situation på indtægter. Der er dog en smule malurt i bæ-
geret i form af usikkerhed på indtægter fra sponsorer, partnere og fonde. Derudover er der en generel
usikkerhed, som følge af en usædvanlig høj inflation.

I 2022 venter et værtskab for EM maraton i samarbejde med Sport Event Denmark og Silkeborg Kom-
mune, og i 2023 er der et værtskab for VM maraton i samarbejde med Sport Event Denmark, Vejen
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Kommune og Trekantsområdet. Det vil således først være om nogle år, at DKF igen har et økonomisk
“normalt” år, som kan sammenlignes med 2019.

Det er bestyrelsens beslutning, at en del af den opsparede egenkapital over de næste år skal investeres i
en satsning på at få flere børn og unge i forbundet. Initiativer til dette er indarbejdet i såvel strategiaf-
tale som budget for 2022.

Begivenheder efter statusdagen

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter statusdagen, som kræver oplysning eller regulering
i regnskabet.

Dansk Kano og Kajak Forbund
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 2021 er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af
21. december 2010, kap. 4 og 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeri-
ets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

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 omkostnin-
ger.
Eventuelle modtagne ikke-anvendte øremærkede tilskud præsenteres som en kortfristet gældsforplig-
telse under regnskabsposten ”Periodeafgrænsningsposter”

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 om-
kostninger 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.

Periodisering

Der foretages periodisering af indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet efter aktivite-
ter.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Materielle anlægsaktiver måles efter-
følgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger
til klargøring af aktivitet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af akti-
vernes forventede brugstider:

Inventar, it og biler 3-7 år

Dansk Kano og Kajak Forbund
Årsrapport 2021
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Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en indi-
viduel vurdering af tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen.

Realiserede såvel som urealiserede kursgevinster og –tab føres på egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Der foretages hensættelser til projekter efter ledelsens beslutning.

Dansk Kano og Kajak Forbund
Årsrapport 2021
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Resultatopgørelse
Note 2021 Budget 2021 2020

t.kr.

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund 1 4.280.000 4.913 4.895.450
Tilskud fra Team Danmark 2 5.012.250 4.791 4.791.850
Deltagerbetaling 3 2.512.864 1.944 372.543
Kurser 4 1.428.858 1.357 1.175.120
Klubkontingenter 2.806.008 2.931 2.882.031
Løntilskud VM & EPP 179.054 37 237.805
DKF's 80 års jubilæumsfond 108.560 112 112.000
Kommercielle indtægter 5 488.866 553 555.598
Øvrige indtægter 6 533.702 140 289.427
Tour de Gudenaa 25 262.290 455 354.456
Fonde 725.808 1.035 495.000
Bevæg dig for livet 16 3.278.285 3.255 2.754.648
Overført fra hensættelser 25 18.556 0 0

Omsætning i alt 21.635.101 21.523 18.915.928

Landshold & Elite 7 8.994.432 7.777 6.011.352
Anden Elite 8 563.789 325 137.402
Motion & Konkurrence 9 236.511 353 214.513
Udvikling & Aktivitet 10 1.563.624 1.923 1.513.961
Uddannelse 11 1.224.872 936 929.184
Klub, Facilitet & Miljø 12 43.284 71 24.043
Forbundsprojekter 13 1.207.123 2.552 2.496.789
Administrationsomkostninger 14 826.772 861 818.684
Personaleomkostninger 15 1.633.969 1.606 1.658.550
Møder 17 249.791 465 254.237
Jubilæum 389.198 453 0
Finansieringsomkostninger 41.745 35 40.560
Bevæg dig for livet 16 3.623.787 3.555 3.054.920

Tour de Gudenaa 25 297.641 455 354.226

Omkostninger i alt 20.896.538 21.366 17.508.421

Årets resultat 738.563 157 1.407.507

Landshold & Elite 903.293 -1.217.315 -314.022

Anden Elite 200.720 -238.989 -38.269

Motion & Konkurrence -89.993 116.089 26.096

Udvikling & Aktivitet -176.057 359.401 183.344

Uddannelse 172.358 -289.062 -116.704

Klub, Facilitet & Miljø 0 27.216 27.216

Forbundsprojekter inkl. magasin 107.306 -21.532 85.775

Årsmøde -5.483 -3.922 -9.405

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Samlet
 afvigelse

Afvigelse fra
 udgift

 til budget

Afvigelse fra
indtægt

til budget

Effektberegning af hovedområders samlede
afvigelse fra budget

Dansk Kano og Kajak Forbund
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Balance
Note 2021 2020

AKTIVER
Inventar og IT 18 3.241 10.527
Bil 19 71.875 133.806
Trailer 20 0 0
Pavillon(brugsret) 21 74.829 117.590

Materielle anlægsaktiver 149.945 261.923

Værdipapirer og indestående, jubilæumsfond 22 1.708.371 1.490.491

Finansielle anlægsaktiver 1.708.371 1.490.491
Anlægsaktiver 1.858.316 1.752.414

Andre tilgodehavender 1.869.270 995.177
VM 2021 1.940.585 401.580
EM 2022 18.580 10.636
VM 2023 103.994 103.994
Periodeafgrænsningsposter 94.922 112.810

Tilgodehavender 4.027.351 1.624.197

Kassebeholdning 60.092 321
Indestående bank 1.598.370 5.359.194

Likvide beholdninger 1.658.462 5.359.515

Omsætningsaktiver i alt 5.685.813 6.983.712

AKTIVER I ALT 7.544.130 8.736.126

PASSIVER
Egenkapital, primo 2.543.914 1.109.438
Værdireguleringer, værdipapirer 186.293 26.969
Overført overskud 738.563 1.407.507
Egenkapital 23 3.468.770 2.543.914

Hensat til fremtidige projekter 0 76.425
Hensat til OL 0 100.000
Tour de Gudenaa 0 18.556
Hensatte forpligtelser 24 0 194.981

Skyldig feriepengeforpligtelse, indefrysning 0 758.482
Skyldig feriepengeforpligtelse (hensat) 188.162 213.414
DIF gæld 837.294 1.192.483
Periodeafgrænsningsposter 820.260 3.158.002
Skyldige omkostninger 92.358 51.138
Andre kreditorer 2.137.286 623.711

Kortfristede gældsforpligtelser 4.075.360 5.997.230

PASSIVER I ALT 7.544.130 8.736.126

Eventual- og kautionsforpligtelser 25

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Dansk Kano og Kajak Forbund
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter
2021 Budget 2021 2020

t.kr.
1 Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund

Tilskud DIF - bloktilskud 4.280.000 4.280 4.262.000
Tlskud DIF - initiativpulje 0 633 633.450

Tilskud fra Danmarks IdrætsForbund i alt 4.280.000 4.913 4.895.450

2 Tilskud fra Team Danmark
Tilskud Team Danmark-satsning 3.507.284 3.550 3.017.850
Ekstraordinært Salling & Kirkbi fond 1.504.966 1.241 1.774.000

Tilskud fra Team Danmark i alt 5.012.250 4.791 4.791.850

3 Deltagerbetaling
Landshold & Elite 1.889.527 1.250 206.995
Anden Elite 236.720 36 0
Motion & Konkurrence 184.857 275 160.023
Udvikling & Aktivitet 123.243 299 5.525
Årsmøde 78.517 84 0

Deltagerbetaling i alt 2.512.864 1.944 372.543

4 Kurser
Kurser 643.738 657 440.975
Licenser mm eksterne 499.610 390 471.700
Licenser klubber 285.510 310 262.445

Kurser i alt 1.428.858 1.357 1.175.120

5 Kommercielle indtægter
Sponsorindtægter 389.185 483 411.133
Annoncesalg 54.668 25 88.430
Diverse salg 45.013 45 56.035

Kommercielle indtægter i alt 488.866 553 555.598

6 Øvrige indtægter
§ 45 tilskud fra Kulturministeriet 28.957 40 40.753
Tilskud Biblioteksstyrelsen 142.685 100 248.674
Indtægter fra VM 2021 362.060 0 0

Øvrige indtægter i alt 533.702 140 289.427

7 Landshold & Elite
Personlig støtte 1.085.841 1.086 1.431.936
Løn 2.257.482 2.190 2.161.515
Kørsel og diverse omkostninger 191.596 129 127.909
Fællesudgifter 200.000 200 200.000
EC Drift 97.738 71 48.132
Facilitet 504.579 431 457.243
Øvrige Team Danmark områder 325.582 35 27.776
Senior aktiviteter 1.605.708 1.441 636.497
Junior/ungdomsaktiviteter 1.538.106 1.234 51.776
Maraton 371.768 135 4.501
Projekt 0 0 52.000
Kraftcentre 816.032 825 812.067

Omkostninger, Landshold & Elite 8.994.432 7.777 6.011.352

Dansk Kano og Kajak Forbund
Årsrapport 2021
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter
2021 Budget 2021 2020

t.kr.
8 Anden Elite

Diverse omkostninger 47.685 60 42.761
Kajakpolo - Landshold 516.104 265 94.641
Omkostninger, Anden Elite 563.789 325 137.402

9 Motion & Konkurrence
Møder og transport 1.960 3 3.197
Øvrige forbundsaktiviteter 17.605 65 42.497
Officialgruppen 87.060 102 33.070
Tur og Kapkajak 0 5 1.667
Stævneudvikling 10.231 15 4.551
Oceanracing 7.191 11 7.231
Turneringsgruppe, kajakpolo 106.813 132 122.300
Dommergruppe, kajakpolo 5.651 21 0

Omkostninger, Motion & Konkurrence 236.511 353 214.513

10 Udvikling & Aktivitet
Konsulentløn 1.180.684 1.310 1.356.173
Børn og Unge 265.045 392 49.961
Bredde - Turkajak 87.638 125 104.528
Fos og Surf 30.257 30 5.698
Kajakpolo udvikling 0 66 -2.399

Omkostninger, Udvikling & Aktivitet 1.563.624 1.923 1.513.961

11 Uddannelse
Kursus drift 956.211 648 782.389
Udvikling 268.661 288 146.795

Omkostninger, Uddannelse 1.224.872 936 929.184

12 Klub, Facilitet & Miljø
Møder og transport 99 8 5.888
KFM aktiviteter 43.185 63 18.155

Omkostninger, Klub Facilitet & Miljø 43.284 71 24.043

13 Forbundsprojekter
PR 612.660 1.038 678.848
Jubilæumsfond 0 0 72.460
Magasinomkostninger 566.827 576 1.093.040
Kalender 7.061 15 18.991
Initiativpulje 0 633 633.450
Trygfonden Førstehjælpskurser 20.575 290 0

Omkostninger, Forbundsprojekter 1.207.123 2.552 2.496.789

Dansk Kano og Kajak Forbund
Årsrapport 2021
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter
2021 Budget 2021 2020

t.kr.
14 Administrationsomkostninger

Husleje 194.729 196 193.549
Forsikringer 2.412 9 6.654
Kollektive forsikringer DIF 135.611 136 110.615
Telefoni 57.919 70 51.710
Porto 105.015 70 64.100
Kopiering/trykning 22.445 20 31.063
Kontorartikler 50.871 45 44.552
Teknologi inkl. anskaffelser 30.811 45 48.310
IT-projekt 124.678 165 95.728
Brugerafgifter IT 61.196 50 84.671
Kontingenter - domænegebyr 11.509 25 39.208
Repræsentation 10.423 10 44.456
Tab på debitorer 12.232 0 0
Diverse 4.977 5 2.124
Afskrivninger inventar 1.944 15 1.944

Omkostninger, Administration 826.772 861 818.684

15 Personaleomkostninger
Direktør og administrative medarbejdere 1.181.280 1.132 1.277.576
Kørsel og diverse omkostninger 61.732 80 47.779
ATP, AES, AER Barselsfond m.m. 44.834 50 43.336
Feriepengeforpligtelse 13.046 40 9.609
Personaleuddannelse 17.666 50 24.450
Personaleomkostninger 78.366 75 21.677
Lønkørsel DIF 23.384 19 9.699
Økonomi DIF / honorar opgaver 213.661 160 224.424

Omkostninger, Personale 1.633.969 1.606 1.658.550

Løn og div. omkostninger - alle teams:
Eliteteam, løn - fra note 7 2.257.482 2.190 2.161.515
Eliteteam, kørsel og div. omkostninger - fra note 7 191.596 129 127.909
Udvikling og aktivitet, løn - fra note 10 1.180.684 1.310 1.356.173
Direktør og adm. medarbejdere, løn 1.181.280 1.132 1.277.576
Direktør og adm. medarbejdere, kørsel og div. Omkostninger 61.732 80 47.779

Løn og div. Omkostninger i alt 4.872.774 4.841 4.970.952

16 Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet, kontant tilskud fra fonde 1.530.000 1.580 1.198.411
Bevæg dig for livet, kontant tilskud fra DGI 300.000 300 300.000
Bevæg dig for livet, tilskud af årsværk fra DGI 1.448.285 1.375 1.256.237
Bevæg dig for livet, udgifter -2.175.502 -2.180 -1.798.683
Bevæg dig for livet,  årsværk fra DGI -1.448.285 -1.375 -1.256.237

Bevæg dig for livet i alt -345.502 -300 -300.272

I løn og div. omkostninger indgår 500 t.kr., der er forbundets egenfinansiering i Bevæg dig for livet projektet.

Herudover har forbundet bidraget med årsværk svarende til en værdi på 500 t.kr., der indgår i note 15
under "Løn og div. omkostninger - alle teams". Resultatet er forbundets medfinansiering af projektet.

Dansk Kano og Kajak Forbund
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter
2021 Budget 2021 2020

t.kr.
17 Møder

Årsmøde 243.922 240 101.289
Øvrige nationale møder 72.320 155 127.948
Internationale møder 33.549 45 0
OL -100.000 25 25.000

Omkostninger, Møder 249.791 465 254.237

2021 2020
18 Inventar og IT

Kostpris primo 322.200 322.200
Tilgang 0 0
Afgang 0 0
Kostpris ultimo 322.200 322.200

Afskrivninger primo -311.673 -301.716
Årets afskrivninger -7.286 -9.957
Afskrivninger ultimo -318.959 -311.673

Regnskabsmæssig værdi ultimo 3.241 10.527

19 Bil
Kostpris primo 415.519 415.519
Tilgang 0 0
Afgang 0 0
Kostpris ultimo 415.519 415.519

Afskrivninger primo -281.713 -211.639
Årets afskrivninger -61.931 -70.074
Tilbageførsel af afskrivninger afhændede aktiver 0 0
Afskrivninger ultimo -343.644 -281.713

Regnskabsmæssig værdi ultimo 71.875 133.806

20 Trailer
Kostpris primo 147.172 147.172
Tilgang 0 0
Afgang 0 0
Kostpris ultimo 147.172 147.172

Afskrivninger primo -147.172 -147.172
Årets afskrivninger 0 0
Tilbageførsel af afskrivninger afhændede aktiver 0 0
Afskrivninger ultimo -147.172 -147.172

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 0

Dansk Kano og Kajak Forbund
Årsrapport 2021
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter
2021 2020

21 Pavillon (brugsret)
Kostpris primo 427.607 427.607
Tilgang 0 0
Kostpris ultimo 427.607 427.607

Afskrivninger primo -310.017 -267.256
Årets afskrivninger -42.761 -42.761
Afskrivninger ultimo -352.778 -310.017

Regnskabsmæssig værdi ultimo 74.829 117.590

Kursværdi
31.12.2020 Afgang kr.

Kursre-
guleringer

Kursværdi
31.12.2021

22 Værdipapirer og indestående, jubilæumsfond
Investeringsbeviser 1.446.497 0 186.293 1.632.789

1.446.497 0 186.293 1.632.789

2021
Indestående depotkonto 75.582

75.582

Værdipapirer og indestående, jubiluæmsfond i alt 1.708.371

Forbund Jubilæumsfond
23 Egenkapital

Egenkapital primo 1.262.970 1.280.945
Årets resultat 738.563 0
Regulering 0 0
Værdireguleringer, værdipapirer 0 186.293

2.001.533 1.467.238

Jubilæumsfonden kan kun disponeres af årsmødet.

Dansk Kano og Kajak Forbund
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

24 Hensat til fremtidige projekter 2021
Saldo primo 76.425
Anvendt i året 0
Afkast året 32.135
Forbrug i året -108.560
Saldo ultimo 0

Hensat til OL
Saldo primo 100.000
Tilgang 0
Afgang -100.000
Saldo ultimo 0

Tour de Gudenaa
Indtægter 262.290
Udgifter -297.641
Overført fra hensættelse 18.556
Resultat -16.795

Hensættelse, Tour de Gudenaa
Saldo primo 18.556
Tilgang 0
Benyttet i året 18.556
Resterende hensættelse 0

Hensatte forpligtelser i alt 0

25 Eventual- og kautionsforpligtelser
Dragør Kajakklub 80.000
Guldborgsund Kajak/Havkajak Klub 45.000
Skærbæk Kajakklub 75.000

Maribo Kajakklub 75.000

Kano og Kajakklubben Vejle Å 37.500

Struer Kajakklub 100.000

Vedbæk Kajakklub 37.500

Saldo ultimo 450.000

Dansk Kano og Kajak Forbund
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