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Påtegninger 
 
Ledelsespåtegning 

Hovedbestyrelse og generalsekretær har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 
for regnskabsåret 1. januar – 31. decemb

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets akt
ver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 

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

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

 

Herlev, den 9. marts 2015 

 
 

 
 
Flemming Bøgh-Sørensen 
generalsekretær 

 

  
  
Hovedbestyrelse:  
  
  
  
  
  

Henrik Friis 
formand 

 

  
  
  
  
  
Anna von Lowzow  

 
  

Hovedbestyrelse og generalsekretær har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 
31. december 2014 for Danmarks Bridgeforbund.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets akt
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af forbundets 

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014. 

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

æsentantskabets godkendelse. 

   

   
   
   
   
   
   
   
   

Michael Fiorini 
næstformand 

 Nis Rasmussen

   
   
   
   
   
Ole Raulund  Nell Rindahl
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for Danmarks Bridgeforbund. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets akti-
af resultatet af forbundets 
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Nis Rasmussen 

Nell Rindahl 



 
 
 
 

 

Den uafhængige revisors påtegning
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Bridgeforbund for regnskabsåret 1. januar 
31. december 2014. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopg
balance og noter.  

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 
i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen ha
terne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden v
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
 
Revisors ansvar  
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsreg
Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav 
samt planlægger og udfører revisionen
skabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb 
og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af
ring, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern 
kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et års
sende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets 
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurderi
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den sa
lede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
tiviteter for regnskabsåret 1. januar 
regnskabsloven. 

 
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke for
taget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på 

Den uafhængige revisors påtegning 
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Bridgeforbund for regnskabsåret 1. januar 

. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopg

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 
i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den i
terne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden v

om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. 
Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav 
samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsreg
skabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb 
og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurd
ring, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern 

er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retv
sende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets 
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af reg
skabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den sa
lede præsentation af årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets
tiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med år

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke for

llæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på 
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llæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på 



 
 
 
 

 

denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overen
stemmelse med årsregnskabet. 

København, den  

 
 
 
 
 
Ernst & Young  Godkendt revisionspartnerselskab

Torben Kristensen 
statsaut. Revisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påtegning og bemærkninger fra de kritiske revisor
Vi har foretaget en kritisk gennemgang af den af hovedbestyrelsen aflagte årsrapport for 
2014. 

Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Herlev, den  
 

denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overen
 

Godkendt revisionspartnerselskab 

Påtegning og bemærkninger fra de kritiske revisorer 
Vi har foretaget en kritisk gennemgang af den af hovedbestyrelsen aflagte årsrapport for 

Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. 
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Vi har foretaget en kritisk gennemgang af den af hovedbestyrelsen aflagte årsrapport for 



 
 
 
 

 

Ledelsesberetning 
Forbundsoplysninger  
 
Danmarks Bridgeforbund 
Hørkær 32B 
2730  Herlev  
 
Telefon: 48 47 52 13 
Hjemmeside: www.bridge.dk 
E-mail: dbf@bridge.dk  
CVR-nr.: 25 93 74 14 
Hjemstedskommune: Herlev 
Regnskabsår: 1. januar – 31. december 
 

Hovedbestyrelse  
Henrik Friis, formand (forretningsudvalget)
Michael Fiorini, næstformand (forretningsudvalget)
Nis Rasmussen (forretningsudvalget)
Anna von Lowzow 
Ole Raulund 
Nell Rindahl 
 

Generalsekretær  
Flemming Bøgh-Sørensen  
 
Revision  
Ernst & Young Godkendt revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4, Postbox 250, 2000 Frederiksberg

 
 

Kritiske revisorer  
Kim Nielsen 
Niels-Peter Meldgaard 

Repræsentantskabsmøde  
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes den
tel, Stormgade 200, 6700 Esbjerg.
 
  

31. december  

Henrik Friis, formand (forretningsudvalget) 
Michael Fiorini, næstformand (forretningsudvalget) 

(forretningsudvalget) 

Godkendt revisionspartnerselskab 
Osvald Helmuths Vej 4, Postbox 250, 2000 Frederiksberg 

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes den 25. april 2015 på Esbjerg Conference H
tel, Stormgade 200, 6700 Esbjerg. 
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Beretning 
 
Danmarks Bridgeforbunds opbygning og virke
(Alle beløb i beretningen er afrundet til hele tusinde kroner).

Danmarks Bridgeforbunds formål er at udbrede, fremme og stimulere interessen for og 
kendskabet til bridgesporten. 

Danmarks Bridgeforbund er en sammenslutning af bridgeklubber i Danmark. Klubberne er 
organiseret i distrikter. 

Grundlaget for Danmarks Bridgeforbund er de 32
klubber er 26.389 ved udgangen af 
ganiseret i 11 distrikter. Distrikterne forestår regional turneringsafvikling, kursusvirkso
hed med videre og er i øvrigt bindeled mellem klubberne og Danmarks Bridgeforbund.

Distrikterne arbejder sammen i kredse. Distrikterne Nordsjælland, Østsjælland, Vestsjæ
land og Storstrøm danner sammen kreds II. Distrikterne Nordjylland, Østjylland, Vestjy
land, Sydjylland og Fyn danner kreds IV. Distrikt København udgør en selvstændig kreds 
(kreds I) i lighed med distrikt Bornholm, der udgør kreds III. Turneringssamarbejde er 
kredsenes eneste formelle opgave.

Hver enkelt klub, distrikt og kreds er en selvstændig forening med egne vedtægter (der 
for distrikternes vedkommende er godkendt af Danmarks Bridgeforbunds hove
se), bestyrelse og økonomi. Kredsenes vedtægter aftales distrikterne imellem.

Kontingenter, salg af mesterpoint og salg af bridgemateriel og 
læggende indtægtskilder for Danmarks Bridgeforbund.

Danmarks Bridgeforbund har i tilknytning til sit formål en række sideaktiviteter. Me
lemmer af klubber under Danmarks Bridgeforbund modtager 10 gange årligt bladet 
Bridge. Dansk Bridge er tillige Danmarks Bridgeforbunds officielle blad.

Bridgeforlaget sælger bridgemateriel i Danma
udlandet. 45 procent af Bridgeforlagets omsætning vedrører salg til udlandet.

Sekretariatet inklusive Bridgeforlaget 

lejede lokaler på Hørkær 32B, 2730 Herlev. Før
densborg hjemsted for Danmarks Bridgeforbunds aktiviteter. 
1996 og solgt i 2013, hvorefter Danmarks Bridgeforbund lejede lokalerne frem til den 1. 
marts 2014. 

Danmarks Bridgeforbunds opbygning og virke 
(Alle beløb i beretningen er afrundet til hele tusinde kroner). 

Danmarks Bridgeforbunds formål er at udbrede, fremme og stimulere interessen for og 

Danmarks Bridgeforbund er en sammenslutning af bridgeklubber i Danmark. Klubberne er 

Grundlaget for Danmarks Bridgeforbund er de 327 medlemsklubber. Medlemstallet i di
ved udgangen af 2014 (26.411 ved udgangen af 2013). Klubberne er o

ganiseret i 11 distrikter. Distrikterne forestår regional turneringsafvikling, kursusvirkso
og er i øvrigt bindeled mellem klubberne og Danmarks Bridgeforbund.

kredse. Distrikterne Nordsjælland, Østsjælland, Vestsjæ
land og Storstrøm danner sammen kreds II. Distrikterne Nordjylland, Østjylland, Vestjy
land, Sydjylland og Fyn danner kreds IV. Distrikt København udgør en selvstændig kreds 

strikt Bornholm, der udgør kreds III. Turneringssamarbejde er 
kredsenes eneste formelle opgave. 

Hver enkelt klub, distrikt og kreds er en selvstændig forening med egne vedtægter (der 
for distrikternes vedkommende er godkendt af Danmarks Bridgeforbunds hove
se), bestyrelse og økonomi. Kredsenes vedtægter aftales distrikterne imellem.

Kontingenter, salg af mesterpoint og salg af bridgemateriel og bridgebøger er de grun
læggende indtægtskilder for Danmarks Bridgeforbund. 

lknytning til sit formål en række sideaktiviteter. Me
lemmer af klubber under Danmarks Bridgeforbund modtager 10 gange årligt bladet 

. Dansk Bridge er tillige Danmarks Bridgeforbunds officielle blad. 

sælger bridgemateriel i Danmark og til andre bridgeforbund og agenter i 
procent af Bridgeforlagets omsætning vedrører salg til udlandet.

Sekretariatet inklusive Bridgeforlaget har siden den 28. februar 2014 været
lejede lokaler på Hørkær 32B, 2730 Herlev. Før det var Asminderødgade 53, 3480 Fr

jemsted for Danmarks Bridgeforbunds aktiviteter. Ejendommen blev købt 
og solgt i 2013, hvorefter Danmarks Bridgeforbund lejede lokalerne frem til den 1. 
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, 3480 Fre-
blev købt i 

og solgt i 2013, hvorefter Danmarks Bridgeforbund lejede lokalerne frem til den 1. 



 
 
 
 

 

Danmarks Bridgeforbund er en bred folk
hvert medlem er et ligeværdigt medlem.

Et meget stort antal ulønnede frivillige
valgsarbejde og i anden sammenhæng på alle niveauer i Danmarks Bridgeforbund. Det
vigtigt at fremhæve den store værdi, de mange engagerede frivilliges indsats har for 
Danmarks Bridgeforbund. 

 
Det forløbne regnskabsår 
Årets resultat for 2014 udviser et overskud på 
Resultatet er 110.000 kroner bedre
tantskabet den 14. juni 2014. Hovedbestyrelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

 
De største afvigelser i forhold til 201
 

• Dansk Bridge har haft et dækningsb
ring på 128.000 kroner i forhold til 201
ger, der forklarer den store ændring. Distributionsomkostningerne er faldet med 
184.000 kroner svarende til 37%. Det mere
mentsindtægter på 47.000 kroner svarende til 9%. 

• Bridgeforlaget har præsteret et dækningsbidrag på 
94.000 kroner mere end i 201
reforbruget kun er steget med 
fra 50% til 51%. Den udenlandske andel af omsætningen er steget fra 42% til 45%.

• Mesterpoint gav et overskud på 1.324.000 kroner, hvilket er 150.000 kroner mere end 
i 2013. Fremgangen skyldes dels en prisstigning pr. den 1. september 2013, som nu har 
haft virkning hele 2014 mod kun den sidste tredjedel af 2013, dels et større indkøb af 
systemkortetuier i 2013, som har dækket behovet hele 2014 med.

• Nettosponsorindtægterne er faldet m
skyldes primært, at der ikke var en Copenhagen Bridge Invitational i 2014. Den turn
ring gav nettosponsorindtægter på 170.000 kroner i 2013. Turneringen blev gentaget i 
januar 2015, og der har været omkostninger
nedgangen i nettosponsorindtægterne 
kroner. Til gengæld er nettosponsorindtægterne til Dansk Bridgefestival steget med 
54.000 kroner i forbindelse med, at festivalen
Svendborg. 

• Dansk Bridgefestival eksklusive nettosponsorindtægter 

kroner. Det er 148.000 kroner mere end i 201
skud er en shuttlebusordning, der kostede 8
villige steg med 70.000 kroner og overskuddet på cafesalget faldt med 50.000 kroner. 

Danmarks Bridgeforbund er en bred folkelig og demokratisk opbygget forening, hvor e
hvert medlem er et ligeværdigt medlem. 

ulønnede frivillige udøver en uvurderlig indsats i bestyrelses
valgsarbejde og i anden sammenhæng på alle niveauer i Danmarks Bridgeforbund. Det
vigtigt at fremhæve den store værdi, de mange engagerede frivilliges indsats har for 

udviser et overskud på 319.000 kroner (1.711.000 kroner
bedre end det budget, der blev præsenteret for Repræse
Hovedbestyrelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

e største afvigelser i forhold til 2013 kan henføres til følgende forhold: 

har haft et dækningsbidrag på -741.000 kroner. Det er en resultat
kroner i forhold til 2013. Det er atter lavere distributionsomkostni

ger, der forklarer den store ændring. Distributionsomkostningerne er faldet med 
svarende til 37%. Det mere end opvejer et fald i annonce

mentsindtægter på 47.000 kroner svarende til 9%.  

har præsteret et dækningsbidrag på 1.979.000 kroner, hvilket er 
end i 2013. Omsætningen er steget med 108.000 kroner

med 15.000 kr. Det betyder, at dækningsgraden er 
Den udenlandske andel af omsætningen er steget fra 42% til 45%.

gav et overskud på 1.324.000 kroner, hvilket er 150.000 kroner mere end 
gen skyldes dels en prisstigning pr. den 1. september 2013, som nu har 

haft virkning hele 2014 mod kun den sidste tredjedel af 2013, dels et større indkøb af 
systemkortetuier i 2013, som har dækket behovet hele 2014 med. 

er faldet med 152.000 kroner til 107.000 kroner. Faldet 
skyldes primært, at der ikke var en Copenhagen Bridge Invitational i 2014. Den turn
ring gav nettosponsorindtægter på 170.000 kroner i 2013. Turneringen blev gentaget i 
januar 2015, og der har været omkostninger til fundraising på 16.000 kroner i 2014, så 
nedgangen i nettosponsorindtægterne til Copenhagen Bridge Invitational 
kroner. Til gengæld er nettosponsorindtægterne til Dansk Bridgefestival steget med 
54.000 kroner i forbindelse med, at festivalen i 2014 blev flyttet fra Vingsted til 

eksklusive nettosponsorindtægter gav et underskud på 
.000 kroner mere end i 2013. Hovedårsagerne til det større unde

skud er en shuttlebusordning, der kostede 88.000 kroner, overnatning for stab og fr
villige steg med 70.000 kroner og overskuddet på cafesalget faldt med 50.000 kroner. 

Danmarks Bridgeforbund 
Årsrapport 2014 

CVR-nr. 25 93 74 14 

Side 8 af 22 

elig og demokratisk opbygget forening, hvor et-

udøver en uvurderlig indsats i bestyrelses- og ud-
valgsarbejde og i anden sammenhæng på alle niveauer i Danmarks Bridgeforbund. Det er 
vigtigt at fremhæve den store værdi, de mange engagerede frivilliges indsats har for 

oner i 2013). 
end det budget, der blev præsenteret for Repræsen-

Hovedbestyrelsen finder årets resultat tilfredsstillende. 

.000 kroner. Det er en resultatforbed-
Det er atter lavere distributionsomkostnin-

ger, der forklarer den store ændring. Distributionsomkostningerne er faldet med 
end opvejer et fald i annonce- og abonne-

hvilket er 
oner, mens va-

.000 kr. Det betyder, at dækningsgraden er steget 
Den udenlandske andel af omsætningen er steget fra 42% til 45%. 

gav et overskud på 1.324.000 kroner, hvilket er 150.000 kroner mere end 
gen skyldes dels en prisstigning pr. den 1. september 2013, som nu har 

haft virkning hele 2014 mod kun den sidste tredjedel af 2013, dels et større indkøb af 

ed 152.000 kroner til 107.000 kroner. Faldet 
skyldes primært, at der ikke var en Copenhagen Bridge Invitational i 2014. Den turne-
ring gav nettosponsorindtægter på 170.000 kroner i 2013. Turneringen blev gentaget i 

til fundraising på 16.000 kroner i 2014, så 
til Copenhagen Bridge Invitational er 186.000 

kroner. Til gengæld er nettosponsorindtægterne til Dansk Bridgefestival steget med 
i 2014 blev flyttet fra Vingsted til 

gav et underskud på 365.000 
Hovedårsagerne til det større under-

8.000 kroner, overnatning for stab og fri-
villige steg med 70.000 kroner og overskuddet på cafesalget faldt med 50.000 kroner. 



 
 
 
 

 

I den anden retning trak et forbedret resultat på Danish Open og Vinoble Open på i alt 
48.000 kroner. 

• DBf’s 75 års jubilæumsfest i 

• Arrangement af internationale turneringer

overskud på 12.000 kroner mod et underskud året før på 282.000 kroner. Undersku
det i 2013 stammer fra Copenhagen Bridge Invitational
stammer fra den danske kvalifikationsturnering til Copenhagen Bridge Invitational III.

• Landsholdsaktiviteterne for åben, dame
2014. Det er 272.000 kroner mere end i 2013. Det er helt 
sving fra år til år. I 2014 var der EM 10 dage for alle tre rækker i Kroatien, hvorimod 
2013 alene bød på NM over 3 dage i Island for åben og damerækken, mens seniorerne 
som det eneste danske hold kvalificerede sig til VM på Bali
idet holdet ikke gik videre til kvartfinalen. Også træningsaktiviteterne kostede v
sentligt mere i 2014 end i 2013.

• Udvalg og komiteer bortset fra U25

kroner i 2013. Fremrykningen af r
2015 har medført, at der i 2014 blev afholdt to midtvejsmøder, hvilket har betydet en 
meromkostning på 44.000 kroner i forhold til 2013. Endvidere har Breddeudvalget i
tensiveret klubkonsulentordningen me

• U25-komiteen kostede 28.000 kroner mod 
fra juniorcamps. 

• It-udgifterne er steget med 276.000 kroner til 1.474.000 kroner. Udviklingsomkostni
gerne har med 632.000 kroner været 306.000 kroner højere end i 2013, mens drift
omkostningerne er faldet med 29.000 kroner til 842.000 kroner. Udviklingsomksotni
gerne i 2014 er primært gået til renovering af turneringsmodulerne i BridgeCentral. 
Dette projekt tegner sig for 328.000

• Husleje og andre ejendomsudgifter

kroner i 2013. Denne udgiftspost er vanskelig at sammenligne i 2014 og 2013, idet s
tuationen de to år var helt forskellig. DBf flyt
februar 2014. I 2013 blev den gamle ejendom i Asminderød solgt per den 1. septe
ber, hvorefter DBf fortsatte som lejer samme sted. Husleje og forbrugsafgifter er st
get med 208.000 kroner til 346.000 kroner i 2014
diverse indkøb i forbindelse med indretningen af de nye lokaler. Ejendomsskat og a
gifter beløb sig til 71.000 kroner i 2013, hvorimod vi i 2014 fik en indtægt på 42.000 
kroner. Denne indtægt er resultat af den senes
ringerne i Asminderød de seneste fem år. Rådgivning er faldet med 29.000 kroner til 
1.000 kroner, og øvrige ejendomsomkostninger er faldet med 66.000 kroner til 13.000 
kroner. Udgifter til nye gulve, lofter og belysning
nævnte tal, men afskrives med lige store beløb i 2014 og de kommende fire år. Der 
afskrives 104.000 kroner i 2014.

I den anden retning trak et forbedret resultat på Danish Open og Vinoble Open på i alt 

 2014 gav et underskud på 59.000 kroner. 

Arrangement af internationale turneringer eksklusive nettosponsorindtægter

overskud på 12.000 kroner mod et underskud året før på 282.000 kroner. Undersku
det i 2013 stammer fra Copenhagen Bridge Invitational II, mens overskuddet i 2014 
stammer fra den danske kvalifikationsturnering til Copenhagen Bridge Invitational III.

for åben, dame- og seniorrækkerne kostede 617.000 kroner i 
. Det er 272.000 kroner mere end i 2013. Det er helt normalt, at der er store u

sving fra år til år. I 2014 var der EM 10 dage for alle tre rækker i Kroatien, hvorimod 
2013 alene bød på NM over 3 dage i Island for åben og damerækken, mens seniorerne 
som det eneste danske hold kvalificerede sig til VM på Bali, hvor det blev til 8 dage, 
idet holdet ikke gik videre til kvartfinalen. Også træningsaktiviteterne kostede v
sentligt mere i 2014 end i 2013. 

Udvalg og komiteer bortset fra U25-komiteen kostede 414.000 kroner mod 
Fremrykningen af repræsentantskabsmødet fra juni til april fra og med 

2015 har medført, at der i 2014 blev afholdt to midtvejsmøder, hvilket har betydet en 
meromkostning på 44.000 kroner i forhold til 2013. Endvidere har Breddeudvalget i
tensiveret klubkonsulentordningen med en meromkostning på 60.000 kroner til følge.

.000 kroner mod 104.000 kroner i 2013. Besparelsen stammer 

er steget med 276.000 kroner til 1.474.000 kroner. Udviklingsomkostni
er været 306.000 kroner højere end i 2013, mens drift

omkostningerne er faldet med 29.000 kroner til 842.000 kroner. Udviklingsomksotni
gerne i 2014 er primært gået til renovering af turneringsmodulerne i BridgeCentral. 
Dette projekt tegner sig for 328.000 kroner i 2014 mod 188.000 kroner i 2013.

udgifter beløb sig til 363.000 kroner i 2014 mod 319.000 
kroner i 2013. Denne udgiftspost er vanskelig at sammenligne i 2014 og 2013, idet s
tuationen de to år var helt forskellig. DBf flyttede i nye lejede lokaler i Herlev den 28. 
februar 2014. I 2013 blev den gamle ejendom i Asminderød solgt per den 1. septe
ber, hvorefter DBf fortsatte som lejer samme sted. Husleje og forbrugsafgifter er st
get med 208.000 kroner til 346.000 kroner i 2014. Der er brugt 45.000 kroner i 2014 til 
diverse indkøb i forbindelse med indretningen af de nye lokaler. Ejendomsskat og a
gifter beløb sig til 71.000 kroner i 2013, hvorimod vi i 2014 fik en indtægt på 42.000 
kroner. Denne indtægt er resultat af den seneste af flere klager over ejendomsvurd
ringerne i Asminderød de seneste fem år. Rådgivning er faldet med 29.000 kroner til 
1.000 kroner, og øvrige ejendomsomkostninger er faldet med 66.000 kroner til 13.000 
kroner. Udgifter til nye gulve, lofter og belysning i Herlev er ikke indeholdt i ove
nævnte tal, men afskrives med lige store beløb i 2014 og de kommende fire år. Der 
afskrives 104.000 kroner i 2014. 
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I den anden retning trak et forbedret resultat på Danish Open og Vinoble Open på i alt 

eksklusive nettosponsorindtægter gav et 
overskud på 12.000 kroner mod et underskud året før på 282.000 kroner. Underskud-

II, mens overskuddet i 2014 
stammer fra den danske kvalifikationsturnering til Copenhagen Bridge Invitational III. 

og seniorrækkerne kostede 617.000 kroner i 
normalt, at der er store ud-

sving fra år til år. I 2014 var der EM 10 dage for alle tre rækker i Kroatien, hvorimod 
2013 alene bød på NM over 3 dage i Island for åben og damerækken, mens seniorerne 

, hvor det blev til 8 dage, 
idet holdet ikke gik videre til kvartfinalen. Også træningsaktiviteterne kostede væ-

.000 kroner mod 334.000 
epræsentantskabsmødet fra juni til april fra og med 

2015 har medført, at der i 2014 blev afholdt to midtvejsmøder, hvilket har betydet en 
meromkostning på 44.000 kroner i forhold til 2013. Endvidere har Breddeudvalget in-

d en meromkostning på 60.000 kroner til følge. 

Besparelsen stammer 

er steget med 276.000 kroner til 1.474.000 kroner. Udviklingsomkostnin-
er været 306.000 kroner højere end i 2013, mens drifts-

omkostningerne er faldet med 29.000 kroner til 842.000 kroner. Udviklingsomksotnin-
gerne i 2014 er primært gået til renovering af turneringsmodulerne i BridgeCentral. 

kroner i 2014 mod 188.000 kroner i 2013. 

eløb sig til 363.000 kroner i 2014 mod 319.000 
kroner i 2013. Denne udgiftspost er vanskelig at sammenligne i 2014 og 2013, idet si-

tede i nye lejede lokaler i Herlev den 28. 
februar 2014. I 2013 blev den gamle ejendom i Asminderød solgt per den 1. septem-
ber, hvorefter DBf fortsatte som lejer samme sted. Husleje og forbrugsafgifter er ste-

. Der er brugt 45.000 kroner i 2014 til 
diverse indkøb i forbindelse med indretningen af de nye lokaler. Ejendomsskat og af-
gifter beløb sig til 71.000 kroner i 2013, hvorimod vi i 2014 fik en indtægt på 42.000 

te af flere klager over ejendomsvurde-
ringerne i Asminderød de seneste fem år. Rådgivning er faldet med 29.000 kroner til 
1.000 kroner, og øvrige ejendomsomkostninger er faldet med 66.000 kroner til 13.000 

i Herlev er ikke indeholdt i oven-
nævnte tal, men afskrives med lige store beløb i 2014 og de kommende fire år. Der 



 
 
 
 

 

• Repræsentation og gaver er faldet med 266.000 kroner til 20.000 kroner. Det kan i 
hovedsagen henføres til en donation på 251.000 kroner til Bridgefonden i forbindelse 
med etableringen af denne i 2013.

• Kontorhold er steget med 102.000 kroner til 172.000 kroner i 2014. Stigningen skyldes 
primært småanskaffelser i forbindelse med flytningen, hvoraf den største enk
er 35.000 kroner til kontorskabe. I denne post er også indeholdt køb af en kopimask
ne, der har været leaset indtil den 1. august 2014.

• Tab og hensættelse på debitorer

gift på 196.000 kroner i 2013. 
regnskabsår har været vurderet som tvivlsomme, hvorfor vores tilgodehavender hos 
dem blev hensat til tab, i løbet af 2014 har betalt deres gæld til DBf.

• Udviklingsprojekter bortset fra it

mod 43.000 kroner i 2013. Det er primært skolebridgeprojektet, der ligger under de
ne post. 

• Personaleomkostninger er steget med 
skal ses på baggrund af, at forbundssuperbr
nedsløn og dermed er overgået fra it
perbrugerens faste månedsløn har været gældende hele 2014, og lønnen indeholder 
endvidere honorar for en del af 2013, som ikke var in
regnskabet for 2013. Endvidere er der i personaleomkostningerne indeholdt løn til en 
landstræner, der blev ansat fra den 1. september 2014 på 36 timer om måneden. E
delig er der brugt 98.000 kroner på kompetenceudvikling og
ninger, hvilket er en stigning på 74.000 kroner i forhold til 2013.

• Renter og kursreguleringer har givet
på 124.000 kroner i 2013. Forbedringen på 71.000 kroner stemmer præcis overens 
med bortfaldne prioritetsrenter. Renteindtægter primært fra obligationsbeholdning er 
steget med 77.000 kroner til 
venuet fra salg af Asminderød kro, som vi har haft til rådighed hele 2014 mod kun de 
sidste fire måneder af 2013 samt kontingentindbetalingen i november, der af sikke
hedsmæssige årsager placeres i obligationer, som løbende sælges i takt med behovet. 
Den større gennemsnitlige obligationsbeholdning
kroner, hvilket er 85.000 kroner mere end i 2013.

• Gevinst ved salg af ejendom 
2014. Gevinsten var 980.000 kroner i 2013.

  

er faldet med 266.000 kroner til 20.000 kroner. Det kan i 
n donation på 251.000 kroner til Bridgefonden i forbindelse 

med etableringen af denne i 2013. 

er steget med 102.000 kroner til 172.000 kroner i 2014. Stigningen skyldes 
primært småanskaffelser i forbindelse med flytningen, hvoraf den største enk
er 35.000 kroner til kontorskabe. I denne post er også indeholdt køb af en kopimask
ne, der har været leaset indtil den 1. august 2014. 

Tab og hensættelse på debitorer gav en indtægt på 107.000 kroner i 2014 mod en u
gift på 196.000 kroner i 2013. Indtægten er udtryk for, at debitorer, der i tidligere 
regnskabsår har været vurderet som tvivlsomme, hvorfor vores tilgodehavender hos 
dem blev hensat til tab, i løbet af 2014 har betalt deres gæld til DBf. 

Udviklingsprojekter bortset fra it-projekter blev der brugt 122.000 kroner på i 2014 
mod 43.000 kroner i 2013. Det er primært skolebridgeprojektet, der ligger under de

er steget med 262.000 kroner til 4.649.000 kroner. 
skal ses på baggrund af, at forbundssuperbrugeren er overgået fra timeløn til fast m
nedsløn og dermed er overgået fra it-budgettet til personalebudgettet. Forbundss
perbrugerens faste månedsløn har været gældende hele 2014, og lønnen indeholder 
endvidere honorar for en del af 2013, som ikke var indberettet i tide til at komme på 
regnskabet for 2013. Endvidere er der i personaleomkostningerne indeholdt løn til en 
landstræner, der blev ansat fra den 1. september 2014 på 36 timer om måneden. E
delig er der brugt 98.000 kroner på kompetenceudvikling og andre personaleomkos
ninger, hvilket er en stigning på 74.000 kroner i forhold til 2013. 

har givet et underskud på 53.000 kroner mod et underskud 
på 124.000 kroner i 2013. Forbedringen på 71.000 kroner stemmer præcis overens 

bortfaldne prioritetsrenter. Renteindtægter primært fra obligationsbeholdning er 
.000 kroner til 131.000 kroner. Obligationsbeholdningen består af pr

venuet fra salg af Asminderød kro, som vi har haft til rådighed hele 2014 mod kun de 
fire måneder af 2013 samt kontingentindbetalingen i november, der af sikke

hedsmæssige årsager placeres i obligationer, som løbende sælges i takt med behovet. 
n større gennemsnitlige obligationsbeholdning har medført et kurstab på 143.000 

er 85.000 kroner mere end i 2013. 

 er den post, der udgør den største ændring fra 2013 til 
2014. Gevinsten var 980.000 kroner i 2013. 
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er faldet med 266.000 kroner til 20.000 kroner. Det kan i 
n donation på 251.000 kroner til Bridgefonden i forbindelse 

er steget med 102.000 kroner til 172.000 kroner i 2014. Stigningen skyldes 
primært småanskaffelser i forbindelse med flytningen, hvoraf den største enkeltpost 
er 35.000 kroner til kontorskabe. I denne post er også indeholdt køb af en kopimaski-

gav en indtægt på 107.000 kroner i 2014 mod en ud-
Indtægten er udtryk for, at debitorer, der i tidligere 

regnskabsår har været vurderet som tvivlsomme, hvorfor vores tilgodehavender hos 

v der brugt 122.000 kroner på i 2014 
mod 43.000 kroner i 2013. Det er primært skolebridgeprojektet, der ligger under den-

.000 kroner. Stigningen 
ugeren er overgået fra timeløn til fast må-

budgettet til personalebudgettet. Forbundssu-
perbrugerens faste månedsløn har været gældende hele 2014, og lønnen indeholder 

dberettet i tide til at komme på 
regnskabet for 2013. Endvidere er der i personaleomkostningerne indeholdt løn til en 
landstræner, der blev ansat fra den 1. september 2014 på 36 timer om måneden. En-

andre personaleomkost-

t underskud på 53.000 kroner mod et underskud 
på 124.000 kroner i 2013. Forbedringen på 71.000 kroner stemmer præcis overens 

bortfaldne prioritetsrenter. Renteindtægter primært fra obligationsbeholdning er 
Obligationsbeholdningen består af pro-

venuet fra salg af Asminderød kro, som vi har haft til rådighed hele 2014 mod kun de 
fire måneder af 2013 samt kontingentindbetalingen i november, der af sikker-

hedsmæssige årsager placeres i obligationer, som løbende sælges i takt med behovet. 
har medført et kurstab på 143.000 

er den post, der udgør den største ændring fra 2013 til 



 
 
 
 

 

Den forventede udvikling 
Det af hovedbestyrelsen vedtagne budget for 201
ner. 

Der er budgetteret med uændret medlemstal i vores klubber
medlemstallet faldet med 22 sammenlignet med året før. Dermed er faldet på 460 me
lemmer i 2013 ikke gentaget i 2014, og forudsætningen om uændret med
af 2015 er dermed fortsat realistisk.

I 2015 vil der blive arbejdet med et medlemsprojekt, som gerne skulle give øget me
lemstilgang fra 2016. 

Ligeledes fortsættes arbejdet med at få bridge ind i skolerne, hvilket også har til formål 
at øge rekrutteringsbasen, så vi på sigt kan tiltrække flere nye medlemmer.

I 2015 vil der også blive gjort en indsats for at øge Bridgeforlagets markedsandel både i 
Danmark og i udlandet. 

Både sekretariat og bridgefestival holdt flyttedag i 2014. Det har lagt b
økonomiske som personalemæssige ressourcer. Alligevel er det lykkedes også at skabe 
udvikling. Der er kommet et DM i mixedhold på turneringsprogrammet, og i 2015 kommer 
der endnu et nyt tiltag i form af en landsdækkende handicapturnering. I 
være et tilsvarende træk på ressourcerne som følge af flytninger, og ressourcerne kan i 
højere grad koncentreres om videreudvikling af sekretariatet og af festivalen.

 
Begivenheder indtruffet efter den 31. december 201
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsregnskabet er der ikke in
truffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsregnsk
bet. 

  

Det af hovedbestyrelsen vedtagne budget for 2015 udviser et underskud på 

Der er budgetteret med uændret medlemstal i vores klubber. Ved udgangen af 2014 var 
sammenlignet med året før. Dermed er faldet på 460 me

lemmer i 2013 ikke gentaget i 2014, og forudsætningen om uændret medlemstal i løbet 
af 2015 er dermed fortsat realistisk. 

I 2015 vil der blive arbejdet med et medlemsprojekt, som gerne skulle give øget me

Ligeledes fortsættes arbejdet med at få bridge ind i skolerne, hvilket også har til formål 
rekrutteringsbasen, så vi på sigt kan tiltrække flere nye medlemmer.

I 2015 vil der også blive gjort en indsats for at øge Bridgeforlagets markedsandel både i 

Både sekretariat og bridgefestival holdt flyttedag i 2014. Det har lagt beslag på såvel 
økonomiske som personalemæssige ressourcer. Alligevel er det lykkedes også at skabe 
udvikling. Der er kommet et DM i mixedhold på turneringsprogrammet, og i 2015 kommer 
der endnu et nyt tiltag i form af en landsdækkende handicapturnering. I 2015 vil der ikke 
være et tilsvarende træk på ressourcerne som følge af flytninger, og ressourcerne kan i 
højere grad koncentreres om videreudvikling af sekretariatet og af festivalen.

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2014 
nskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsregnskabet er der ikke in

truffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsregnsk
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ud på 183.000 kro-

. Ved udgangen af 2014 var 
sammenlignet med året før. Dermed er faldet på 460 med-

lemstal i løbet 

I 2015 vil der blive arbejdet med et medlemsprojekt, som gerne skulle give øget med-

Ligeledes fortsættes arbejdet med at få bridge ind i skolerne, hvilket også har til formål 
rekrutteringsbasen, så vi på sigt kan tiltrække flere nye medlemmer. 

I 2015 vil der også blive gjort en indsats for at øge Bridgeforlagets markedsandel både i 

eslag på såvel 
økonomiske som personalemæssige ressourcer. Alligevel er det lykkedes også at skabe 
udvikling. Der er kommet et DM i mixedhold på turneringsprogrammet, og i 2015 kommer 

2015 vil der ikke 
være et tilsvarende træk på ressourcerne som følge af flytninger, og ressourcerne kan i 
højere grad koncentreres om videreudvikling af sekretariatet og af festivalen. 

nskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsregnskabet er der ikke ind-
truffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsregnska-



 
 
 
 

 

Årsregnskab 1. januar – 31. december
 
Anvendt regnskabspraksis 
Danmarks Bridgeforbund er ikke er omfattet af 

Ledelsen i Danmarks Bridgeforbund har alligevel besluttet at udarbejde årsrapporten e
ter bestemmelserne i årsregnskabsloven for en klasse B
dets særlige forhold. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
tilflyde forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når forbundet som følge af en tidligere begivenhed har 
en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske re
sourcer vil fragå forbundet, og forpligtelsens 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles akt
ver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab o
den årsrapporten aflægges, og som be
cedagen. 
 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes
indregnes med de beløb, der vedrører regn
ringsåret, indregnes først i resultatopgørelsen med nettoresultatet, når turneringen er 
fuldt afviklet. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resu
tatopgørelsen som finansielle ind
 
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens 
kurs. 
 
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til bala
cedagens valutakurs. Kursreguleringernes resultat føres under finansielle poster.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
 
  

31. december 

kke er omfattet af årsregnskabsloven. 

Ledelsen i Danmarks Bridgeforbund har alligevel besluttet at udarbejde årsrapporten e
ter bestemmelserne i årsregnskabsloven for en klasse B-virksomhed, dog tilpasset forbu

raksis er uændret i forhold til sidste år. 

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: 

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 

ærdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når forbundet som følge af en tidligere begivenhed har 
en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske re

cer vil fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles akt
ver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, i
den årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på bala

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger 
regnes med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Turneringer, der følge

ringsåret, indregnes først i resultatopgørelsen med nettoresultatet, når turneringen er 
fuldt afviklet. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resu
tatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. 

Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til bala
takurs. Kursreguleringernes resultat føres under finansielle poster.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
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Ledelsen i Danmarks Bridgeforbund har alligevel besluttet at udarbejde årsrapporten ef-
virksomhed, dog tilpasset forbun-

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 

Forpligtelser indregnes i balancen, når forbundet som følge af en tidligere begivenhed har 
en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske res-

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles akti-
 

g risici, der fremkommer, in-
eller afkræfter forhold, der eksisterede på balan-

, mens omkostninger 
. Turneringer, der følger turne-

ringsåret, indregnes først i resultatopgørelsen med nettoresultatet, når turneringen er 
fuldt afviklet. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resul-

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balan-
takurs. Kursreguleringernes resultat føres under finansielle poster. 

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen. 



 
 
 
 

 

Resultatopgørelse 
Indtægter 
Indtægter fra salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering
til køber har fundet sted. Indtægter indregnes eksklusive moms og afgifter. Ved indre
ning af indtægter er der taget hensyn til rabatter. Kontingentindtægter og andre indtæ
ter med videre indregnes i den periode, indtægterne kan henføre
neringer hidrører fra de turneringer, der er afsluttet i regnskabsåret.

Omkostninger 
Omkostningerne vedrører regnskabsperioden. Vareforbruget opgøres løbende i forbindelse 
med salg samt en fysisk optælling af varelageret. Omkostning
fra de turneringer, der er afsluttet i regnskabsåret.

Finansielle poster 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og 
ster i fremmed valuta og værdipapirer

Skat af årets resultat 
Danmarks Bridgeforbund er fritaget for at betale skat.

Balance 
Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og ned
skrivninger. Afskrivninger fordeles lineært over aktivernes forventede brug
gør: 

Immaterielle anlægsaktiver 

Nordisk Standard (oversættelse m
Materielle anlægsaktiver 

Indretning af lejede lokaler (gulve, lofter, belysning)
 
Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO
vere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med 
tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til på
lydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab 
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
 
Værdipapirer 
Børsnoterede værdipapirer værdisættes til børskursen pr. 31. december. Realiserede og 
urealiserede kursreguleringer føres under finansielle poster.

Indtægter fra salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang 
til køber har fundet sted. Indtægter indregnes eksklusive moms og afgifter. Ved indre
ning af indtægter er der taget hensyn til rabatter. Kontingentindtægter og andre indtæ

regnes i den periode, indtægterne kan henføres til. Indtægter fra tu
neringer hidrører fra de turneringer, der er afsluttet i regnskabsåret. 

Omkostningerne vedrører regnskabsperioden. Vareforbruget opgøres løbende i forbindelse 
med salg samt en fysisk optælling af varelageret. Omkostninger fra turneringer hidrører 
fra de turneringer, der er afsluttet i regnskabsåret. 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt kursregulering af p
og værdipapirer. 

Bridgeforbund er fritaget for at betale skat. 

Immaterielle og materielle anlægsaktiver 
Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og ned

ninger. Afskrivninger fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der u

 
Nordisk Standard (oversættelse med videre) 

(gulve, lofter, belysning) 

5 år 
 

5 år 
 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien l
vere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med 
tillæg af hjemtagelsesomkostninger.  

lancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til på
lydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab 
gøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

de værdipapirer værdisættes til børskursen pr. 31. december. Realiserede og 
urealiserede kursreguleringer føres under finansielle poster. 
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og risikoovergang 
til køber har fundet sted. Indtægter indregnes eksklusive moms og afgifter. Ved indreg-
ning af indtægter er der taget hensyn til rabatter. Kontingentindtægter og andre indtæg-

s til. Indtægter fra tur-

Omkostningerne vedrører regnskabsperioden. Vareforbruget opgøres løbende i forbindelse 
er fra turneringer hidrører 

omkostninger samt kursregulering af po-

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og ned-
stid, der ud-

. Er nettorealisationsværdien la-

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med 

lancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til på-
lydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab 
gøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 

de værdipapirer værdisættes til børskursen pr. 31. december. Realiserede og 



 
 
 
 

 

Hensættelser 
Under denne post hensættes til eventuelle forpligtelser, der påhviler forbundet som følge 
af tilsagn om støtte, dækning af omkostninger m.v., men hvor forpligtelsens nøjagtige 
beløb eller forfaldstidspunktet ikke kendes.

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under gæld omfatter andelen af forudbe
tægter fra kontingenter og abonnementer, hvor ydelsen først leveres i ef
regnskabsår, samt netto indtægter/omkostninger vedrørende igang

Periodeafgrænsningsposter måles normalt til nominel værdi. Turneringsindskud til de e
kelte turneringer er normalt kalkuleret ud fra de forventede sam
kelt turnering. På balancetidspunktet henstår således, for så vidt angår igangværende 
danske turneringer, de indbetalte indskud med fradrag af de afholdte udgifter på dette 
tidspunkt (nettoprincip). 

Gældsforpligtelser i øvrigt 
Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsfo
holdet. For korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gæld
forpligtelser svarer det normalt til den nominel

 

  

Under denne post hensættes til eventuelle forpligtelser, der påhviler forbundet som følge 
tøtte, dækning af omkostninger m.v., men hvor forpligtelsens nøjagtige 

beløb eller forfaldstidspunktet ikke kendes. 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under gæld omfatter andelen af forudbe
nnementer, hvor ydelsen først leveres i efterfølgende 

regnskabsår, samt netto indtægter/omkostninger vedrørende igangværende turneringer.

ningsposter måles normalt til nominel værdi. Turneringsindskud til de e
kalkuleret ud fra de forventede samlede udgifter til hver e

kelt turnering. På balancetidspunktet henstår således, for så vidt angår igangværende 
danske turneringer, de indbetalte indskud med fradrag af de afholdte udgifter på dette 

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsfo
holdet. For korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gæld
forpligtelser svarer det normalt til den nominelle værdi. 
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Under denne post hensættes til eventuelle forpligtelser, der påhviler forbundet som følge 
tøtte, dækning af omkostninger m.v., men hvor forpligtelsens nøjagtige 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under gæld omfatter andelen af forudbetalte ind-
terfølgende 

værende turneringer. 

ningsposter måles normalt til nominel værdi. Turneringsindskud til de en-
lede udgifter til hver en-

kelt turnering. På balancetidspunktet henstår således, for så vidt angår igangværende 
danske turneringer, de indbetalte indskud med fradrag af de afholdte udgifter på dette 

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsfor-
holdet. For korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gælds-



 
 
 
 

 

Resultatopgørelse 
 
  
 
Omsætning 
Vareforbrug m.v.  
 
Avance ved salg af fast ejendom
Andre omkostninger m.v.  
 
Personaleomkostninger  
Resultat før afskrivninger og finansielle poster
Afskrivninger   
Resultat før finansielle poster 
Finansielle indtægter 
Finansielle omkostninger  
Årets resultat  
 

 
Forslag til resultatdisponering 
 
Overført til kapitalkonto  
  

 
 

  

  
Note 2014   

 kr. 
1 13.112.403 
2 -3.098.057   

 10.014.346 
Avance ved salg af fast ejendom  - 

3 -4.750.457   

 5.263.889 
4 -4.649.411   

Resultat før afskrivninger og finansielle poster  614.478 
5 -242.845   

  371.633 
6 131.008 
7 -183.630   

 319.011   
 

 
  

 
  
 319.011   

 319.011   
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2013  
tkr. 

13.294 
-3.312  

9.982 
980 

-4.584  

6.379 
-4.387  

1.992 
-157  

1.835 
54 

-178  

1.711  
 
 

 
1.711  

1.771  
 



 
 
 
 

 

Balance 
 
  
 
Aktiver 
Anlægsaktiver 
Immaterielle anlægsaktiver 
Udviklingsomkostninger, Nordisk Standard 
  
Materielle anlægsaktiver 
Indretning af lejede lokaler  
  

Anlægsaktiver i alt  

 
Omsætningsaktiver 
Varebeholdninger  

Tilgodehavender 
Tilgodehavender fra salg  
Andre tilgodehavender 
Forudbetalte omkostninger  

  

Værdipapirer  

Likvide beholdninger  

Omsætningsaktiver i alt  

AKTIVER I ALT  

 

 

 

  
Note 2014   

 kr. 
  
  
  

Udviklingsomkostninger, Nordisk Standard 8 152.379   

 152.379   

  
9 418.620   

 418.620   

 571.000   

  
  
 1.934.104   

  
 1.219.601 
 428.324 
 4.564   

 1.652.490   

 8.200.388   

 1.148.566   

 12.935.549   

 13.506.549   
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2013  
tkr. 
 
 
 

269  

269  

 
-  

- 
 

269 
 

 
 

1.665 
 

 
1.412 
363 
- 
 

1.775 
 

8.794 
 

748 
 

12.982 
 

13.252  



 
 
 
 

 

 
  
 
Passiver 
Egenkapital  
Gældsforpligtelser 
Langfristede gældsforpligtelser
Deposita  
  
Kortfristede gældsforpligtelser
Leasinggæld (kortfristet del) 
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld  
Periodeafgrænsningsposter  
  
Gældsforpligtelser i alt  
PASSIVER I ALT  

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Kontraktlige forpligtelser: 
Eventualaktiver: Ingen  
Eventualforpligtelser: Ingen
 

 
  

  
Note 2014 

 kr.
 

10 7.775.276 
 

Langfristede gældsforpligtelser  
  
  

Kortfristede gældsforpligtelser  
  

Leverandører af varer og tjenesteydelser  551.888
 517.986

11 4.661.399 
 5.731.273 
 5.731.273 
 13.506.549 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser: Ingen  
12 
 

: Ingen  
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2014 2013   

kr. tkr. 
  

76 7.456   

  
  
- 95   

- 95   

  
- 134 

888 381 
517.986 458 

4.661.399 4.729   

273 5.701   

273 5.795   

49 13.252   
  
  
  
  
  



 
 
 
 

 

Noter 
 
  
 

1 Omsætning 
Kontingent 
Dansk Bridge 
Bridgeforlaget 
Mesterpoint 
Kulturministeriet - tilskud 
Sponsorindtægter - Juniorer 
Sponsorindtægter - Dansk Bridgefestival
Sponsorindtægter – Copenhagen Bridge Invitational
Forpagtningsafgift 
Andre indtægter  
  

2 Vareforbrug m.v. 
Dansk Bridge – Honorar 
Dansk Bridge – Trykomkostninger
Dansk Bridge - Distributionsomkostninger
Bridgeforlaget - Vareforbrug 
Mesterpoint - Kuponer og etuier  
  

3 Andre omkostninger m.v. 
Nationale turneringer bortset fra juniorer
Nationale turneringer – Juniorer 
Dansk Bridgefestival 
Jubilæumsfest 
Arrangement af internationale turneringer
Copenhagen Bridge Invitational 
Landsholdsaktiviteter bortset fra juniorer
Landsholdsaktiviteter - Juniorer 
Udvalg og komiteer bortset fra juniorer
Udvalg og komiteer – Juniorer 
Afholdelse af kurser 
Internationale organisationer  
overføres 

 
2014  
kr. 

6.690.256 
470.684 

3.864.921 
1.324.334 
603.668 
49.915 

Dansk Bridgefestival 77.800 
Copenhagen Bridge Invitational - 

- 
30.826  

13.112.403  

238.575 
Trykomkostninger 663.459 
Distributionsomkostninger 310.002 

1.885.586 
  436  

3.098.057  

bortset fra juniorer -41.020 
 27.628 

364.964 
59.095 

Arrangement af internationale turneringer - 
 -11.594 

bortset fra juniorer 616.983 
 404.951 

bortset fra juniorer 413.510 
28.409 
2.603 

338.600  

2.204.128 
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2013  
tkr. 

6.733 
518 

3.757 
1.228 
609 
76 
20 
181 
146 
27  

13.294  

236 
657 
494 

1.871 
54  

3.312  

-63 
27 
217 
- 
0 

282 
345 
382 
334 
104 
9 

338  

1.975 



 
 
 
 

 

 
  
 

3 Andre omkostninger m.v. (fortsat)
overført 

It - BridgeCentral og BridgeMate drift
It - BridgeCentral og BridgeMate udvikling
It - webshop drift 
It - webshop udvikling 
It - øvrig drift 
It – øvrig udvikling 
Husleje 
Indretning lejede lokaler 
Ejendomsudgifter – Skatter og afgifter
Ejendomsudgifter - Rådgivning 
Ejendomsudgifter – Øvrige 
Revision 
Markedsføring 
Repræsentation og gaver 
Telefon m.v. 
Porto 
Kontorhold 
Kopi- og kontormaskiner 
Forsikringer, bortset fra ejendomsfo
Rejseudgifter 
Fundraisingudgifter – Juniorer 
Fundraisingudgifter – Dansk Bridgefestival
Fundraisingudgifter - Copenhagen Bridge Invitational
Tab og hensættelser på debitorer
Andre udgifter 
Udviklingsprojekter  
  

4 Personaleomkostninger 
Lønninger 
Pensionsbidrag og ATP 
Regulering feriepengeforpligtelse
AER, FIB, barselsfond m.v. 
Andre personaleomkostninger  
  

 
2014  
kr. 

(fortsat) 
2.204.128 

BridgeCentral og BridgeMate drift 575.702 
BridgeCentral og BridgeMate udvikling 605.631 

22.560 
21.400 
243.715 
5.207 

346.467 
44.899 

Skatter og afgifter -42.032 
1.144 
13.193 
78.098 
44.740 
19.964 
74.024 
98.374 
172.277 
45.571 

Forsikringer, bortset fra ejendomsforsikring 53.918 
50.111 

- 
Dansk Bridgefestival 4.050 
Copenhagen Bridge Invitational 16.200 

Tab og hensættelser på debitorer -107.097 
36.130 
122.084  

4.750.457  

4.046.213 
410.130 

Regulering feriepengeforpligtelse 50.142 
44.869 
98.057  

4.649.411  
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2013  
tkr. 

1.975 

641 
306 
28 
16 
203 
4 

138 
0 
71 
30 
79 
80 
69 
286 
70 
69 
71 
59 
64 
38 
7 
- 
11 
196 
29 
43  

4.584  

3.885 
403 
34 
41 
24  

4.387  



 
 
 
 

 

 
  
 

5 Afskrivninger 
Nordisk Standard, jf. note 8 
Indretning lejede lokaler, jf. note 9 
  

 
 
6 Finansielle indtægter 

Renter og kursreguleringer, banker
Øvrige renter  
  

 

7 Finansielle omkostninger 
Prioritetsrenter 

Kursregulering af prioritetsgæld 

Renter og kursreguleringer, bank

Leasingrenter 

Kurstab værdipapirer 

Kurtage m.v. 
 
 
 

 
 

 

 
 
  

 
2014  
kr. 

138.190 
Indretning lejede lokaler, jf. note 9 104.655  

242.845  

banker 4.160 
126.848  

131.008  

- 
 - 

banker 20.760 

4.202 

143.242 

15.426  

183.630  
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2013  
tkr. 

157 
-  

157  

 -4 
 58   

 54   

 31 

 40 

 20 

 14 

 58 

 14   

 178   



 
 
 
 

 

8 Immaterielle anlægsaktiver 
 

 
Anskaffelsessum: 
Saldo 1. januar 2014 
Tilgang i årets løb 
Afgang i årets løb  
 
 

Af- og nedskrivninger: 
Saldo 1. januar 2014 
Afskrivninger i årets løb 
Afskrivninger vedrørende afhændede/
udgåede driftsmidler  

  
Regnskabsmæssig værdi  

9 Materielle anlægsaktiver 
 

 
Anskaffelsessum: 
Saldo 1. januar 2014 
Tilgang i årets løb 
Afgang i årets løb  
 
 

Af- og nedskrivninger: 
Saldo 1. januar 2014 
Afskrivninger i årets løb 
Afskrivninger vedrørende afhændede/
udgåede driftsmidler  

  
Regnskabsmæssig værdi  

 
  

Nordisk 
Standard

Afskrivninger vedrørende afhændede/ 

Indretning 
lejede lok
ler 

Afskrivninger vedrørende afhændede/ 
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Nordisk 
Standard  

 
785.883 
21.250 

-  

807.133  

 
516.563 
138.190 

-  

654.754  

152.379  

Indretning 
lejede loka-

 

 
- 

523.275 
-  

523.275  

 
- 

104.655 

-  

104.655  

418.620  



 
 
 
 

 

 

 
 
 

10 Egenkapital 
 
Kapitalkonto 
Saldo 1. januar  
Overført, jf. resultatdisponering 
Saldo pr. 31. december  
Egenkapital i alt  

 
11 Periodeafgrænsningsposter 

Forudbetalt kontingent 
Igangværende turneringer 
Øvrige forudbetalinger  
 
 

12 Kontraktlige forpligtelser 
Huslejeforpligtelse kr. 170.000,-

 

2014  

kr. 

 

7.456.265 
Overført, jf. resultatdisponering 319.011  

7.775.276  

7.775.276  
 

4.385.421 
275.978 

-  

4.661.399 
 

- (2013 kr. 225.000,-)  
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2013  

tkr. 

 
5.745 
1.711  

7.456  

7.456  
 

4.434 
277 
17  

4.729 
 


