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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Rullesport Danmark for regnskabs-
året 1. januar – 31. december 2018. 

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

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

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der under-
støtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte be-
villinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.  

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

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Brøndby, den 7. april 2019 
Bestyrelse: 

 

 

 

 

 
Per Jensen 
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 Søren Petersen 
kasserer 

 Lydia Lastein 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Til repræsentantskabet i Rullesport Danmark 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Rullesport Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet ud-
arbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Rullesport Danmarks aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af Rullesport Danmarks aktiviteter 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendt-
gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres 
på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 
kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af Rullesport Danmark i overensstemmelse med internationale etiske regler for reviso-
rer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vo-
res øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.  

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Rullesport Danmark har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbud-
get. Budgettallene 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 Rullesport Danmarks evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har 
til hensigt at likvidere Rullesport Danmark, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end 
at gøre dette.  

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlin-
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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

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 Rullesport Danmarks 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 Rullesport Dan-
marks 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 så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret 
på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder eller forhold kan dog medføre, at Rullesport Danmark ikke længere kan fortsætte driften.  

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledel-
sesberetningen. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

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 af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbin-
delse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi-
sion. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om 
de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, pro-
cesser eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

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

København, den 7. april 2019 

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

Thomas Bruun Kofoed 
statsaut. revisor 
mne28677  

Mads Heinkov 
statsaut. revisor 
mne41284  
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om Rullesport Danmark 

Rullesport Danmark 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon: 43 26 25 90 

Bestyrelse 

Per Jensen, formand 
Søren Petersen, kasserer 
Lydia Lastein, næstformand og udviklingsansvarlig  
Henriette Henmar, Fitness & Speed 
Erik Sommer, Skaterhockey 
Michelle Æbelø, Roller Derby 
Morten Cortsen, Scoot 
Rune Lyager, Freestyle 
Stefan Jensen, Kunst 
Troels Jørgensen, Skateboard  

Revisor 

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
Osvald Helmuths Vej 4 
2000 Frederiksberg 

Momsregistrering 

Rullesport Danmark er som forening som hovedregel momsfritaget. 
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Ledelsesberetning 

Årets resultat i hovedtal 

De samlede indtægter i 2018 var 2.816.708 kr. De samlede omkostninger var 2.840.161 kr., hvilket 
giver et samlet resultat for Rullesport Danmark i 2018 på -23.453 kr. Egenkapitalen er herefter 
1.190.958 kr. pr. 31 december 2018. 

Bestyrelsen besluttede i 2018 som led i den igangværende drøftelse om omlægning af organisations-
strukturen at gå bort fra den hidtidige fordeling af resultatet og tilsvarende for egenkapitalen. Fra og 
med 2018 vil disse tal alene blive opgjort på overordnet plan. 

Omlægningen af støtten fra DIF fra årsskiftet 2017/18 har betydet, at hver enkelt disciplin har modta-
get betydelig mindre tilskud fra Rullesport Danmark til deres aktiviteter, hvilket har medført en betydelig 
stigning i deltagernes egen betaling for at sikre et vist niveau af sportslig aktivitet. 

Også i 2018 har IKC forestået opgaven med håndtering af bilag og den løbende bogføring for Rullesport 
Danmark. Der er igen i 2018 aflagt månedsregnskab til efterfølgende godkendelse i bestyrelsen. 

Bestyrelsen er gennem året blevet udvidet med nye repræsentanter fra de discipliner, som ikke tidligere 
havde valgt repræsentanter til Rullesport Danmarks bestyrelse, hvilket har gjort, at den løbende drøf-
telse i bestyrelsen er blevet kvalificeret på et niveau, som tegner godt for det fremtidige arbejde med 
udformning og udrulning af de godkendte strategispor. 

Bestyrelsesarbejdet har særligt været koncentreret om udvikling af strategierne omkring organisations-
udviklingen, som det er aftalt med DIF i forbindelse med de godkendte strategioplæg. Grundideen for 
dette arbejde har været at sikre en større inddragelse af de aktive på disciplinniveau, der på sigt kan un-
derstøtte, at alle frivillige i Rullesport Danmark arbejder som en del af fællesskabet og ikke alene i en 
konkret disciplin. 

Hertil kommer arbejdet med at få etableret og understøtte de nye aktive sportskomiteer på de disciplin-
områder, hvor der tidligere kun sporadisk har været et organisatorisk grundlag at arbejde ud fra. Denne 
indsats har været grundigt understøttet af vores ansatte administration og kan med en vis stolthed siges 
at have været en succes så langt. 

2018 var også året, hvor det sammen med DIF lykkes at få optaget Skateboard i Rullesport Danmark. 
Indsatsen på det område blev initieret og understøtte økonomisk af DIF med henblik på at få en eller 
flere deltagere med til OL 2020. Arbejdet har været koncentreret om de mere organisatoriske rammer 
omkring sporten, der som en gadeidræt med et topniveau af udøvere, der arbejder yderst professionelt 
og meget enerådigt, har haft sine udfordringer med at finde sig tilrette i en mere ”firkantet” organise-
ring. Alle er gået åbent til opgaven og været parat til at tilpasse sig hinanden, så Skateboard ved indgan-
gen til 2019, kan siges at være godt på vej ind som en del af Rullesport Danmark. 

Bestyrelsen vil fortsat i 2019 have fokus på at få gennemarbejdet og præsenteret forslaget til den nye 
organisation, herunder den helt nødvendige rekrutteringsstrategi, der skal sikre frivillige, der vil og kan 
løse de opgaver Rullesport Danmark står overfor. Arbejdet vil omfatte en lang række værktøjer og tilbud 
til vores mange klubber, så også det led af organisationen bliver inddraget og kan føle sig som en del af 
fællesskabet. Fælles for alle aktiviteter og tiltag vil være – Det skal være sjovt. 

Økonomisk forventer bestyrelsen et træk på egenkapitalen i størrelsesorden 375 t.kr. i bestræbelserne 
på at få udviklet og ikke mindst implementeret de mange nye værktøjer, aktiviteter og en opdateret 
samlet organisering af Rullesport Danmark. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Rullesport Danmark er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere un-
der Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og vædde-
mål. 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Egenkapitalen præsenteres samlet i 
2018, hvorimod egenkapitalen i 2017 blev præsenteret med overskudsdisponering. 

Resultatopgørelse 

Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet efter akti-
viteter. 

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund vedrører tilskud fra Danmarks Idrætsforbund, herunder økonomisk 
støtte vedrørende Danmarks Idrætsforbunds Initiativpulje.  

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af 
forventet tab. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris. 

TIL BEHANDLING PÅ
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Rullesport Danmark

Årsrapport 2017

Resultatopgørelse

kr. Note 2018 2017

Indtægter

Tilskud, Danmarks Idrætsforbund 1.719.063 1.367.320 1.329.012    

Øvrige indtægter 1 127.300 336.500 148.689    

Nationale mesterskaber 2 197.818 143.000 139.437    

Eliteaktiviteter 3 580.452 204.300 275.164    

Breddeaktiviteter 4 30.900 44.000 44.609    

Udlejning 5 42.375 65.265 51.290    

Uddannelse 6 118.800 0 6.500    

Indtægter i alt 2.816.708 2.160.385 1.994.701

Omkostninger

Nationale mesterskaber 2 -94.374 -63.500 -97.476

Eliteaktiviteter 3 -1.307.131 -822.200 -472.180

Breddeaktiviteter 4 -47.556 -72.000 -110.233

Udlejning 5 -15.389 -10.752 -17.938

Uddannelse 6 -113.966 -2.000 -38.311

Lønomkostninger -806.145 -789.223 -745.423

Kontoromkostninger 7 -298.939 -402.070 -278.363

Mødeaktivitet 8 -156.661 -210.126 -66.391

DIF projekt med Dansk Skøjte Union 0 0 -100.000

Omkostninger i alt -2.840.161 -2.371.871 -1.926.315

Årets resultat -23.453 -211.486 68.386

Disponering

Overført til egenkapital i alt -23.453 68.386

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Budget 2018
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance
kr. Note 2018 2017

AKTIVER

Omsætningsaktiver

Periodeafgrænsningsposter 46.607 14.117    

Tilgodehavender 83.829 144.377    

Andre tilgodehavender 315.644 34.900    

Tilgodehavender i alt 446.080    193.394    

Likvide beholdninger 1.469.661    1.441.001    

Omsætningsaktiver i alt 1.915.741    1.634.395    

AKTIVER I ALT 1.915.741    1.634.395    

PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital Primo 1.214.411 1.146.025    

årets resultat -23.453 68.386    

Egenkapital i alt 1.190.958    1.214.411    

Kortfristede gældsforpligtelser

279.111 199.833    

Skyldige omkostninger 193.791 25.369    

Mellemregning, Talenttrup Speed 27.571 37.432    

Mellemregning, Brutto Speed 11.299 22.941    

Forudmodtaget indtægter 112.938 43.000    

Feriepengeforpligtelse 100.073 91.409    

Gældsforpligtelser i alt 724.783    419.984    

PASSIVER I ALT 1.915.741    1.634.395    

Kautionsforpligtelser 9 

Mellemregning, Danmarks Idrætsforbund
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kr.

2018 Budget 2018 2017

1 Øvrige indtægter

Licenser 127.300    125.200    130.070    

Øvrige tilskud 0    211.300    13.809    

Bøder 0    0    4.810    

Øvrige indtægter i alt 127.300    336.500    148.689    

2 Nationale mesterskaber

Stævne indtægter 194.816    140.000    130.062    

Bøder - klubhold 3.002    3.000    9.375    

Nationale mesterskaber -94.374    -63.500    -97.476    

Nationale mesterskaber i alt 103.444    79.500    41.961    

3 Eliteaktiviteter

Deltagerbetaling 580.452    204.300    275.164    

EM -263.775    -77.000    -157.794    

VM -104.553    -45.000    -38.755    

Union´s ture (udland) -620.459    -190.000    -42.188    

Landsholdssamlinger -50.897    -28.000    -32.918    

Andre samlinger -69.434    -72.600    -37.349    

Landsholdet -59.543    -238.600    -90.576    

Afholdelse af internationale stævner -118.418    -60.000    0    

Indviduel deltagertilskud -20.052    -111.000    -72.600    

Eliteaktiviteter i alt -726.679    -617.900    -197.016    

4 Breddeaktiviteter

Deltagerbetaling 30.900    44.000    44.609    

Samlinger -14.567    -28.000    -45.901    

Dommerudgifter -32.989    -44.000    -59.642    

Bøder 0    0    -4.690    

Breddeaktiviteter i alt -16.656    -28.000    -65.624    

5 Udlejning

Leje af udstyr 42.375    65.265    51.290    

Fragt -6.325    2.903    -2.222    

Reparation og vedligeholdelse -240    -12.470    -1.715    

Køb af udstyr -8.824    -1.185    -14.001    

Udlejning i alt 26.986    54.513    33.352    

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter
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Rullesport Danmark

Årsrapport 2018

kr.

2018 Budget 2018 2017

6 Uddannelse

Deltagerbetaling 118.800    0    6.500    

Træneruddannelse -50.343    0    -20.098    

Dommeruddannelse -63.623    -2.000    -18.213    

Uddannelse i alt 4.834    -2.000    -31.811    

7 Kontoromkostninger

Husleje -48.195    -46.465    -46.379    

Telefon og internet -15.439    -27.198    -24.320    

Forsikringer -71.058    -79.092    -57.920    

Kontorhold -33.126    -9.593    -7.735    

PR -1.875    -71.999    -4.999    

IT -37.457    -98.875    -54.367    

Tryk og kopiering -3.721    -718    -1.534    

Regnskabsassistance DIF -56.090    -52.000    -52.987    

Revision og regnskab -7.750    -7.687    -7.688    

Diverse omkostninger -24.228    -8.443    -20.434    

-298.939    -402.070    -278.363    

8 Mødevirksomhed

Repræsentantskabsmøde -7.510    -2.880    -4.883    

Bestyrelsesmøder -50.804    -18.004    -20.889    

Andre møder og kongresser -21.019    -20.308    -17.363    

Internationale møder -59.765    -66.384    -1.383    

Diverse møder -17.563    -102.550    -21.873    

-156.661    -210.126    -66.391    

9 Kautionsforpligtelser

Der er afgivet kaution for følgende klubber:

Gentofte Rulleskøjte Klub 19.000 
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