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UNIONEN Dansk Boldspil-Union
Fodboldens Hus 
DBU Allé 1
2605 Brøndby

CVR-nr .: 21 29 90 14 
Stiftet:  18 . maj 1889 
Hjemsted: Brøndby
Regnskabsår: 1 . januar - 31 . december 2018
 
Telefon:  43 26 22 22
Telefax:  43 26 22 45
e-mail:  dbu@dbu .dk

FORMÅL DBU’s formål er som dansk fodbolds almennyttige enhedsorganisation 
at repræsentere dansk fodbold officielt udadtil samt at fremme og ud-
vikle dansk fodbold både nationalt og internationalt . 

BESTYRELSE

KONSTITUERET  
ADM. DIREKTØR

Jesper Møller, formand
Thomas Christensen, næstformand 
Bent Clausen, næstformand
Christian Kofoed, kasserer
Bjarne Christensen
Claus Christensen
Lars Albæk
Mette Bach Kjær
  

Kenneth Reeh

REVISION Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4, 
2000 Frederiksberg, Denmark
CVR-nr . 30700228  
Telefon: 73 23 30 00
Website: http://www .ey .com/dk

MOMSREGISTRERING Unionen er momsregistreret

Dansk Boldspil-Unions årsrapport kan hentes på www .dbu .dk eller rekvireres hos unionen . 

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes søndag den 3 . marts 2019 i Horsens .

UNIONENS OPLYSNINGER

Niels Kruse
Ole Ladefoged
Gert Lundgaard
Jens Jørgen Møller Nielsen
Benny Olsen
Jakob Koed
Henrik Ravnild
Peter Tornbo
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BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2018

Regnskabet for 2018 viser et underskud på -10 mio . kr ., hvor der oprindelig var budgetteret med et 
underskud på -15 mio . kr . Samlet set er regnskabsresultatet mindre tilfredsstillende, da forbedrin-
gen på 5 mio . kr . er opnået efter, at ikke-budgetterede engangsindtægter fra VM 2018 og Nations 
League på i alt 30 mio . kr . er indtægtsført .
 
2018 har været et år med mange større ikke-budgetterede påvirkninger af DBU’s økonomi – både 
med positiv og negativ økonomisk påvirkning .

På positivsiden har 2018 været et rigtig godt år for Herrelandsholdet – både sportsligt og økono-
misk har såvel deltagelse i VM 2018 i Rusland og i Nations League været meget positive .

På negativsiden har det lange forhandlingsforløb med Spillerforeningen betydet, såvel lavere ind-
tægter på partnere, som øgede omkostninger til henholdsvis rådgivere og kompensationer til 
partnere og modstandere under forløbet .

Derudover har der været øgede udgifter til løn primært, som følge af fratrædelsesgodtgørelse til 
fritstillet direktør, nye ansættelser og forøget henlæggelse til feriepengeforpligtelse .

Endelig var 2018 turbulent på de finansielle markeder, der har betydet, at DBU’s afkast af værdipa-
pirer er negativt . 

Indtægter
Medieindtægter er realiseret med 111 mio . kr . svarende til +15 mio . kr . over budget . DBU har modta-
get højere betaling for deltagelsen i Nations League end budgetteret, som følge af at UEFA i efter-
året besluttede at øge satserne, og fordi medieindtægterne forøges for puljevindere .

De kommercielle indtægter var i 2018 18 mio . kr . . Det er -3 mio . kr . under budget . Den væsentligste 
afvigelse stammer fra lavere indtægter og manglende indgåelse af nye partnerskaber i den lange 
periode, hvor der blev forhandlet om ny aftale med Herrelandsholdet . Modsat er realiseret godt +1 
mio . kr . mere i andre indtægter .

Tilskud fra Fodboldforbund (FIFA og UEFA), DIF og Team Danmark er realiseret med i alt 43 mio . 
kr . svarende til budgettet .

Landshold 
Resultatet af Herrelandsholdets kampe har været en udgift på niveau med budgettet på ca . 16 
mio . kr . Det er ca . -14 mio . kr . ringere end 2017 og kan henføres til en forventet nedgang, som følge 
af indførelsen af Nations League, hvor der i lige år alene spilles Nations League og venskabskam-
pe, mens alle kvalifikationskampe afvikles i ulige år .

Herrelandsholdets deltagelse i VM 2018 i Rusland var en sportslig og økonomisk succes og har bi-
draget til DBU med et overskud på 15 mio . kr . 

U21-landsholdet, herreungdomslandshold, Kvindelandsholdet og kvindeungdomslandhold har 
samlet set ligget på niveau med budgettet og har således kostet samlet 35 mio . kr .
 
U21-landsholdet kvalificerede sig i 2018 til U21 EM som afvikles i San Marino og Italien i juni 2019 . 

På ungdomssiden opnåede alle DBU’s landshold (U17 og U19 for både herrer og kvinder) kvalifika-
tion til 2 . runde (Eliteround) i 2018, hvor herre U17 og kvinde U19 opnåede yderligere kvalifikation 
til EM i sommeren 2018 med ekstra udgifter som følge af den sportslige succes på 3 mio . kr . 
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Elite- og Bredde aktiviteter
DBU’s Træneruddannelse har haft et højt aktivitetsniveau, som har sikret et resultat, der er på ni-
veau med budgettet . Uddannelsesbudgettet indeholder ikke administrative udgifter, og overskud-
det på 2 mio . kr . bidrager til dækningen af udgifter til løn og administration af området .

DBU Turneringer har haft en indtægt på 1 mio . kr . bedre end budgettet . Forbedringen skyldes pri-
mært øgede indtægter i forhold til herre-DM og DBU Pokalen, hvor finalen stod mellem Brønd-
by IF og Silkeborg IF . I regnskabsåret er der opkrævet bøder af disciplinærinstansen på 2 mio . kr ., 
som primært er anvendt som forbyggende sikkerhedsforanstaltning . Der er redegjort for anven-
delse under note 13 . 

Udgift til Divisionsforeningen har overskredet budgettet med 2 mio . kr . da dels udgiften til udflyt-
ning af opgaver blev større end forventet og dels ændring af periodisering af tilskud til drift af Di-
visionsforeningen .

For DBU Bredde er udgiften samlet på niveau med budgettet . Der har været en mindre besparelse 
på tilskud til Lokalunionerne på det medlemsbaserede tilskud og en tilsvarende overskridelse af ud-
giften ved udflytning af opgaver .

Udgift til øvrige breddeaktiviteter er svagt forbedret med 1 mio . kr . i forhold til budget .

Fodboldskolernes deltagerantal er faldet fra 27 .500 deltagere til ca . 23 .000 i 2018 med en om-
sætning på 20 mio . kr . Budgettet, der ikke indregner løn og administration af fodboldskolen, blev 
overholdt med et overskud på knap 1 mio . kr . 

Puljer
Der er samlet udgiftsført 30 mio . kr . til prof ., bredde- og udviklingspuljerne i 2018, svarende til 
aftaler med henholdsvis Divisionsforeningen og DBU Bredde (Foreningen af Lokalunioner) . Ud-
viklingspuljen medvirker årligt til finansieringen af de øvrige puljer med 4 mio . kr . Der er i 2018 
ændret praksis for udviklingspuljen, således at denne nu indgår som henlæggelse under egenkapi-
talen . Baggrund er, at det herigennem synliggøres, at der er reserveret en del af egenkapitalen til 
dette projekt .

Administration/sekretariat
Ud af den samlede udgift til administration og sekretariat på 50 mio . kr . udgør 44 mio . kr . gage m .v . 
Udgiften overstiger budgettet med 4 mio . kr . som relaterer sig til fratrædelsesgodtgørelse til fritstil-
let direktør, nye ansættelser og forøget henlæggelse til feriepengeforpligtelse .
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IT
IT har en nettoudgift på 7 mio . kr ., som er -5 mio . kr . ringere end budgettet . Overskridelsen er en 
konsekvens af, at der i 2017 blev besluttet at straksafskrive udgifter til IT-projekter . Beslutningen blev 
truffet efter budgettet for 2018 var vedtaget og har således medført, at de 5 mio . kr . der er anvendt 
til IT-projekter i 2018 afviger fra budgettet . Det drejer sig bl .a . om fodboldpas, GDPR og Driblr .

DBU Jura har anvendt -2 mio . kr . mere end budgetteret . Det hænger sammen med anvendelse af 
eksterne rådgivere i forbindelse med forhandlingerne med Spillerforeningen . 

Mødevirksomhed har kostet 4 mio . kr ., som er på niveau med budget og tidligere år .

Sekundære poster, afskrivninger og finansielle poster
Under sekundære poster er udgiftsført 4 mio . kr . til udviklingspuljen . DBU’s bidrag til udviklingspul-
jen udgør i perioden 2016-2020 i alt 19 mio . kr . svarende til 4,75 mio . kr . pr . år . Bidraget er bestyrel-
sens beslutning om at lade egenkapitalen arbejde til gavn for dansk fodbold .

Under sekundære poster er opført en udgift på -4 mio . kr . vedr . kompensationer til hhv . kommerciel-
le partnere og Slovakiets fodboldforbund for forhold, der relaterer sig til krav stillet mod DBU i til-
knytning til forhandlingerne med Spillerforeningen om ny aftale for Herrelandsholdet .

Finansielle poster udgør en negativ afvigelse på -6 mio . kr . i forhold til budgettet, som var på i alt +4 
mio . kr . Det skyldes negativt afkast af værdipapirer – særligt som følge af et turbulent år på de finan-
sielle markeder . 

Forventninger til 2019
I 2019 afvikles European Qualifiers . Det betyder, at Herrelandsholdet spiller 8 vigtige kampe (4 ude 
og 4 hjemme (i Parken) . Med indgåelse af ny aftale for Herrelandsholdet omkring den kommercielle 
anvendelse af rettigheder og en sportslig fin lodtrækning forventes afviklet 4 kampe hjemme med 
mange fans på stadion mod Irland, Georgien, Schweiz og Gibraltar .

Budgettet for 2019 udviser et underskud på 1 mio . kr .

Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke indtruffet nogen begivenheder efter statusdagen, som har betydning for årsregnskabet .
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RESULTATOPGØRELSE  

1 . januar – 31 . december 2018

Mediaindtægter 1 111.474 96.264 83.196
Kommercielle indtægter 2 17.793 20.730 16.817
Tilskud 3 42.882 43.088 54.987

Indtægter i alt  172.149 160.082 155.000
     
Herrelandshold 4 16.338 16.932 2.726
VM 2018 5 -15.020 0 0
U21-landshold 6 6.862 6.591 5.281
Herreungdomslandshold inkl. talent 7 14.664 14.929 10.552
Kvindelandshold 8 7.642 7.627 5.981
Kvindeungdomslandshold inkl. talent 9 6.039 4.708 5.159
Herreungdomslicens 10 9.666 9.955 10.213
Vision 2020 og kvindelicens 11 5.478 5.536 4.442
Træneruddannelse  -1.936 -2.094 -3.218
Elitedommer inkl. talent 12 3.029 3.304 2.732
Turneringer 13 90 1.139 258
Professionel pulje/ Divisionsforeningen 14 16.426 15.000 12.101
 
Elite aktiviteter i alt  69.278 83.627 56.227
     
Futsal & Old boys landshold  861 637 918
CSR   894 1.200 1.209
Breddepulje 3+4 / DBU Bredde 15 26.224 25.575 23.558
Øvrige breddeaktiviteter 16 4.226 3.255 4.130
 
Bredde aktiviteter i alt  32.205 30.667 29.815
     
Administration 17 50.496 46.586 46.981
Kommunikation 18 1.969 1.930 1.723
IT  19 7.197 2.079 4.582
Organisationsudvikl., strategi og analyse 20 2.304 2.800 1.931
Jura   3.081 950 3.271
Mødevirksomhed 21 4.406 4.435 4.887

Administration/sekretariat i alt  69.453 58.780 63.375
    
Ordinære udgifter i alt  170.936 173.074 149.417  
  
Resultat af ordinær drift  1.213 -12.992 5.583
   
Udviklingspulje 22 3.746 4.750 -4.885
Udbetalinger af kompensation ifm. SPF  4.182 0 0
Sekundære indtægter  -287 -400 -2.100
Sekundære udgifter  1.231 500 6.161

Sekundær poster i alt  8.873 4.850 -824
   
Resultat før finansielle poster og afskrivninger  -7.660 -17.842 6.407
    
Afskrivninger  785 850 758
Finansielle poster  1.750 -3.700 -5.870

Resultat   -10.196 -14.992 11.519

Overført til disponibel egenkapital  -6.450 -10.242 6.634

Overført til andre reserver udviklingspulje  -3.746 -4.750 4.885

Resultatdisponering i alt  -10.196 -14.992 11.519

2018 2017

  Note  Realiseret Budget Realiseret   Alle beløb angivet i antal tusinde kroner
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 

                                                                                          Note Balance pr.  Balance pr.
          31/12 2018            31/12 2017
    
AKTIVER 
    
Anlægsaktiver    
Materielle anlægsaktiver 23   33.511  34.349 

Finansielle anlægsaktiver     
Kapitalandele 24  14.615  12.781 

Anlægsaktiver i alt     48.126  47.130 
       
Omsætningsaktiver      
Beholdninger    288  441 
Diverse tilgodehavender 25   44.799  61.122 
Udlån 26  14.501  14.501 
Værdipapirer 27  170.705  166.368 
Periodeafgrænsningsposter   1.503  5.055 
Aktiviteter, periodisering 28   941  0 
Likvide midler 29   2.830  9.434
 
Omsætningsaktiver i alt     235.567  256.921
 
Aktiver i alt    283.693  304.051
 
      
PASSIVER    
 
Egenkapital      
Egenkapital 30   137.469  147.665 
       
Hensættelser 31      
Pensionsfond    1.321  1.321 
UEFA Hattrick-program 2012-16   0  1.476 
Øvrige hensættelser   8.578  4.845 

Hensættelser i alt    9.899  7.642 

Kortfristet fremmedkapital      
Kreditinstitut   15.078  0 
Kreditor    9.654  8.948 
DBU A/S   9.488  9.421 
Anden gæld 32   19.257  39.002 
Aktiviteter, periodisering 33  2.701  5.539 
Periodeafgrænsningsposter 34   80.147  85.834 

Kortfristet fremmedkapital i alt   136.325  148.744
 
Passiver i alt   283.693  304.051 
      
Eventualforpligtelser 35     
Leasingforpligtelser 36    
Sikkerheder og pantsætninger 37    
§8a Gaveindsamling 38    

Alle beløb angivet i antal tusinde kroner
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NOTER  

Note 1 Mediaindtægter     
 Media 87.128 73.300 62.160
 Andel af honorarer vedr. Danmarksturn. 35.344 35.344 34.026
 Salg af TV-rettigheder til 3. lande 1.317 400 396

  123.789 109.044 96.582
 Ovf. til Divisionsforening -4.380 -4.380 -4.380
 Dansk Fodbold Award -435 -900 -1.506
 Transmissionsrettigheder Team Danmark -7.500 -7.500 -7.500

 Mediaindtægter i alt 111.474 96.264 83.196
    

Note 2 Kommercielle indtægter    
 Resultat af DBU A/S 14.115 18.730 12.281
 Partnere og tøjsponsorer 1.125 0 2.631
 Andre indtægter 2.553 2.000 1.905
 
 Kommercielle indtægter i alt 17.793 20.730 16.817

    
Note 3 Tilskud    
 DIF 11.738 11.238 10.822
 Andel af Danske Spil A/S’-overskud 6.628 6.300 6.327
 Team Danmark 8.800 9.250 9.200
 UEFA 7.836 8.175 18.853
 FIFA  7.880 8.125 9.785

 Tilskud i alt 42.882 43.088 54.987

    
Note 4 Herrelandshold    
 Kampindtægter -8.090 -8.530 -26.142
 Kampudgifter 15.993 16.740 20.572
 
 Kampresultat 7.903 8.210 -5.570
 Træning/forberedelser 8.435 8.722 8.296

 Herrelandshold i alt 16.338 16.932 2.726
   
   
Note 5 VM 2018    
 Indtægt -91.996  
 Honorarer og forsikring, spillere 39.365  
 Kompensation til spillerforening 8.600  
 Øvrige udgifter 29.011  
 
 VM 2018 i alt -15.020    
  
 

2018 2017

    Realiseret Budget Realiseret   Alle beløb angivet i antal tusinde kroner
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Note 6 U21-landshold   
 Kampafvikling 6.200 6.458 4.879
 Bonus kval. EM 2019 682 0 0
 UEFA Euro Pool -670 -670 -629

  6.212 5.788 4.250
 U20-landsholdet 650 803 1.031

 U21-landshold i alt 6.862 6.591 5.281
    

Note 7 Herreungdomslandshold inkl. talentudv.    
 U19-landsholdet 3.644 2.872 2.462
 U18-landsholdet 1.153 1.586 1.794
 U17-landsholdet 2.964 2.522 2.776
 U16-landsholdet 2.032 1.975 1.676
 Talentudvikling 5.763 6.865 2.736
 UEFA Euro Pool -892 -891 -892

 Herreungdomslandshold i alt 14.664 14.929 10.552

Note 8 Kvindelandsholdet   
 Landskampe 5.591 5.894 4.131
 EM Slutrunde 2017 0 0 -1.500
 Kompensation/afgift aflyste kampe 0 0 2.160
 Stipendier 1.983 1.749 1.153

  7.574 7.643 5.944
 U23 kvinder 254 190 223
 UEFA Euro Pool -186 -206 -186

 Kvindelandsholdet i alt 7.642 7.627 5.981

Note 9 Kvindeungdomslandshold inkl. talentudv.
 U19-landsholdet 3.072 1.685 2.048
 U17-landsholdet 1.325 1.236 1.211
 U16-landsholdet 1.325 1.350 1.157
 Talentudvikling 1.952 2.070 2.377
 UEFA Euro Pool -1.635 -1.633 -1.634

 Kvindeungdomslandshold i alt 6.039 4.708 5.159

Note 10 Herreungdomslicens   
 Tilskud til licensklubber 8.441 8.480 8.408
 Studieture, uddannelse etc. 1.225 1.475 1.805

 Herreungdomslicens i alt 9.666 9.955 10.213

2018 2017

    Realiseret Budget RealiseretAlle beløb angivet i antal tusinde kroner
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Note 11 Vision 2020 og kvindelicens       
 Vision 2020 2.716 2.771 2.704
 Licensudgifter 2.762 2.765 1.738

 Vision 2020 og kvindelicens i alt 5.478 5.536 4.442
   

Note 12 Dommere    
 Dommergruppen 2.182 2.424 1.761
 Fodboldlovgruppen 104 90 55
 Centraltalentdommergruppen 743 790 916

 Dommere i alt 3.029 3.304 2.732
 

Note 13  Turneringer        
 Herreturneringer inkl. UEFA turneringer* -703 -15 -757
 Kvindeturneringer inkl. UEFA turneringer 935 830 853
 DBU Futsal turneringer 361 520 412
 UEFA Euro Pool -335 -148 -330

  185 1.187 178
 DBU Pokalen 142 610 299
 UEFAs licenssystem & 1. divisionslicens 1.550 1.202 1.641
 UEFA tilskud -1.860 -1.860 -1.860

 Turneringer i alt 90 1.139 258

 *Note vedr. Bøder indeholdt i  
 Herreturneringer inkl. UEFA turneringer*   
 Bøder opkrævet af disciplinærinstansen  2.182   2.094

 Udgifter
 Disciplinærudvalg, møder og administration -552   -583
 Forebyggende indsatser:    
 Sikkerhedsindsats (forebyggelse) -1.200   -1.200
 CSR, Fair-play, kampagner -399   -272
 Ghetto -282  0
 Homofobi-kampagne  0  -149  
  -2.433   -2.204
 
Resultat  -251   -110 
     

 

2018 2017

    Realiseret Budget Realiseret   Alle beløb angivet i antal tusinde kroner
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Note 14 Professionel pulje / Divisionsforeningen    
 Professionel Pulje 14.476 13.700 10.801
 Tilskud Divisionsforeningen 1.950 1.300 1.300

 Professionel pulje/ Divisionsforen. i alt 16.426 15.000 12.101

    
Note 15 Breddepulje 3+4 / DBU Bredde      
 Breddepulje 3+4 11.875 10.775 9.010
 Tilskud DBU Bredde 14.349 14.800 14.548
 
 Breddepulje 3+4 / DBU Bredde i alt 26.224 25.575 23.558 
 

Note 16 Øvrige breddeaktiviteter       
 Aktivitetsudgifter fodboldskoler 19.524 22.649 22.190
 Aktivitetsindtægter fodboldskoler -20.373 -23.613 -23.475

  -849 -964 -1.285
 Klubrådgiver 5.327 5.272 5.552
 Øvrige inkl. EB-skoleturnering 949 160 1.061
 UEFA tilskud -1.201 -1.213 -1.198

 Øvrige breddeaktiviteter i alt 4.226 3.255 4.130

Note 17 Administration    
 Administration 1.908 2.950 2.702
 Gager ol. 43.763 38.536 38.994
 DBU Alle 2.505 2.850 2.921
 Øvrige personaleudgifter 2.320 2.250 2.364

 Administration i alt 50.496 46.586 46.981

Note 18 Kommunikation    
 Grafik 440 600 483
 Publikationer og billedrettigheder 1.055 980 834
 EDANS 112 75 142
 Administration og udvikling 362 275 264
 
 Kommunikation i alt 1.969 1.930 1.723

2018 2017

    Realiseret Budget Realiseret  Alle beløb angivet i antal tusinde kroner
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Note 19 IT    
 Drift systemer og værktøjer 9.144 8.386 8.828
 Drift hardware / servere / data 1.609 1.700 1.654

  10.753 10.086 10.482
 Brugerbetaling -4.517 -4.537 -4.387
 Portalindtægter -1.154 -1.590 -1.706
 KlubOffice og klub CMS, indtægter -2.645 -1.880 -2.453

 IT-drift i alt 2.437 2.079 1.936

 IT- projekter 4.760 0 2.646
 
 IT i alt 7.197 2.079 4.582

Note 20 Organisationsudvikl., strategi og analyse
 Organisationsudvikling & Strategi 1.627 2.050 1.149
 FIFA 11 for Health 205 300 250
 Fagdage 242 250 450
 Øvrige 230 200 82

 Org.udvikl., strategi og analyse i alt 2.304 2.800 1.931

    
Note 21 Mødevirksomhed
 Repræsentantskab 769 650 779
 Bestyrelse, møde- og rejseudgifter 617 800 1.489
 Forretningsudvalg 76 50 113
 Vederlag til formanden 977 980 870
 Vederlag til bestyrelse og udvalg/faggr. fmd. 1.547 1.600 1.285
 Professionel fodbold- og breddeudvalg 97 100 86
 Diverse faggrupper 283 195 175
 Repræsentation 40 60 90

 Mødevirksomhed i alt 4.406 4.435 4.887

Note 22 Udviklingspuljen
 Forbrug udviklingspulje 9.996 11.000 4.489
 HatTrick midler -6.250 -6.250 -9.374

 Udviklingspuljen i alt 3.746 4.750 -4.885

2018 2017

    Realiseret Budget RealiseretAlle beløb angivet i antal tusinde kroner
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   Balance pr.    Balance pr.
            31/12 2018            31/12 2017

Note 23 Materielle anlægsaktiver  
 Ejendommen DBU Allé 1, 2605 Brøndby  
 Anskaffelsessum primo 41.211 41.211

 Anskaffelsessum ultimo 41.211 41.211
     
 Afskrevet primo 7.519 6.902
 Afskrevet i regnskabsåret 617 617

 Afskrevet ultimo 8.136 7.519

 Bogført værdi ultimo 33.075 33.692  
    
 
 Biler    
 Anskaffelsessummer primo 982 643
 Tilgang 0 480
 Afgang -201 -141

 Anskaffelsessummer ultimo 781 982
     
 Afskrevet primo 325 325
 Afskrevet i regnskabsåret 168 141
 Tilbageført ved salg  -148 -141

 Afskrevet ultimo 345 325

 Bogført værdi ultimo  436 657
     
 Materielle anlægsaktiver i alt 33.511 34.349
     
 
Note 24 Kapitalandele    
 Aktier i tilknyttet selskab 14.615 12.781 
 
 Kapitalandele i alt 14.615 12.781  
     
 
Note 25 Diverse tilgodehavender     
 Udenlandske fodboldforbund/organisationer 20.126 32.702
 Team Danmark, DIF, klubber og DBU Bredde m.fl.  13.467 12.250
 Øvrige tilgodehavender  11.206 16.170

 Diverse tilgodehavender i alt 44.799 61.122
     
 
Note 26 Udlån     
 DBU Jylland 14.501 14.501 

 Udlån i alt 14.501 14.501 

Alle beløb angivet i antal tusinde kroner
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          Balance pr.    Balance pr.
           31/12 2018            31/12 2017

Note 27 Værdipapirer     
 Obligationer 118.450 135.154
 Aktier 24.380 16.023
 Kreditobligationer / Hedge fonde 27.875 15.191

 Værdipapirer i alt 170.705 166.368
    

Note 28 Aktiviteter, periodisering
 EURO 2020 622 0
 Den socialt rummelige fodboldklub 319 0

 Fondsuddelinger, periodisering i alt 941 0

      
Note 29 Likvide midler
 Af de samlede likvide beholdninger er 300 t.kr. 
 indestående på depotafkastkonto

Note 30 Egenkapital    
 Egenkapital     
 Saldo primo 123.877 133.868
 Effekt som følge af ændret regnskabspraksis 0 -16.625
 Korrigeret egenkapital primo 123.877 117.243
 Ovf. til andre reserver -11.877 0
 Årets resultat jf resulatopgørelsen 0 6.634
 
 Ovf. fra resultatopgørelse 112.000 123.877  
 
 Andre reserver
 Puljemidler Udviklingspulje
 Henlagt primo 23.788 0
 Effekt som følge af ændret regnskabspraksis 0 18.903
 Henlagt primo 23.788 18.903
 Ovf. fra ikke disponeret egenkapital (Kvinde EM 2017) 1.500  0
 Ovf. fra resultatopgørelse -3.746  4.885
 
 Saldo ultimo  21.542 23.788 
 
 Ikke disponeret egenkapital     
 Henlagt primo 0  0
 Overført fra formue 11.877  0
 Årets resultat jf. resultatopgørelsen -6.450 0
 Ovf. til andre reserver udviklingspulje (Kvinde EM 2017) -1.500  0
 
 Saldo ultimo  3.927 0
 
 Egenkapital i alt  137.769 147.665

Alle beløb angivet i antal tusinde kroner



    23EN DEL AF NOGET STØRRE    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    ÅRSRAPPORT 2018

N
O

T
E

R
 T

IL
 B

A
L

A
N

C
E

   Balance pr.    Balance pr.
           31/12 2018            31/12 2017

Note 31 Hensættelser
 Pensionsfond  
 (fhv. generalsekretær Hyldstrups enke)
 Saldo primo 1.321 1.405
 Regulering i regnskabsåret 0 -84

 Saldo ultimo  1.321 1.321
 der svarer til kapitaliseret værdi af aktuelt  
 pensionstilsagn.

 UEFA Hattrick-program 2012-16     
 Hensat i 2010/11 som rammebeløb 30.000 30.000
 Hensat i 2011/12 1.250  1.250
 Tilbageført i 2012/13 -7.500  -7.500
 Anvendt i 2011/12 -14.080  -14.080
 Anvendt i 2012/13 -3.253  -3.253
 Anvendt i 2013/14 -1.433  -1.433
 Anvendt i 2014/15 -1.767  -1.767
 Anvendt i 2015/16 -1.741  -1.741
 Anvendt i 2017 0 0
 Anvendt i 2018 -1.476 0

 Saldo ultimo  0 1.476

 Øvrige hensættelser
 Puljemidler Udvalg for Professionel fodbold
 Hensat primo 21 4.385 
 Hensat i regnskabsåret  14.621 11.734 
 Afholdte projekter -10.875 -16.098
 
 Saldo ultimo  3.767 21

 Puljemidler Breddeudvalg      
 Hensat primo 4.824  4.992
 Hensat i regnskabsåret 10.900  8.650
 Afholdte projekter -10.913  -8.818

 Saldo ultimo  4.811 4.824

 Øvrige hensættelser i alt  8.578 4.845

 Hensættelser i alt  9.899 7.642

Note 32 Anden gæld
 Skyldige omkostninger 14.257 23.202
 VM2018 forpligtelse spiller 0 10.800
 EURO 2020 5.000 5.000

 Anden Gæld i alt  19.257 39.002 

Alle beløb angivet i antal tusinde kroner



24  ÅRSRAPPORT 2018    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    EN DEL AF NOGET STØRRE

N
O

T
E

R
 T

IL
 B

A
L

A
N

C
E



    25EN DEL AF NOGET STØRRE    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    ÅRSRAPPORT 2018

N
O

T
E

R
 T

IL
 B

A
L

A
N

C
E

   Balance pr.    Balance pr.
            31/12 2018            31/12 2017

Note 33 Aktiviteter, periodisering
 EURO 2020 0 2.058
 Nordea-fonden, multibaner 2.130 3.295
 TrygFonden - Røde Kors, førstehjælp 571 186

 Fondsuddelinger, periodisering i alt  2.701 5.539

 
Note 34 Periodeafgrænsningsposter
 UEFA TV 43.782 65.918
 Øvrige forudbetalte indtægter 36.365 19.916

 Periodeafgrænsningsposter  80.147 85.834

Note 35 Leasingforpligtelser
 Leasingforpligtelse kan opgøres således:
 Indenfor 1 år 0 190
 Mellem 1 og 5 år 0 259

 Samlet fremtidige leasingydelser  0 449

Note 36 Sikkerheder og pantsætninger
 
Til sikkerhed for trækningsret i Danske Bank A/S er givet pant i værdipapirer, samt 
depotafkastkonto, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2018 andrager 170 mio. kr.

 
Note 37 Eventualforpligtelser

DBU har forpligtet sig på værtskab for fire kampe i forbindelse med EURO2020. Værtskabsrollen
er påtaget i et partnerskab med Københavns Kommune, Parken, WOCO og Sport Event Danmark.

DBU har stillet garanti for i alt 225 t.kr. for klubbers lån i Danmarks Idrætsforbund.

DBU er løbende part i tvister. Det er ledelsens opfattelse, at udfaldet af disse tvister ikke vil påvirke
unionens finansielle stilling udover de forpligtelser, der allerede er indregnet i balancen.

Alle beløb angivet i antal tusinde kroner
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   Balance pr.  
           31/12 2018            

Note 38 §8a Gaveindsamling
 Saldo indsamlinger primo 426
 Indbetalte bidrag indeværende år 524

 Saldo indsamlinger ultimo  950 

 Vejle Boldklub -16
 Brabrand -110
 Bov IF -69
 Svenstrup -131

 Udbetalinger i alt -326

 Rest (overføres til næste år)  624 

Beretning om udbetalinger af gaveindsamlinger i år 2018:
Vejle Boldklub (15.500 kr.) til støtte for etableringen af en kunstgræsbane, således at klubben nu kan tilbyde 
vintertræning til alle klubbens medlemmer og samtidig styrke mængden af træning til børne og ungdoms-
spillere på både drenge og pige siden.

Brabrand IF (110.275 kr.) til støtte for etableringen af en kunstgræsbane, som skal sikre tidssvarende rammer 
for klubben, herunder styrke banekapaciteten og bekæmpe problemer med oversvømmede baner. 

Bov IF (69.100 kr.), som har bidraget til anlæggelsen en kunstgræsbane i Grænselandet ved Grænsehallerne i 
Kruså. Banen vil være med til at fastholde og udbygge antallet af aktive unge og ældre i et sundt, socialt fæl-
lesskab, der bidrager til øget livsglæde i vores nærområde; både nord og syd for grænsen. 

Svenstrup-Godthåb IF (131.150 kr.) til støtte for etablering af et helt unikt kunstgræsbaneanlæg på knap 
15.000 m2. Anlægget vil sikre fodbold for klubbens medlemmer i alle aldre hele året på ’græs’, fodboldfitness 
for kvinder, fodbold - leg og bevægelse - for efterlønnere og pensionister, skoleidræt på tværs af områdets 3 
skoler, samarbejde med naboklubber og med Seniorsport om leg og bevægelse, en positiv naturlig medlems-
udvikling med fokus på bl.a. børne- og pigefodbold med mulighed for fodbold hele året på et fremtidssikret 
kunstgræsanlæg.

Restbeløbet overføres til senere uddeling i 2019. Vi forventer at indsende årsregnskab for 2019 i marts 2020, 
hvori der vil blive redegjort for forbruget af midlerne, herunder dens anvendelse.

Bestyrelsen erklærer med sin underskrift, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i 
indsamlingsloven og denne bekendtgørelse.

Alle beløb angivet i antal tusinde kroner
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Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr . 1701 af 21 . december 2010 ka-
pitel 4 og 6 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som 
modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål .

Der er i 2018 foretaget ændring af anvendt regnskabspraksis for indregningen af hensættelsen til 
udviklingspuljen . Ændringen medfører, at udviklingspuljen overgår fra en hensættelse til en hen-
læggelse under egenkapitalen, hvor de enkelte års faktiske resultat vil blive resultatdisponeret til 
henlæggelsen modsat tidligere, hvor det budgetterede resultat indgik som omkostning .

Ændringen foretages for at vise et mere retvisende billede af unionens egenkapital og forpligtelser .

Ændringen har medført en positiv indvirkning på resultatet i 2018 på 1 .004 t .kr . og på 9 .635 t .kr . i 2017 . 

Endvidere er DBU’s egenkapital pr . 31 . december 2018 og 2017 påvirket med indvirkningen på re-
sultaterne . Unionens balancesum er ikke påvirket af ændringen .

Ændringen forud for 2017 omfatter 2 .278 tkr . og er indregnet direkte på DBU’s egenkapital . 

Der er foretaget enkelte reklassificeringer mellem regnskabsposter mv . i forhold til årsrapporten 
for 2017 . Disse ændringer har ikke påvirket resultatet for indeværende eller tidligere år .

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes . I resultatopgørelsen indreg-
nes ligeledes alle udgifter, herunder af- og nedskrivninger .

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt .

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fra-
gå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt .

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden års-
regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen .

Regnskabet er uændret aflagt aktivitetsbestemt og under de enkelte aktiviteter specificeret på 
art . Indtægter og udgifter, der vedrører flere områder, fordeles ikke på disse, hvis fordelingen ikke 
fremgår af eksterne aftaler .

Indtægter og udgifter periodiseres på balancetidspunktet .

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs . Valutakursdifferencer, der 
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørel-
sen som en finansiel post . 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på ba-
lancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs . Forskellen mellem balancedagens kurs og 
kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opstående indregnes i resultatopgørel-
sen under finansielle indtægter og udgifter .

Nettoomsætning
Indtægter resultatføres i de år, de vedrører, således at flerårige kontrakter periodiseres over kon-
traktens løbetid .

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Tilskud fra Team Danmark indtægtsføres i forbindelse med afholdelse af de tilskudsberettigede 
aktiviteter .

Øvrige indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt leve-
ring og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan op-
gøres pålideligt og forventes modtaget . Øvrige indtægter indregnes eksklusiv moms, afgifter og 
med fradrag af rabatter i forbindelse med salget .

Eksterne udgifter
Eksterne udgifter resultatføres i de år, de vedrører, således at flerårige kontrakter periodiseres over 
kontraktens løbetid .

Sekundære indtægter og udgifter
Driftsindtægter og –udgifter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til unio-
nens hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver .

Afskrivninger
Materielle anlægsaktiver afskrives over deres forventede brugstid . Afskrivningsperioden er beskre-
vet under de enkelte anlægsaktiver .

Finansielle poster
Finansielle indtægter og udgifter indeholder kursreguleringer, renteindtægter og -udgifter . Finan-
sielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret .

Skat 
Unionen opfylder betingelserne for skattefritagelse . 

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger og andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger . Der afskrives ikke på grunde .

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid .

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs-
tider:
Bygninger     50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar    5 år
Der afskrives ikke på grunde .

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi . 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunk-
tet . Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under sekundære indtægter eller omkost-
ninger .



30  ÅRSRAPPORT 2018    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    EN DEL AF NOGET STØRRE

R
E

G
N

S
K

A
B

S
P

R
A

K
S

IS

Kapitalandele
Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode .

I resultatopgørelsen indregnes dattervirksomhedens resultat . 

Kapitalandelen i dattervirksomheden indregnes i balancen til virksomhedens regnskabsmæssige 
indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealisere-
de koncerninterne avancer og tab . 

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til nul kr . og et even-
tuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den ne-
gative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt . Såfremt den regnskabsmæssige 
negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte 
forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække 
dattervirksomhedens underbalance .

Diverse beholdninger
Diverse beholdninger bestående af gaveartikler mv . måles til kostpris på grundlag af FIFO . Er net-
torealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi . 

Kostpris for gaveartikler mv . opgøres som anskaffelsespris med tillæg af eventuelle hjemtagelses-
omkostninger .

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi . Der 
nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien .

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

Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen 

Hensættelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til pensionsforpligtelser m .v . Hensatte 
forpligtelser indregnes, når unionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller en fak-
tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af unio-
nens økonomiske ressourcer .

Pensionsfond reguleres løbende i henhold til gældende bekendtgørelse fra skatteministeriet .

UEFA Hattrick-program udgiftsføres på beslutningstidspunktet og opføres under hensættelser . 
Udbetalte tilskud under projekterne modregnes i hensættelsen på udbetalingstidspunktet .

Øvrige hensættelser, Puljemidler opføres under øvrige hensættelser og anvendes i takt med gen-
nemførelsen af projekterne .

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, kreditinstitutter samt anden gæld, 
måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi . 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrøren-
de indtægter i de efterfølgende år .
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Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1 . januar - 31 . december 
2018 for Dansk Boldspil-Union .

Årsregnskabet for perioden 1 . januar - 31 . december 2018 aflægges efter bestemmelserne i be-
kendtgørelse nr . 1701 af 21 . december 2010, kapitel 4 og 6 om regnskab og revision for tilskuds-
modtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, 
lotterier og væddemål .

Der er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner der er er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis .

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet, efter vor opfat-
telse, giver et retvisende billede af unionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat .

Bestyrelsens årsberetning indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de for-
hold, som beretningen omhandler .

Brøndby, den 2 . februar 2019

Direktion

   
Kenneth Reeh 

Konstitueret adm . direktør
 

Bestyrelsen

  Jesper Møller Thomas Christensen Bent Clausen
  formand næstformand næstformand

 
  
   Christian Kofoed
   kasserer 
 

    
  Bjarne Christensen Claus Christensen Lars Albæk
   
     
 
  Mette Bach Kjær Niels Kruse Ole Ladefoged

 
    
  Gert Lundgaard Jens Jørgen Møller Nielsen Benny Olsen

 
    
  Jakob Koed Henrik Ravnild Peter Tornbo
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Til repræsentantskabet

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Boldspil-Union for regnskabsåret 1 . januar - 31 . december 
2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis . 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 unionens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr . 31 . december 2018 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 1 . 
januar - 31 . december 2018 i overensstemmelse 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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr . 1701 af 21 . decem-
ber 2010, kap . 4 og 6 .  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisi-
onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet” . Det er vores opfattelse, 
at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion .

Uafhængighed
Vi er uafhængige af unionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-
BA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav . 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Unionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr . 1701 af 21 . december 
2010, kap . 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget . 
Budgettallene har ikke været underlagt revision .

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse 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 el-
ler fejl . 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere unionens evne til at fort-
sætte 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 en-
ten har til hensigt at likvidere unionen, 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 standarderne for offentlig revision, altid vil af-
dække væsentlig fejlinformation, når sådan findes . Fejlinformationer kan opstå som følge af besvi-
gelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de en-
keltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer 
på grundlag af årsregnskabet .

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foreta-
ger 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 vo-
res konklusion . Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser 
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kon-trol . 

  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af unio-nens 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 væsent-
lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om unio-
nens 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 base-
ret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning . Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at unionen 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 begi-
venheder 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 pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-
lige mangler i intern kontrol, som vi iden-tificerer 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 fejlin-
formation .

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 overensstem-
melse 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 fejlinforma-
tion 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 overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sæd-
vanlig praksis . Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved for-
valtningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet . Ledelsen 
har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelig-
hed, produktivitet og effektivitet .

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk re-
vision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offent-
lig revision . I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte 
emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem-
melse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis . I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de un-
dersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved for-
valtningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet .

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

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

København, den 2 . februar 2019

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr . 30 70 02 28
 
 

  __________________________ __________________________

  Thomas Bruun Kofoed Mads Heinkov
  statsaut . revisor statsaut . revisor
  mne28677 mne41284
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