
Oplysninger om Dansk Sportsdykker Forbund 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Dansk Sportsdykker Forbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
 
CVR nr.: 80499728 
Telefon: 43 26 25 60 
dsf@sportsdykning.dk    
www.sportsdykning.dk 
 
 
Bestyrelsen 

Formand Jesper Risløv 
Næstformand Flemming Holm 
Økonomiansvarlig Stig Lyngby 
Bestyrelsesmedlem Simon Schäfer 
Bestyrelsesmedlem Casper Dreiøe 
Bestyrelsesmedlem Pia Borneland 
Bestyrelsesmedlem John Møller Nielsen 
 
Udvalgsformænd 

Ungdomsudvalget Bent Knudsen 
Undervandsjagtudvalget William Siefert   
Undervandsrugbyudvalget Jonas Hoff 
Finnesvømmerudvalget Henning Aaberg 
Fridykkerudvalget Nicolai Birkedal 
Arkæologiudvalget Peter Bue Vest 
Teknisk Udvalg Carl Tronhjem 
Biologiudvalget Maria Kaspersen 
Fotoudvalget Søren Petersen 
Appeludvalget Søren Bergh Jensen 
 
Revisor 

BMK Revision v/Bjørn Meinert Küster, Registreret Revisor FDR 
Kirsten Pedersen 
 

Bank 

Danske Bank 
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Ledelsens årsberetning for 2016 
 

 

Medlemskontingent 

Kontingentet fra klubberne beregnes for hver aktive medlem og bliver opkrævet af klubberne. 
Klubberne indbetaler for samtlige aktive medlemmer i januar måned, derudover opdaterer klubberne 
medlemstallet til forbundet en gang om måneden hvis der er nye medlemmer.  
 
Senior  kr. 280,00 
Junior   kr. 160,00 
Vandtilvænning  kr.   25,00  
Derudover betales indmeldelsesgebyr for alle nye medlemmer: 
Senior  kr.   50,00 
Junior   kr.   25,00  
 
 
Kontingentet senior og junior indeholder:  

Forbundets blad ”Sportsdykkeren”  
Kollektiv dykkerforsikring tegnet af Dansk Sportsdykker Forbund 
Kollektiv ansvarsforsikring og krisehjælp gennem Danmarks Idrætsforbund  
 
Personale 

Pr. 31.12.2016 var der 2 fuldtidsansatte i administrationen. 
Trænere, instruktører, udvalgsformænd m.fl. arbejder frivilligt. Omkostninger dækkes efter regning. 
Kørsel i egen bil afregnes efter kilometerregnskab med 2,75 kr. pr. km. 
 
Årsregnskabet for 2016 udviser et underskud på kr. 63.092 i stedet for det budgetterede underskud 
på kr. 236.226. 
Budgettet for 2016 blev udarbejdet af bestyrelsen med et budgetteret underskud på  
kr. 236.226. Budgettet blev godkendt på repræsentantskabsmødet 2016.   
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Ledelsens årsberetning for 2016 

 

Det ændrede resultat er forårsaget af følgende afvigelser i forhold til det godkendte budget. 

 
Budgetteret DIF tilskud. Mere  4.928 
Biblioteksstyrelsen. Mindre                          14.371 
Kontingent. Mindre                      80.125  
Butikken. Mere                      39.133 
          50.435  
Mere brugt end budgetteret                      45.558   
Mindre brugt end budgetteret                     269.127 
Budgetteret underskud                      236.226 
Underskud                         63.092 

 

 
 
Indtægter 

Danmarks Idrætsforbund  
Budget 1.050.000 Regnskab 1.054.928. Større indtægt 4.928. 
Derudover har vi modtaget kongrestilskud. 
 
Biblioteksstyrelsen yder portotilskud til ”Sportsdykkeren” budget 60.000. Regnskab 45.629. 
Mindre indtægt 14.371.  
Reguleres i henhold til dokumenteret opgørelse med faktiske tal for de udsendte blade. Reguleres det 
efterfølgende år.  
  
Kontingent fra klubberne.   
Budget 2.025.000. Regnskab 1.944.875. Mindre indtægt 80.125. 
 
Resultat ved salg i butikken. 
Budget 150.000. Regnskab 189.133. Større indtægt 39.133.  
 

Totalt var indtægterne 50.435 mindre end budgetteret. 
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Ledelsens årsberetning for 2016 
  

Aktiviteter 
 

Ungdomsudvalget 

Budget 149.000. Regnskab 128.862. Mindre brugt end budgetteret 20.138. 
Juniorlederseminar blev aflyst. Hensat til 2017.  
 
Undervandsjagtudvalget     

Budget 53.000. Regnskab 49.280. Mindre brugt end budgetteret 3.720. 
Udvalgsmøder billigere. Sekretariat billigere. 
Udtagelsesstævne blev bevilget 5.000 til en regning fra 2015. 
Nyt stævne i Bergen blev finansieret af ompostering på 10.000 fra aflyst VM. 
Nordisk Mesterskab blev delvist finansieret af ompostering på 10.000 fra VM. 
VM aflyst. 
 

Undervandsrugbyudvalget 

Budget 150.000. Regnskab 110.012. Mindre brugt end budgetteret 39.988. 
Ingen udgifter til: Møder, sekretariat, PR til klubber, trænerkursus, dommerkursus.  
Mindre brugt på DM slutspil. Mindre brugt på alle træningssamlinger.  
NM U21 Damer og Herrer fik bevilget 18.000 fra aktivitetspuljen. Ingen penge brugt til låneudstyr. 
Bevilget omposteringer til landsholdstøj, heraf brugt 11.495. 
Der hensættes 40.000 i regnskab 2017. 
 

Finnesvømmerudvalget 

Budget 69.000. Regnskab 36.867. Mindre brugt end budgetteret 32.133. 
Udvalgsmøder og sekretariat billigere. DM billigere. Åbne Hollandske billigere.   
Elitesatsning billigere. 
 
Fridykkerudvalget 

Budget 106.200. Regnskab 93.161. Mindre brugt end budgetteret 13.039. 
Ikke holdt træningssamlinger. Ikke Holdt fridykkerinstruktøruddannelse.  
20.000 fra aktivitetspuljen til VM i Tyrkiet. 
DM Pool, VM Pool i Finland, VM Hold i Kalamata afholdt. 
Inspirationstur og træningslejr aflyst.   
 
Arkæologiudvalget 

Budget 6.400 Regnskab 3.885. Mindre brugt end budgetteret 2.515.  
Mere brugt til møder. Mindre brugt til sekretariat. 
Afholdt et grundkursus. 
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Ledelsens årsberetning for 2016 

 

Teknisk Udvalg 

Budget 145.000 Regnskab 145.331. Mere brugt end budgetteret 331.   
Mindre brugt på udvalgsmøder. Instruktørtrænermøde brugt 7.200 mere. 
Juniortræner møde 7.500 ikke afholdt. Mindre brugt totalt til møder. 
Mindre brugt til sekretariat. Mere brugt til instruktørpleje. Mindre brugt til klubservice. 
Mere brugt til fornyelse af lærebøger. 
Udvikling: 
Brugt 5.866 mere på specialkurser. Brugt 4.839 på E-Læring. 
Vrag 2 kursus til 18.161. Omposteringer fra Vrag 1 og Nordisk TC møde. 
  
Teknisk Udvalg kurser 

Budget 98.820. Regnskab 37.683. Mindre brugt end budgetteret 61.138.   
Instruktørseminar. Mere brugt end budgetteret. 
CMAS 1* Instruktørkursus er 2. del af kurset fra 2015. Brugt mere end budgetteret. 
Vrag 1 Instruktorkursus. Pilotprojekt. 
Fridykkerinstruktørkursus afholdt med tilskud fra aktivitetspuljen på 10.000. 
CMAS 1* Snorkelinstruktørkursus. 
Dykkerlederkursus afholdt. Mindre brugt end budgetteret. 
Juniortrænerkursus. Mere brugt end budgetteret. 
Kurser som ikke blev afholdt:  

CMAS 1* Instruktørkursus. 
CMAS 2* Instruktørkursus. 
Crossover kursus. 
Advance Trimix instruktørkursus overført til 2017.  
CMAS 1* Snorkelinstruktørkursus. 
CMAS 2* Snorkelinstruktørkursus. 
Dykkerlederkursus 
Trimix instruktør og DSF kursus. 
CMAS 3* Instruktørkursus. Udsat til 2017. 
Crossover kursus. 
Snorkeldykkerlederkursus. 
 
Biologiudvalget 

Budget 5.000. Regnskab 0. 
Ingen aktivitet. 
 
Fotoudvalget 

Budget 26.500 Regnskab 15.977. Mindre brugt end budgetteret 10.523.  
Mindre brugt til administration. 
Billigere DM, billigere VM.  
Omposteret fra DM til ny Projektor. 
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Ledelsens årsberetning for 2016 
 

Redaktionsudvalget 

Budget 64.500 Regnskab 52.043. Mindre brugt end budgetteret 12.457. 
Mindre brugt til møder, sekretariat og fotoarbejde end budgetteret. 
 

”Sportsdykkeren” 

Budget 286.200. Regnskab 294.927. Mere brugt end budgetteret 8.727.  
Annonceindtægterne har givet en mindre indtægt på 74.550. 
Portoudgifter blev billigere med 64.226. 
Derfor kun en mindre udgift end budgetteret. 
 

Kommunikationsudvalget 

Budget 39.000. Regnskab 42.770. Mere brugt end budgetteret 3.780. 
Mindre brugt til møder og sekretariat. Omposteret til Hjemmeside. 
Derudover er der godkendt en ekstrabevilling.  
 
Bestyrelsen, møder m.m. 

Budget 75.000. Regnskab 88.826. Mere brugt end budgetteret 13.826. 
Mindre brugt til CMAS møde og til deltagelse i udvalgsmøder. 
Der er bevilget ekstra 10.000 til Projekt Norge. 
Der er modtaget 14.585 fra DIF til CMAS møde.  
 
 

Øvrige udvalg og arbejdsgrupper. 

Budget 210.000. Regnskab 196.793. Mindre brugt end budgetteret 13.207. 
Omposteret 5.000 fra CMAS Europa til EUF møde.  
 

Medlemsudgifter 

Budget 149.000. Regnskab 101.145.  Mindre brugt end budgetteret 47.855. 
15.000 sparet på trykning af årsberetningerne, da de blev lagt på hjemmesiden. 
Medlemskort og forsendelse billigere, færre medlemskort trykt og sendt. 
Vægtbæltefond. Der er erstattet 1 vægtbælte. 
Udstillinger, PR og forsendelse mindre brugt.  Kontingent tilskud mindre brugt. 
Foreningsbesøg mindre brugt. 
ISO Certificering, mere brugt. 
 
Administration og sekretariat. 

Budget 211.000. Regnskab 214.050. Mere brugt end budgetteret 3.050. 
 

Personaleudgifter 

Budget 862.060. Regnskab 855.288. Mindre brugt end budgetteret 6.772. 
Mindre brugt til ATP, Finansieringsbidrag, Barselsbidrag og personaleomkostninger. 
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Ledelsens årsberetning for 2016 
  

Materieludvalget 

Budget 99.400. Regnskab 109.494. Mere brugt end budgetteret 10.588. 
Mindre brugt til vedligeholdelse og forsendelse. 
Brugt 17.900 til reparation og vedligehold af 2 kompressorer. 
  

Kollektive forsikringer 

DIF Kollektive forsikring, DSF Kollektive forsikring. 
Budget 716.146 Regnskab 715.503. Mindre brugt end budgetteret 643. 
Vi kender tallene på den kollektive forsikring i DSF når der lægges budget. 
 
Telefonpenge 

Telefonpenge fra hensættelse 52.250. Regnskab 58.000. Mere brugt 5.750. 
 
 
 
 
Hensættelser  

Profiltøj sporten     1.995 
Aktivitetspulje                                            91.287 
Database                      200.000 
2017 VM UV-Foto                       20.000 
2017 VM UV-Rugby                       50.000 
 
Hensættelser i alt                                    363.282                                
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Ledelsens årsberetning for 2016 
 

Egenkapital    

Egenkapital                          1.681.692 
Bundet egenkapital  23.460 
 
Egenkapital                                                                          1.705.152                        
 
Bestyrelsen har besluttet at egenkapitalen skal være 1.500.000, så der er mulighed for til stadighed at 
udvikle og investere i nye aktiviteter. 
 
 
 
Jesper Risløv    Flemming Holm 
Formand    Næstformand 
 
 
 
________________________________   _______________________________ 
 
 
Stig Lyngby    Simon Schäfer 
Økonomiansvarlig   Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
________________________________   _______________________________ 
 
 
Casper Dreiøe    Pia Borneland 
Bestyrelsesmedlem   Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
________________________________   _______________________________ 
 
 
John Møller Nielsen    
Bestyrelsesmedlem   
 
________________________________ 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING  

Til Repræsentantskabet for Dansk Sportsdykker Forbund. 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Sportsdykker Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitals opgørelse og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010 om regnskab 
og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort. 
 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet. 
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven og Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010 om regnskab og 
revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort. 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. 

  
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010 om revision af tilskudsmodtagere under 
Kulturministeriets ressort. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 
for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for 
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved vurderingen 
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forbundets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et 
retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En 
revision omfatter endvidere vurdering af, om den af bestyrelsen valg af regnskabspraksis er passende, og om 
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af 
årsregnskabet. 
 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, eller supplerende oplysninger. 
  

Konklusion: 
  

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 
31. december 2016 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 
2010.  
   

 



Udtalelse om ledelsesberetningen 
 
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at 
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 
  

Erklæring om udført forvaltningsrevision. 
I forbindelse med den finansielle revision af Dansk Sportsdykker Forbunds årsregnskab for 2016 har vi 
foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af Dansk Sportsdykker Forbund, og at oplysningerne i rapporteringen til Repræsentantskabet 
om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Dansk Sportsdykker Forbunds aktiviteter i 2016. 

 
 Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision 

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010 om 
regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort og bestemmelserne i 
Rigsrevisionsloven, har vi for udvalgte forretningsområder undersøgt, om Dansk Sportsdykker Forbund har 
etableret forretningsgange, der sikrer økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevis 
gennemgået forbundets rapportering til Repræsentantskabet om opfyldelse af resultatmålene for Dansk 
Sportsdykker Forbund. 
 

Vores arbejde er udført med henblik på at opnå rimelig sikkerhed for, at forvaltningen af de udvalgte 
områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om 
opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dækkende for Dansk Sportsdykker Forbunds virksomhed i 
2016. 
 
 

Konklusion 
  
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at 
konkludere, at forvaltningen i 2016 på de områder, som vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk 
hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og 
dækkende for Dansk Sportsdykker Forbunds virksomhed i 2016. 
 
 

Vamdrup, den 17. februar 2016 
BMK Revision, registreret revisor FDR 

  

Bjørn Meinert Küster 
Registreret revisor FDR 
 
 
 

Kirsten Pedersen 
Folkevalgt revisor 
  



Regnskabsprincipper 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Anvendte regnskabsprincipper 
Resultatopgørelsen er udtryk for de indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsåret, hvad enten 
disse er betalt, er til gode eller skyldes ved regnskabsårets slutning. Opgørelsen indeholder 
anskaffelser af materiel, IT m.v., som har en længerevarende værdi for forbundet. Den 
regnskabsmæssige behandling af disse anskaffelser er nærmere beskrevet under 
regnskabsprincipper for materiel. 
 
Materiel 

Materiel som er anskaffet og udgiftsført under resultatopgørelsen til anskaffelsesværdi over kr. 
5.000 anses for at have en længerevarende værdi for forbundet. Disse anskaffelser aktiveres i 
balancen og en tilsvarende værdi tillægges egenkapitalen. 
Alt anskaffet materiel afskrives herefter over den forventede levetid, der varierer mellem 3 og 5 
år. 
 
Varelager 

Varelageret er i balancen optaget til anskaffelsesværdi med fradrag af ukurante varer. 
 
Forudbetalinger 

Husleje 2017.  
Programopdatering 2017.  
  
 
Tilgodehavender 

Depositum for lagerlokaler. 
Debitorerne er optaget til pari-værdi og det er ikke nødvendigt at hensætte til tab i regnskabet. 
 
Likvide beholdninger 

Dækker forbundets indestående i pengeinstitutter. 
 
Kortfristet gæld 

Forbundets gæld til leverandører og offentlige kreditorer. 
Danmarks Idræts-Forbund vedr. tilskud 2016.  
Klubkontingent dækker kontingent for 2017.  
Teknisk Udvalg dækker indbetalte kursusgebyrer hvor kurserne holdes i 2017.  
Depositum UV-Rugby, dækker indbetaling til UV-Rugby turnering. 
Depositum UV-Rugby, dækker indbetaling til dommerkursus. 
 
Hensættelser til:  

Finnesvømmerudvalget. Profiltøj. 
Aktivitetspulje. 
Database. 
UV-Fotoudvalget. VM i 2017.  
UV-Rugbyudvalget. VM. 
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