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Ledelsespåtegning

B estyrelsen har d ags dato behandlet og godkendt årsrapporten for B ueskydning Danm ark for regnskabsåret 
1. ja n u a r -  31. d ecem b er 2019.

Å rsrap p orten  er aflagt i overensstem m else  m ed Kulturm inisteriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem ber 2010, 
kapitel 4 og 6.

Det er vores op fatte lse, at årsregn skab et g iver et retvisende billede a f forbundets aktiver, passiver og finansielle 
stilling  pr. 31. d ecem b er 2019 sam t a f resultatet a f forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan uar -  
31. decem ber 2019.

Det er lige ledes vores opfatte lse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de 
d ispositioner, der er om fattet a f årsregnskabet, er i overensstem m else  m ed m eddelte bevillinger, love og andre 
fo rskrifter sam t m ed indgåede afta ler og sæ dvanlig praksis.

Det er endvidere  vores op fatte lse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen om handler.

Årsrap p orten  indstilles til vedtagelse  på Forbundsm ødet.

B røndby, den 7. m arts 2020 
Bestyrelsen:

M orten H olm -N ielsen 
Form and

'Jan Jager 
Næ stform and

Eva Kartholm  
Ø konom iansvarlig

Henny Jerem iasSen 
Eliteansvarlig

Hans Lassen 
Breddeansvarlig

Bjarne Strandby 
Bestyrelsesm edlem

Peter Bundsgaard 
B estyrelsesm edlem

M aria Selch Olesen 
Bestyrelsesm edlem
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til repræ sen tantskab et

Konklusion

Vi har revideret å rsre gn skab et for B ueskydning Danm ark for regnskabsåret 1. ja n u a r - 31. decem ber 2019, der 
om fatter anvendt regnskab spraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Å rsregn skab et udarbejdes efter 
K u lturm in isteriets b ekendtgørelse  nr. 1701 af 21. decem ber 2010, kap. 4 og 6.

Det er vores op fatte lse, at årsregn skab et g iver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle  
stilling pr. 31. decem ber 2019 sam t af resultatet a f forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan uar - 31. decem ber
2019 i overen sstem m else  m ed Kulturm inisteriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem ber 2010, kap. 4 og 6.

G rundlag fo r konklusion

Vi har udført vores revision i overensstem m else  med internationale standarder om  revision og de yderligere krav, 
der er gæ ld en d e i D anm ark sam t standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af 
b estem m elserne i K u lturm in isteriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem ber 2010, kap. 4 og 6. V ores ansvar 
ifølge d isse stan darder og krav er næ rm ere beskrevet i revisionspåtegningens a fsn it "Revisors ansvar for revisionen 
af årsregnskabet". Det er vores opfatte lse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræ kkeligt og egnet som  grundlag for 
vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhæ ngige a f forb u n det i overensstem m else  med internationale etiske regler for revisorer (lESBA's etiske 
regler) og de yderligere  krav, der er gæ ldende i Danm ark, ligesom  vi har opfyldt vores øvrige  etiske forp ligtelser i 
henhold  til d isse regler og krav.

Frem hæ velse  af fo rh o ld  ved rø rend e revisionen

Forbundet har i overen sstem m else  med Kulturm inisteriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem ber 2010, kap. 4 og 
6, som  sam m enlign ingstal m edtaget det a f Forbundsm ødet godkendte resultatbudget. Budgettallene har ikke væ ret 
underlagt revision.

Ledelsens an svar fo r årsregn skabet

Ledelsen har an svaret for udarbejdelsen  af et årsregnskab, der g iver et retvisende billede i overensstem m else  med 
Ku lturm in isteriets b ekendtgørelse  nr. 1701 af 21. decem ber 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere  ansvaret for 
den interne kontrol, som  ledelsen an se r for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væ sentlig 
fejlin form ation, uanset om  denne skyldes besvigelser e ller fejl.

Ved udarbejdelsen  af årsregn skab et er ledelsen ansvarlig  for at vurdere forbundets evne til at fortsæ tte  driften; at 
oplyse om  forhold  ved rø ren de fortsat drift, hvor dette er relevant; sam t at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskab sprin cip pet om  fortsat drift, m edm indre ledelsen enten har til hensigt at likvidere forbundet, indstille 
driften e ller ikke har andet realistisk a lternativ  end at gøre dette.

Revisors an svar fo r revisionen af årsregnskabet

Vores m ål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om  årsregnskabet som  helhed er uden væ sen tlig  fejlinform ation, 
uanset om  denne skyldes b esvige lser e ller fejl, og at afgive en revisionspåtegning m ed en konklusion. Høj grad af 
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, m en er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstem m else 
m ed internationale  stan darder om  revision og de yderligere  krav, der er gæ ldende i Danm ark, sam t standarderne 
for o ffentlig  revision, altid  vil a fdæ kke  væ sentlig  fejlinform ation, når sådan findes. Fe jlin form ationer kan opstå som  
følge a f besvige lser e lle r fejl og kan betragtes som  væ sentlige, hvis det m ed rim elighed kan forventes, at de 
enkeltvis e ller sam let har indflydelse  på de økonom iske beslutninger, som  regnskabsbrugerne træ ffer på grundlag af 
årsregnskabet.

Som  led i en revision, der udføres i overensstem m else  med internationale standarder om  revision og de yderligere 
krav, der er gæ ldende i D anm ark, sam t standarderne for offentlig  revision, foretager v i faglige  vurderinger og 
o p reth o ld er professionel skepsis un der revisionen. Herudover:

Id entificerer og vu rd erer vi risikoen for væ sentlig  fejlinform ation i årsregnskabet, uanset om  denne skyldes 
besvigelser e ller fejl, u d form er og udfører revisionshandlinger som  reaktion på d isse risici sam t opnår

3



Bueskydning Danmark
Årsrapport 2019

revisionsbevis, der er tilstræ kkeligt og egnet til at danne grundlag  for vores konklusion. Risikoen for ikke at 
opdage væ sen tlig  fejlin form atio n  forårsaget a f besvigelser er højere end ved væ sentlig  fejlinform ation 
forårsaget a f fejl, idet besvige lser kan om fatte sam m ensvæ rgelser, dokum entfalsk, bevidste udeladelser, 
v ild led n ing e ller tils id esæ tte lse  a f intern kontrol.

O pnår vi forståelse  a f den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udform e 
revisionshandlinger, der er passende efter om stæ ndighederne, m en ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om  effektiviteten  af forbundets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om  den regnskabspraksis, som  er anvendt a f ledelsen, er passende, sam t om  de 
regnskabsm æ ssige  skøn og tilknyttede oplysninger, som  ledelsen har udarbejdet, er rim elige.

Kon klu d erer vi, om  ledelsens udarbejdelse a f årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om  fortsat drift 
er passende, sam t om  der på grundlag a f det opnåede revisionsbevis er væ sentlig  usikkerhed forbundet med 
begivenheder e lle r forh o ld , der kan skabe betydelig tvivl om  forbundets evne til at fortsæ tte  driften. Hvis vi 
konkluderer, at d er er en væ sen tlig  usikkerhed, skal v i i vores revisionspåtegn ing gøre opm æ rksom  på 
op lysn in ger herom  i årsregn skab et eller, hvis sådanne op lysn in ger ikke er tilstræ kkelige, m odificere vores 
konklusion. V ores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem  til datoen for vores 
revisionspåtegning. Frem tid ige begivenheder e ller forhold kan dog m edføre, at forbundet ikke læ ngere kan 
fortsæ tte  driften.

Ta g e r vi stilling til den sam lede præ sentation, struktur og indhold a f  årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, sam t om  årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan m åde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kom m unikerer m ed den øverste  ledelse om  bl.a. det planlagte om fang og den tidsm æ ssige  placering af 
revisionen sam t betydelige  revisionsm æ ssige  observationer, herunder eventuelle  betydelige m angler i intern 
kontrol, som  vi identificerer un der revisionen.

U d ta le lse  om  le d e lsesb eretn in ge n

Ledelsen er an svarlig  for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om  årsregn skab et om fatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form  for konklusion 
m ed sikkerhed om  ledelsesberetningen.

I tilkn ytn in g  til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse 
overveje , om  led e lsesberetningen  er væ sentligt inkonsistent med årsregnskabet e ller vores v iden  opnået ved 
revisionen e ller på anden m åde synes at indeholde væ sentlig  fejlinform ation.

Vores ansvar er d erudover at overveje, om  ledelsesberetningen indeho lder kræ vede op lysn in ger i henhold til 
Ku lturm in isteriets b ekendtgørelse  nr. 1701 af 21. decem ber 2010, kap. 4 og 6.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem m else  med 
årsregnskabet og er u darbejdet i overensstem m else  med kravene i Kulturm inisteriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. decem ber 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væ sentlig  fejlinform ation i ledelsesberetningen.

Erk læ rin g  i hen h o ld  til an de n  lo vg ivn in g  og ø vrig  regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er an svarlig  for, at de d ispositioner, der er om fattet af regnskabsaflæ ggelsen, er i overensstem m else  med 
m eddelte bevillinger, love og andre forskrifter sam t med indgåede afta ler og sæ dvanlig praksis. Ledelsen er også 
ansvarlig  for, at der er taget skyld ige  økonom iske hensyn ved forvaltn ingen af de m idler og driften a f  de 
virksom h ed er, der er om fatte t a f årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere  system er og 
processer, der u nderstøtter sparsom m elighed, produktivitet og effektivitet.

I tilkn ytn in g  til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennem føre ju rid isk-kritisk  revision og 
forvaltn ingsrevision  a f udvalgte em ner i overensstem m else  med standarderne for o ffentlig  revision. I vores ju rid isk
kritiske revision e fterprøver vi m ed høj grad af sikkerhed for de udvalgte em ner, om  de undersøgte dispositioner, 
der er om fattet a f regnskabsaflæ ggelsen, er i overensstem m else  m ed de relevante bestem m elser i bevillinger, love 
og andre fo rskrifter sam t indgåede afta ler og sæ dvanlig  praksis. I vores forvaltn ingsrevision  vurderer vi med høj 
grad a f sikkerhed, om  de undersøgte  system er, processer e ller d ispositioner understøtter skyldige økonom iske 
hensyn ved forvaltn ingen af de m idler og driften af de v irksom heder, der er om fattet af årsregnskabet.
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Revisionspåtegning -  Intern revision

Til repræ sen tantskab et fo r B u eskydning D anm ark

Som  re p ræ sentantskabsvalgte  interne revisorer i Bueskydning Danm ark har vi i tilkn ytn in g  til den eksterne revision, 
foretaget revision a f å rsre gn skab et for 2019.

Den ud fø rte  revision

Vores revision har væ re t baseret på en ræ kke revisionshandlinger med henblik på at opnå bevis for, at 
årsregn skab et ikke in d eho ld er væ sen tlig  fejlinform ation. Vi har herunder an alyseret a fvige lser m ellem  regnskabet 
og budgettet, gen n em gået udvalgte konti, vu rd eret de adm inistrative  rutiner i re lation til interne kontro lfunktioner 
og gen n em gået årsregn skab ets indhold  og præ sentation.

Konklusion

Det er vores op fatte lse, at årsregn skab et g iver et retvisende billede af Bueskydning Danm arks resultat for 2019 og 
finansielle  stilling  pr. 31. d ece m b e r 2019.

Vores revision har ikke g ivet an ledning til bem æ rkninger.

B røndby, den 27. feb ruar 2020
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Oplysninger om forbundet
Bueskydning Danmark 
Idrættens Hus 20 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Telefon:
Hjemmeside:
CVR-nr.:

Bestyrelse

Morten Holm-Nielsen, formand 
Jan Jager, næstformand 
Eva Kartholm, økonomiansvarlig 
Henny Jeremiassen, eliteansvarlig 
Hans Lassen, breddeansvarlig 
Bjarne Strandby, medlem 
Maria Selch Olesen, medlem 
Peter Bundsgaard, medlem

Revisor

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab 
Dirch Passers Allé 36 
Postboks 200 
2000 Frederiksberg C

Bank

Nordea Glostrup

Momsregistrering

Bueskydning Danmark er som forening momsfritaget.

4326 2728
www.bueskydningdanmark.dk 
89 26 27 12
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Ledelsesberetning

Periodens resultat

Bueskydning Danmarks regnskab for 2019 udviser et underskud på kr. 307.097 kr. før overførsel af hensættelser fra 
VM. Efter overførsel af hensættelser udgør underskuddet 100.837 kr. Årets underskud foreslås overført til næste år.

Årets omkostninger har været mindre end budgetteret, og årets underskud er således fortrinsvis påvirket af 
nødvendige hensættelser. De største to udgør i alt af 233.000, hvoraf 157.000 vedrører talentarbejdet og 76.000 
vedrører hensættelse af feriepenge jfr. den nye ferielov, som er trådt i kraft.

Det faktiske resultat er således tilfredsstillende.

Fremtiden

I budgettet for 2020 regnes der også med underskud. Underskuddet finansieres hovedsageligt via VM-pengene.
Som også noteret i tidligere år, kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at køre med underskud. For 2019 og 2020 er 
det fornuftigt og forsvarligt, da pengene går til aktiviteter Bueskydning Danmark forhåbentlig kan få stor gavn af i 
fremtiden og som er finansieret via overskud fra VM. De uforbrugte midler fra VM er således overført fra 2019 til
2020 og medregnet i budgettet.

Fra 2020 er der behov for at være mere omkostningsbevist og have blik for ikke at belaste egenkapitalen. De frie 
midler, som har været til rådighed fra VM, holder ikke evigt, og der kan således ikke tilføres midler fra egenkapitalen 
i samme omfang, som vi har kunne de seneste år. Omvendt er 2020 OL-år og meget afhænger af vores resultater, da 
tilskuddet fra Team Danmark er bundet op herpå. Samtidig er det vigtigt, at vi når de mål, som vi har forpligtet os til 
overfor DIF i den indgåede strategiaftale. Begge dele har betydet, at vi regner med at tilføre ressourcer i form af 
medarbejdere, så kan understøtte de opsatte mål både i bredde- og talentarbejdet. Disse ressourcer er budgetteret 
og indeholdt i det forventede resultat.

Begivenheder efter balancedagen

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelse af årsregnskabet er der ikke indtruffet forhold, som vurderes 
at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsregnskabet.
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Resultatopgørelse

Indtægter

Note Regnskab
2019

Budget
2019

Regnskab
2018

Tilskud fra DIF 1 1.937.554 1.951.000 1.631.000
Team DK tilskud 2 1.604.806 1.611.700 1.378.738
Øvrige indtægter 3 73.151 64.000 49.583
Forbundskontingent 1.140.227 1.160.000 1.146.853
Turneringer 10.045 20.000 9.510
Udgivelse af Bueskydning 4 135.438 175.000 155.862
Renter og gebyrer -7.771 -10.000 -18.746

Indtægter i alt 4.893.450 4.971.700 4.352.800

Omkostninger

Kontorhold sekretariat inkl. husleje 255.415 252.000 156.565
Møder, inkl. Amatør & Ordens- samt Lovudvalg 5 116.547 112.000 108.586
Repræsentation 3.984 4.000 6.474
Løn sekretariatsleder 323.114 312.000 321.959
Regulering, feriepengeforpligtelse 5.795 2.500 2.537
ATP - samlet betaling 27.120 18.000 17.335
Udgivelse af Bueskydning 4 24.169 158.000 109.734
Dommerudgifter 6 177.923 201.000 279.127
Stævneudgifter 7 149.115 159.000 180.387
Regionsudgifter 8 10.203 30.000 20.313
Feltbaner 9 51.973 58.000 107.982
Breddeaktiviteter 10 1.174.183 1.192.000 715.546
Trænerkurser og ATK 11 -283 109.000 155.543
E-læring og udvikling 4.000 14.000 14.000
Kursus 1.738 5.000 16.498
Eliteudvalg 12.304 8.000 8.323
Landsholdstøj 24.612 35.000 73.292
Storsamlinger 41.628 54.000 52.880
Talentcentre 12 745.731 745.000 794.469
Landstrænere 13 509.808 472.000 470.994
TD støtte drift og sociale omkostninger 14 352.379 364.000 370.747
Recurve og Compound landshold med TD-støtte 15 589.766 622.000 467.858
Senior og Ungdomslandshold uden TD-støtte 16 507.395 678.000 365.221
Bar- og langbueprojekt 91.928 109.330 92.290

Omkostninger i alt 5.200.547 5.713.830 4.908.660

Årets resultat -307.097 -742.130 -555.860
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Årets resultat disponeres således:
Finansiering medlemssystem -87.000 -87.000 - 1.000
Ny feltbane øst 0 0 -50.000
3D projekt -15.673 -37.220 -16.579
Tilskud teknikskoler -22.000 -12.000
Breddeprojekt -59.119 -149.000 -62.500
Etablering landsholdscenter -15.000 0
Kommunikationsstrategi 0 -50.000 0
Compoundprojekt -2.300 -90.000 0
Recurveprojekt -42.168 -107.000 -4.498

Overført resultat -100.837 -184.910 -409.283

Årets resultat -307.097 -742.130 -555.860
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Balance
AKTIVER
Omsætningsaktiver 2019 2018
Tilgodehavender
Tilgodehavender, debitorer 44.190 2.100

Forudbetalte omkostninger 20.733 51.983
Mellemregning DIF 0 6.357
Tilgodehavende 1.734 0

Tilgodehavender i alt 66.657 60.440

Likvide midler
Nordea 174.288 893.382
Sikringskonto 0 164.203
Aftaleindskud 1.200.031 1.200.250

Likvide midler i alt 1.374.319 2.257.835

Omsætningsaktiver i alt 1.440.976 2.318.275

AKTIVER 1 ALT 1.440.976 2.318.275

PASSIVER
Egenkapital 2019 2018
Disponibel egenkapital primo 344.796 754.079
Årets resultat -100.837 -409.283
Disponibel egenkapital ultimo 243.959 344.796

Bunden egenkapital primo 852.423 999.000
Disponeret resultat -206.260 -146.577
Bunden egenkapital ultimo 17 646.163 852.423

Egenkapital i alt 890.122 1.197.219

Kortfristede gældsforpligtigelser
MasterCard 60.230 34.236
Mellemregning DIF 268 0
Feriepengeforpligtelse 183.164 166.178
Indefrosne feriepenge 76.522 0
Andre kreditorer 25.178 0
Mellemregning Landsholdscenter 35.194 198.790
Hensat diverse 13.446 390.000
Hensat talentarbejde 156.852 331.852

Kortfristede gældsforpligtigelser i alt 550.854 1.121.056

PASSIVER I ALT 1.440.976 2.318.275
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Noter
2019 2018

Tilskud fra DIF
Tilskud fra DIF generelt 1.651.000 1.631.000
Tilskud Combat Archery (aktiveret) 286.554 0

Tilskud fra DIF i alt 1.937.554 1.631.000

2 Team Danmark Tilskud
Konkurrencer, træningslejre, sparring 288.000 287.400
Direkte støtte til elitesportsfolk 16.000 40.000
Løn Sportschef og trænere 293.000 293.000
Omkostninger Sportschef og trænere 77.000 77.550
Udstyr 20.000 20.000
Faciliteter 34.000 34.000
Direkte støtte til fysisk træning 2.000 2.000
Direkte støtte til sportspsykolog 24.700 24.640
Sallingfonden 800.106 578.148
Særlig projektstøtte 22.000 22.000
Ekstraordinært OL - tilskud - Kirkbi 28.000 0

Tilskud fra Team Danmark i alt 1.604.806 1.378.738

3 Øvrige indtægter
Skydemærker 17.300 9.830
Øvrige salgsindtægter 2.620 2.385
Salgaf ATK-Bue 2.250 3.450
Sponsorater 40.000 20.000
Fonden til støtte af dansk breddeidræt 10.981 0
§44 tilskud 0 13.918

Øvrige indtægter i alt 73.151 49.583
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2019 2018

Udgivelse af "Bueskydning" 
Indtægter:
Abonnement 129.788 127.612
Annonceindtægt 5.650 28.250

Bladindtægter i alt 135.438 155.862

Udgifter:
Levering af "Bueskydning" -24.169 -108.818
Distribution 0,00 -916

Bladudgifter i alt -24.169 -109.734

Blad nettoindtægt i alt 111.269 46.128

Møder inkl. Amatør 8i Ordens-samt lovudvalg
Forbundsmøde udgifter i alt 28.853 38.180
Forbundsmøde - deltagerbetaling -9.600 -13.060
Formandsmøde 12.483 12.562
Forbundsmøde - deltagerbetaling 
Forbunds- og formandsmøder i alt 31.736 37.682

Bestyrelsesmøder 31.950 40.430

Andre møder - herunder Nordiske 52.861 30.474

Kongres WA/WAE 0 0

Mødeudgifter i alt 116.547 108.586

Dommerudgifter
Dommerudvalg 2.920 2.700
Udgifter dommere DM 68.173 84.888
Dommerbeklædning 0 7.660
Internationale dommerkurser 4.383 20.579
Internationale dommerudgifter 0 20.654
Dommere NUM 33.966 0
Dommerudgifter Jylland 27.421 35.728
Dommerudgifter Fyn 10.313 22.260
Dommerudgifter Sjælland 16.715 23.599
Dommerkurser 14.032 61.059

Dommerudgifter i alt 177.923 279.127
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2019 2018
Stævneudgifter i øvrigt

DM tilskud 73.220 82.790
Officials / Teknisk delegeret DM 22.411 18.851
Øvrige stævneudgifter - inkl. fragt 11.832 22.872
Deltagelse NUM -5.665 -13.136
FITA stævneafgifter / kontingent 13.189 13.272
Besigtigelse af buebaner 0 9.462
Præmier Vinter/Sommerturnering 4.133 5.281
Medaljer DM 24.640 25.889
Skydemærker 5.355 15.106

Stævneaktiviteter i alt 149.115 180.387

Regionsudgifter
Sjælland - Regionsmesterskaber 4.370 11.417
Fyn - Regionsmesterskaber 5.833 8.896
Jylland - Regionsmesterskaber 0 0

Regionsudgifter i alt 10.203 20.313

Feltbaner
Leje og drift af Kongskilde - K2 29.273 72.091
Indtægter Kongskilde -13.550 -150
Leje og drift af feltbane vest 39.700 40.391
Indtægter feltbane vest -3.450 -4.350

Tilskudsordninger i alt 51.973 107.982

Breddeaktiviteter
Combat Archery - Indkøb af udstyr 90.000 0
Combat Archery - promovering 62.537
Soldaterprojekt 1.325 2.380
Klubudviklingsprojekt 12.822 13.649
Resultatformidlingsprojekt 9.637 29.037
Bueskole 15.000 0
Partnerskab skole/institutioner 966 1.583
Skolernes OL 156.034 141.568
Buernes Dag 10.123 15.363
Undervisningsmateriale 29.325 0
Kompetenceudvikling 5.421 1.900
Aktivitetsudvikling 16.360 17.897
Træneropfølgningsmøde 20.072 20.000
Projektkonsulent løn 224.017 0
Udviklingskonsulent 460.544 412.169
Andel - Sportschefs løn 60.000 60.000

Breddeaktiviteter i alt 1.174.183 715.546

14



o

Bueskydning Danmark
Årsrapport 2019

2019 2018

Kurser
1-2 Træner 31.838 22.156
Grundtræner 56.003 82.025
Instruktøruddannelse 25.598 35.060
Kandidattræner 32.506 116.952
ATK 822 0
Kurser - deltagerbetaling -147.050 -100.650

Kurser i alt -283 155.543

Talentcentre
Klubbetalinger -20.000 -20.000
Talentcenter tilskud 17.000 0
Tilskud kommuner -50.000 -60.000
Brugerbetaling -17.250 -12.753
Slidtage 0 1.750
Andel - landstræners løn 100.000 100.000
Andel - Sportschefs løn 242.000 242.000
Ungdomslandstræner løn 79.622 97.704
Talentudvikling 127.576 55.523
Diverse 79.316 7.323
Teknikskoler 1.648 -5.178
Landsholdscenter 64.806 237.295
Træner løn og kørsel 121.013 150.805

Kraftcentre i alt 745.731 794.469

Landstræner
Løn 407.860 403.495
Hensatte feriepenge 28.865 1.586
Kørselsgodtgørelse og rejseudgifter 41.290 51.379
Telefon- og kontorudgifter LT 19.793 14.534
Andel trænerkonsulent 12.000 0

Landstrænere i alt 509.808 470.994

TD Støtte drift og sociale omkostninger
Materiel 34.394 19.055
Sociale udgifter 45.025 60.000
Sportschef løn 177.597 218.159
Sportschef hensatte feriepenge 5.045 948
Sportschef transport 44.419 53.307
Kontorudgifter 27.280 8.778
Aktivitetsudgifter 18.619
Sportschef Uddannelse 0 10.500

TD Støtte drift og sociale omkostninger i alt 352.379 370.747
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2019 2018

Recurve og Compound landshold med TD støtte 

Konkurrencer og Stævner
WC1 14.000 46.019
WC2 58.907 65.509
WC3 109.252 69.793
WC4 16.719 78.240
WC Finale 4.231 8.514
EM Ude 0 85.267
VM Ude 140.388 0
For OL 60.340 0
Anden konkurrence 64.914 18.639
Egenbetaling i alt -11.938 -23.029

Konkurrencer og Stævner i alt 456.813 348.952

Træningssam!inger/-lejre
Træningslejre 96.780 68.906

TræningssamUnger/-lejre i alt 96.780 68.906

TD Satsning
Sportspsykologi 36.173 50.000

TD Satsning I alt 36.173 50.000

Recurve og Compound landshold med TD støtte I alt 589.766 467.858
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2019 2018

Senior og Ungdomslandshold uden TD støtte 

Senior konkurrencer
WC1 3.318 31.181
WC1 - egenbetaling -318 -19.671
WC2 11.260 47.480
WC2 - egenbetaling -8.260 -26.480
WC3 52.573 39.316
WC3 - egenbetaling -35.073 -29.316
WC4 19.891 34.825
WC4 - egenbetaling -10.891 -25.225
EM Ude 0 24.746
EM Ude - egenbetaling 0 -1.946
VM Ude 47.097 0
VM Inde 0 148.445
VM Inde - egenbetaling 0 -80.769
EM Inde 9.032 0
EM Inde - egenbetaling -3.532 0
Anden konkurrence 40.187 4.522
Anden konkurrence - egenbetaling -40.127 0

Senior konkurrencer i alt 85.157 147.108

Ungdom konkurrencer
Øvrige konkurrencer 122.610 102.753
Øvrige konkurrencer - egenbetaling -102.904 -90.596
EM Inde 51.082 0
EM Inde - brugerbetaling -27.127 0
EM Ude 0 154.476
EM Ude - egenbetaling 0 -88.713
VM Ude 219.505 0
VM ude - egenbetaling -152.742 0
Løn/Ophold træner VM 10.710 0

Ungdom konkurrencer i alt 121.134 77.920

EM/VM Felt 3D
EM Felt 4.512 0
EM Felt -4.512 0
EM 30 0 180.248
EM 3D - egenbetaling 0 -88.081
VM 3D 321.386 0
VM 3D - egenbetaling -237.178 0
EM/VM Felt i alt 84.208 92.167
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Bruttosamlinger og træneruddannelse
Træningssamlinger omkostninger 
Træningssamlinger brugerbetaling 
Træningssamlinger løn og kørsel 
Coach Kim - Træneruddannelse 
Talentudvikling

Bruttosamlinger I alt

Landsholdsarbejde
Recurveprojekt
Compoundprojekt

Landsholdsarbejde I alt

Senior og Ungdomslandshold uden TD støtte i alt

17 Bunden egenkapital

Herre Recurve projekt 
Compound Projekt 
3 D Projekt 
Journalist 
Breddeaktiviteter

Bunden egenkapital i alt

2019 2018

12.174 51.265
-8.730 -15.100
60.000 7.363

8.984 0
100.000 0

172.428 43.528

42.168 4.498
2.300 0

44.468 4.498

507.395 365.221

Saldo Tilgang / Saldo
01-01-2019 Afgang 31-12-2019

178.502 -42.168 136.334
183.000 -2.300 180.700

61.421 -15.673 45.748
50.000 0 50.000

379.500 -146.119 233.381

852.423 -206.260 646.163
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