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Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 
2019 for Dansk Padel Forbund .
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 
2019 - 31. december 2019.
 
Svendborg, den 20. marts 2020
 

Bestyrelse

Alex  Laugesen Paulina  Andreasson Marina Sarkova
Medlem Medlem

Alvaro  Maldonado Thyge Christensen Joakim  Thørring
Medlem Medlem Medlem

Kai  Holm Lasse Vedersø Christian  Nybroe
Medlem Medlem Bestyrelsesformand
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Til den daglige ledelse i Dansk Padel Forbund 
 
Vi har opstillet årsregnskabet for Dansk Padel Forbund  for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 på 
grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
 
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
 
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
 
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven, de 
internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.
 
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af 
årsregnskabet, er Deres ansvar.
 
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke 
forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at 
opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er 
udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 

Odense, den 20. marts 2020

e-revisor.com 
godkendt revisionspratnerselskab
CVR-nr. 36412136

Morten Wagner
Registreret revisor
mne32904
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Virksomheden Dansk Padel Forbund
Degnemosen 4 
5700 Svendborg

Telefon 61655393
E-mail formand@danskpadelforbund.dk
Hjemmeside www.danskpadelforbund.dk
CVR-nr. 38865153
Stiftelsesdato 18. august 2017
Hjemsted Svendborg
Regnskabsår 1. januar 2019 - 31. december 2019

Bestyrelse Alex  Laugesen
Paulina  Andreasson
Marina Sarkova
Alvaro  Maldonado
Thyge Christensen
Joakim  Thørring
Kai  Holm 
Lasse Vedersø
Christian  Nybroe

Revisor e-revisor.com
godkendt revisionspratnerselskab
Promenadebyen 16
5000 Odense C

Telefon 42963112
E-mail wagner@e-revisor.com
Hjemmeside www.e-revisor.com
CVR-nr. 36412136
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Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis
 
Generelt
Årsrapporten for Dansk Padel Forbund  for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
 
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
 
Generelt
 
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i 
resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, 
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af 
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 
 
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 fragå virksomheden, 
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv 
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag 
af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab 
og -gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
 
Resultatopgørelsen
 
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden 
årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes 
eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
 
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter, omkostninger til 
underleverandører samt forskydning i varebeholdningerne.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler, tab 
på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
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Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og 
markedsføringsomkostninger, autodrift mv. 
 
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv. med fradrag af 
private andele af omkostningerne.
 
Balancen

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide 
beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
 
Egenkapital
Udtrykker foreningens indestående i virksomheden, opgjort som forskellen mellem foreningens indregnede aktiver 
og forpligtelser.
 
Anden gæld
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
 
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Note
2019

kr. 
2017/18

kr. 
Nettoomsætning 1 143.529 91.509
Omkostninger til DPF 2 -112.842 -29.612
Dækningsbidrag 30.687 61.897

Salgs- og distributionsomkostninger 3 0 -1.968
Lokaleomkostninger 4 -2.000 -502
Transport 5 -13.263 -1.032
Andre personaleomkostninger 6 -14.756 -2.382
Administrationsomkostninger 7 -12.103 -21.944
Andre eksterne omkostninger -42.122 -27.828

Bruttotab -11.435 34.069

Resultat før finansielle poster -11.435 34.069

Årets resultat -11.435 34.069
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Note
2019

kr. 
2018

kr. 
Aktiver

Likvide beholdninger 8 23.058 34.219

Omsætningsaktiver 23.058 34.219

Aktiver 23.058 34.219
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Note
2019

kr. 
2018

kr. 
Passiver

Kapitalkonto 9 22.634 34.069
Egenkapital 22.634 34.069

Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag 
til social sikring 10 424 150
Kortfristede gældsforpligtelser 424 150

Gældsforpligtelser 424 150

Passiver 23.058 34.219
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1. Nettoomsætning
Nettoomsætning 143.529 91.509

143.529 91.509

2. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Turneringer (udgift) 24.030 15.741
Padelcamps og trænerkurser (udgift) 58.536 8.941
Landshold (udgift) 19.645 4.930
Plancher/skilte (udgift) 10.631 0

112.842 29.612

3. Distributionsomkostninger
Repræsentation 0 1.968

0 1.968

4. Lokaleomkostninger
Vedligeholdelse og dekoration 2.000 502

2.000 502

5. Transport
Kilometergodtgørelse 725 0
Taxa/tog 713 1.032
Broafgift 804 0
Fly 11.021 0

13.263 1.032

6. Andre personaleomkostninger
Kursus 6.370 0
Hotel mv. 7.512 0
Arbejdsbeklædning 0 301
Bespiselse under møder/kurser 874 1.985
Diverse vedr. ansatte 0 96

14.756 2.382
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7. Administrationsomkostninger
Indgravering og tryk 0 5.500
Kontorartikler 1.044 0
Kontingenter og abonnementer 5.723 11.221
Internet 689 1.004
Regnskabsmæssig assistance 2.475 2.475
Konsulentbistand 0 490
Faglitteratur 310 0
Køb af software 898 0
Porto og gebyrer 964 1.254

12.103 21.944

8. Likvide beholdninger
Sydbank  Foreningsservice 23.058 34.219

23.058 34.219

9. Kapitalindestående
Saldo primo 34.069 0
Resultat -11.435 34.069
Saldo ultimo 22.634 34.069

10. Anden gæld
Skyldig udlæg til bestyrelsesmedlemmer 424 150

424 150


