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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 for Dansk Hanggliding og Para-
gliding Union. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. de-
cember 2010. 

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2017. 

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

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

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 
Brøndby, den 3. marts 2018 
Bestyrelse: 

 

 

 

 

 
Michael Olesen 
formand 

 Kenneth Dyrlund  Michael Essie Saadi 

 

 

 

 

Søren Egebjerg Pedersen  Henrik Strandgaard  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til Repræsentantskabet i Dansk Hanggliding og Paragliding Union 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Hanggliding og Paragliding Union for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabs-
praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af unionens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af unionens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010, kap. 4 og 6. 

Grundlag for konklusion  

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

Uafhængighed 

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

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Unionen har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Bud-
gettallene har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledel-
sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere unionens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere unionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.  

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 
når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de øko-
nomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige vurde-
ringer og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

► 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af unionens interne kontrol.  

► 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

► 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om unionens evne 
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 
forhold kan dog medføre, at unionen ikke længere kan fortsætte driften.  

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

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

Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

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

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

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

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

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af unio-
nen, der er omfattet af regnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisions-
skik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. 
Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispo-
sitioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vur-
derer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøt-
ter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den union, der er omfattet 
af regnskabet. 

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

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

København, den 3. marts 2018 

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

Thomas Bruun Kofoed 
statsaut. revisor 
MNE-nr. 28677  

Mads Heinkov 
statsaut. revisor 
MNE-nr. 41284  
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om unionen 

Dansk Hanggliding og Paragliding Union 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon: 43 26 23 65 

Hjemmeside: www.dhpu.dk 
E-mail: dhpu@dhpu.dk 

CVR-nr. 13 60 69 43 
Stiftet: 7. juni 1979 
Hjemsted: Brøndby 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Bestyrelse 

Michael Olesen, formand 
Kenneth Dyrlund 
Michael Essie Saadi 
Søren Egebjerg Pedersen 
Henrik Strandgaard 

Revision 

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 

Momsregistrering 

Dansk Hanggliding og Paragliding Union er som forening som hovedregel momsfritaget. 
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Ledelsesberetning 

Hovedaktiviteter 

Dansk Hanggliding og Paragliding Union er en paraplyorganisation for hanggliding og paragliding i Dan-
mark. Unionen har til formål at fremme disse aktiviteter, blandt andet gennem uddannelse og kontrol 
med flyvning samt at virke for flyvesikkerheden. Unionen varetager klubbernes interesser nationalt så-
vel som internationalt. 

Udvikling i regnskabsåret 

Årets driftsresultat finder bestyrelsen tilfredsstillende og svarende til budgettet. Differencen på eliteom-
rådet skyldes hovedsageligt, at der ikke har været et aktivt konkurrence- og eliteudvalg, og de budgette-
rede midler har således ikke været brugt. Flyvestedsdatabaseudvalget er ikke kommet videre med pro-
jektet, og derfor er der ikke anvendt de afsatte midler. Der har på uddannelsesområdet været ekstra fo-
kus, og midler er blevet allokeret til dette område i 2017. 

Der har fortsat været nationalt et tæt samarbejde med Trafik- og Byggestyrelsen om forvaltningen af de 
flyvetilladelser, som unionen er bemyndiget til at udstede, samt nye fokusområder inden for vores inte-
ressesfære. Rent juridisk hører unionens aktiviteter under luftfartsloven, og vores chefgruppe har gjort 
et stort stykke arbejde med at vedligeholde og udbygge unionens driftshåndbog. 

Forventninger til 2018 

Unionen har underskrevet strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund og dermed sikret finansiering til 
dele af strategien som løber indtil 2021. Unionens hovedfokus vil være implementering af strategien og 
de initiativer, som indgår i strategien, sideløbende med varetagelse af de tilsluttede foreningers interes-
ser i de øvrige organisationer hvor Dansk Hanggliding og Paragliding Union er repræsenterede. Der vil i 
forbindelse med strategiaftalen være skærpet fokus på dokumentation af tiltag og effekt. 

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2017 

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, 
som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 
4 og 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager 
tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 

Årsrapporten for Dansk Hanggliding og Paragliding Union er aflagt efter samme regnskabspraksis som 
sidste år. 

Resultatopgørelse 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder nedskrivninger. 

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå uni-
onen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Periodisering  

Væsentlige indtægter og udgifter, herunder obligationsrenter, periodiseres på balancedagen. 

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til pålydende værdi. Værdien reduce-
res med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. 

Gældsforpligtelser 

Gæld måles til amortiseret kostpris, som typisk svarer til nominel værdi. 

Egenkapital 

Egenkapital udgøres af henholdsvis fri og bunden egenkapital. Reservefond anvendes til formål af 
grundlæggende betydning for DHPU's eksistens eller virke, såfremt disse ikke kan dækkes af den ordi-
nære drift. 
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Resultatopgørelse

Budget

Note 2017 2017 (t.kr.) 2016

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund 1 441.452 461 459.624

Turneringer m.v. 2 0 0 7.900

Uddannelse m.v. 3 198.774 451 204.130

Kulturstyrelsen 10.803 10 10.590

Andre indtægter 0 15 15.797

Indtægt fra fællesforsikring 4 102.174 -121 150.082

Præmie, fællesforsikring 0 0 1.800

Indtægter i alt 753.203 815 849.923

Turneringer m.v. 2 116.711 260 258.889

Uddannelse m.v. 3 83.142 74 107.480

Forsikring og konkurrence i alt 199.853 334 366.369

Bruttoresultat 553.350 481 483.554

Rejseudgifter, møder m.v. 5 114.764 95 103.397

KDA kontingent m.v. 69.950 82 98.200

Administrationsomkostninger 6 418.700 362 445.169

Kapacitetsomkostninger i alt 603.414 539 646.766

Resultat af primær drift -50.064 -57 -163.212

Finansielle indtægter 7 0 2 0

Årets resultat -50.064 -55 -163.212

Resultatdisponering

Overført til reservefond 0 0 0

Overført til overførselskonto -50.064 -55 -163.212

-50.064 -55 -163.212

Årsregnskab 1. januar - 31. december
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note 2017 2016

AKTIVER

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Diverse tilgodehavender 8 40.550 29.266

Mellemregning, Træningscenter Fasterholt

0 0

Tilgodehavender i alt 40.550 29.266

Likvide beholdninger 9 1.469.484 1.459.741

Omsætningsaktiver i alt 1.510.034 1.489.007

AKTIVER I ALT 1.510.034 1.489.007

PASSIVER

Egenkapital

Reservefond 10 781.123 781.123

Overført overskud 11 270.898 320.962

Egenkapital i alt 1.052.021 1.102.085

Gældsforpligtelser

Kreditorer 66.761 157.987

Forudbetaling forsikring og licens 312.950 151.110

Mellemregning DIF 49.020 52.872

Skyldig A-skat, AM m.v. 29.282 24.953

Gældsforpligtelser i alt 458.013 386.922

PASSIVER I ALT 1.510.034 1.489.007

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 12

Eventualforpligtelser 13
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Noter

2017

Budget 2017 

(t.kr.) 2016

1 Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund

Grundtilskud 336.052 337 354.224

Tilskud, Udviklingskonsulent 105.400 124 105.400

Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund 441.452 461 459.624

2 Turneringer

Deltagergebyr, DM 0 0 7.900

Indtægter, drageflyvere i alt 0 0 7.900

Øvrige omkostninger, PG Acro 0 0 18.552

Omkostninger, paragliding i alt 0 0 18.552

Ligaturnering 10.000 15 6.500

DM Skrænt, Stævner m.v. 26.565 0 81.748

Klubtilskud 62.203 75 129.681

Swoop Challenge 0 0 17.300

Pylon race 0 0 108

Flyvestedsdatabase 0 80 0

PR/ Event 16.193 0 5.000

Forsikringer/frekvensafgift 1.750 90 0

Omkostninger fælles i alt 116.711 260 240.337

Omkostninger turneringer i alt 116.711 260 258.889

116.711 260 250.989
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2016

Budget 2016 

(t.kr.) 2016

3 Uddannelse m.v.

Certifikater og licenser 186.774 451 204.130

Instruktørkurser og seminarer 12.000 0 0

Indtægter i alt 198.774 451 204.130

Instruktøruddannelse og lederseminar 81.742 65 240

Øvrige omkostninger breddeudvalget 900 0 3.250

E-læringsplatform 0 2 0

Kursus 0 0 100.190

Klubformandskursus 500 0 0

Sikkerhed 0 7 0

Klubudvikling 0 0 3.800

Roskilde AirshowOmkostninger i alt 83.142 74 107.480

Dækningsbidrag uddannelse 115.632 377 96.650

4 Indtægt fra fællesforsikring

Indtægter 235.676 212.150

Kick-back betaling 28.568 50.400

Forsikring -162.070 -112.468

Indtægt fra fællesforsikring i alt 102.174 -121 150.082

5 Rejseudgifter, møder m.v.

Rejse- og kørselsomkostninger 53.628 35 42.077

Kontorholdsomkostninger, bestyrelsen 28.500 29 28.500

Repræsentation, gaver 10.816 8 16.350

Internationale møder 14.174 15 11.521

Repræsentantskabsmøde 966 4 464

Kontingent EHPU 6.680 5 4.485

114.764 95 103.397
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2017

Budget 2017 

(t.kr.) 2016

6 Administrationsomkostninger

Løn m.v. 236.832 264 259.094

Lokaleleje og kontorhold 76.985 3 54.699

Webhotel 90 1 215

Revision og regnskabsmæssig assistance 43.850 13 36.143

Telefon/fax/internet 3.964 7 560

Diverse udgifter 22.692 47 59.290

Administrationssystem PiA 24.400 19 23.399

Faglitteratur og tidsskrifter 0 0 1.556

Porto og fragt 4.017 4 2.038

Bank- og girogebyrer 5.870 4 8.175

Administrationsomkostninger m.v. i alt 418.700 362 445.169

7 Finansielle indtægter

Renteindtægter, pengeinstitutter 0 2 0

Finansielle indtægter i alt 0 2 0

2017 2016

8 Diverse tilgodehavender

Øvrige tilgodehavender 40.550 29.266

Diverse tilgodehavender 40.550 29.266

9 Likvide beholdninger

Driftskonto, Sydbank 1.469.484 693.848

Aftaleindlån, Danske Bank 0 765.893

Likvide beholdninger i alt 1.469.484 1.459.741

10 Reservefond

781.123 781.123

0 0

781.123 781.123

11 Overført overskud

Overført fra tidligere år 320.962 484.174

Overført af årets resultat -50.064 -163.212

270.898 320.962

Overført fra tidligere år.

Overført af årets resultat, jf. resultatdisponering
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Dansk Hanggliding og Paragliding Union

Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

13 Eventualforpligtelser

Unionen har ingen eventualforpligtelser.

Unionen har ingen pantsatsætninger eller sikkerhedsstillelser.
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