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Danmarks Skiforbund
Årsrapport 2019

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Danmarks Skiforbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2019.
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der 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.
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Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.
Brøndby, den 3. maj 2020

Kenneth Bøggild
administrationschef

Bestyrelsen:

Anna Harboe Falkenberg
formand

Kim Valentin
kasserer

Kuno Brodersen
næstformand

Asger Fischer Mølgaard

Lykke Mulvad Jensen

Michael Rahbek Schmidt

Anne Rønning Boye-Møller
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Danmarks Skiforbund
Årsrapport 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til repræsentantskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Skiforbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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 forbundets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af
21. december 2010, kap. 4 og 6.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres
på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010,
kap. 4 og 6. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af forbundet 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
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af repræsentantskabet godkendte resultatbudget. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere forbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil 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 økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Grundlag for konklusion

Danmarks Skiforbund
Årsrapport 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ź

÷Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 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, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Ź

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol.

Ź

÷Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Ź

÷Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at forbundet ikke længere kan fortsætte driften.

Ź

÷Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, 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 henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Danmarks Skiforbund
Årsrapport 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 3. maj 2020

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

Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
mne32827
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Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og
effektivitet.

Danmarks Skiforbund
Årsrapport 2019

Revisionspåtegning – Intern revision
Til repræsentantskabet for Danmarks Skiforbund
Som repræsentantskabsvalgte interne revisorer i Danmarks Skiforbund har vi i tilknytning til den eksterne revision, foretaget revision af årsregnskabet for 2019.
Den udførte revision
Vores revision har været baseret på en række revisionshandlinger med henblik på at opnå bevis for, at
årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vi har herunder analyseret afvigelser mellem
regnskabet og budgettet, gennemgået udvalgte konti, vurderet de administrative rutiner i relation til interne kontrolfunktioner og gennemgået årsregnskabets indhold og præsentation.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danmarks Skiforbunds resultat
for 2019 og finansielle stilling pr. 31. december 2019.
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Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
Brøndby, den 3. maj 2020

Claus Carlsen
intern revisor
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Danmarks Skiforbund
Årsrapport 2019

Oplysninger om forbundet
Danmarks Skiforbund
Idrættens Hus 20
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon:
Hjemmeside:
CVR-nr.:

43 26 23 30
www.skiforbund.dk
47 16 69 18

Bestyrelse
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Anna Harboe Falkenberg, formand
Kim Valentin, kasserer
Kuno Brodersen, næstformand
Asger Fischer Mølgaard
Lykke Mulvad Jensen
Michael Rahbek Schmidt
Anne Rønning Boye-Møller
Revisor
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36
Postboks 200
2000 Frederiksberg C
Bank
Sydbank (primær bank)
Danske Bank
Nykredit
Jyske Bank
Broager Sparekasse
Momsregistrering
Danmarks Skiforbund er som forening som hovedregel momsfritaget.
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Danmarks Skiforbund
Årsrapport 2019

Ledelsesberetning
Indledning
Bestyrelsen for Danmarks Skiforbund finder at vedlagte regnskab for 2019 giver et retvisende billede af
de finansielle forhold i det forgangne år, herunder set i forhold til forbundets mål og nøgleaktiviteter
samt den daglige drift. I det følgende beskrives kort væsentlige punkter i regnskabet og vedrørende
2019.
Resultat/resultatfordeling
Årets resultat blev et overskud på 59.909 kr. mod et budgetteret overskud på 6.873 kr. Overskudet
overføres til DskiF’s egenkapital. Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende.

2019 har fortsat været præget af implementeringen af den fireårige (2018-2022) strategiaftale med
DIF. Det har vist sig efter igangsættelsen af implementeringen og dialog med DIF, at der er forhold i aftalen, som har været uhensigtsmæssigt formuleret, hvorfor en revidering af aftalen er sket i 2019. Revideringen omhandler primært sammenlægning af spor et og to. Spor et omhandlede rekrutteringsmål, og
spor to var oprindelig de handlinger, som skulle sikre opfyldelse af spor et. Ved den administrative sammenlægning er målene ikke ændret.
Sekretariatet:
I foråret 2019 blev den daglige administration af Den Danske Skiskole administrativt sammenlagt med
DSkiF’s sekretariat. Den Danske Skiskole har fortsat egen sekretariatsleder, men den daglige administration varetages nu under en enhed. DSkiF’s sekretariat bestod i 2019 af tre fuldtidsårsværk fordelt som
følger:
Ź

Administrationschef: 1 årsværk

Ź

Sportslig udviklingskonsulent: 0,75 årsværk
(ansat på fuld tid, men 0,25 årsværk købes af Alpin Kraftcenter Danmark)

Ź

Administrativ medarbejder: 1 årsværk.

I året er der ikke konstateret tab på debitorer, som vedrører tidligere regnskabsår.
Danmarks Skiforbund har fordelt sit indestående mellem tre bankforbindelser, Sydbank (primær bank),
Danske Bank og Nykredit bank, og har ikke stiftet gæld til pengeinstitutter i 2019.
Vedrørende yderligere kommentarer til årets aktiviteter og resultater henvises i øvrigt til bestyrelsens
separate udførlige skriftlige beretning, som præsenteres på skiforbundets repræsentantskabsmøde.
Tilpasninger/økonomistyring
I 2019 har der været en meget stram økonomistyring. Udover almindeligt mådehold skyldes dette, at
det fortsat ikke i større omfang er lykkedes at finde kommercielle partnere til økonomisk at støtte op
omkring forbundets aktiviteter.
Den Danske Skiskole
Den Danske Skiskoles økonomiske aktiviteter er medtaget i nærværende årsrapport og er integreret i de
regnskabsprincipper og rapportering, som følges af Danmarks Skiforbund. Resultatet for Den Danske
Skiskole påvirker ikke (efter aftale) resultatet for Danmarks Skiforbund, idet resultatet for Den Danske
Skiskole fordeles i henhold til tidligere indgået aftale mellem Den Danske Skiskole og Danmarks Skiforbund.
Udvikling
Det forventes, at resultatet for 2020 følger det fremlagte budget.
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Aktivitet og resultat

Danmarks Skiforbund
Årsrapport 2019

Samarbejde
Bestyrelsen finder, at Danmarks Skiforbund har et tilfredsstillende og godt samarbejde med DIF, FIS og
IBU.
Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2019
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I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er det i januar 2020 besluttet at
nedlægge stillingen ”Sportslig udviklingskonsulent”. Stillingen nedlægges, da forbundets sportslige aktiviteter er forankret i særskilte selvstændige enheder uden for forbundet. Samarbejdet med disse enheder styres via rammeaftaler. For at styrke udviklingen af skiklubberne med udgangspunkt i klubberne
har forbundet pr. 3. februar 2020 ansat en projektleder med ansvar for klubudvikling. Sekretariatet består herefter fortsat af knap 3 årsværk (2,8 årsværk).
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Danmarks Skiforbund
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Danmarks Skiforbund for 2019 er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets
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.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse
Generelt om indregning og måling

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender optages til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af
forventet tab.
Hensættelser
Der foretages hensættelser af ikke-forbrugte midler til kraftcentre. Desuden foretages der hensættelser
til projekter efter ledelsens beslutning.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

10

Penneo dokumentnøgle: 0KI24-ZFAYG-Y6ETF-ETJ58-IESQ7-ULO8K

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

Danmarks Skiforbund
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

1

2

kr.

2019
ekskl.DDS

DDSǦ
aktiviteten
2019

2018
ekskl.DDS

Budget
2019
ekskl.DDS

Administrationstilskud, DIF
Sportsligt tilskud, DIF
Administrationstilskud, FIS
Sportsligt tilskud, FIS
Klubkontingenter
Gennemfaktureringer
Øvrige indtægter

1.842.400
807.365
110.076
577.920
471.915
2.419.091
16.349

0
0
0
0
211.346
0
5.375.721

1.866.900
800.100
115.569
606.760
509.580
1.504.957
20.084

1.866.900
800.100
110.282
578.986
541.305
1.350.000
235.000

Indtægter i alt

6.245.116

5.587.067

5.423.950

5.482.573

842.594
265.332
0
1.394.456
0
31.811
30.058
199.771

0
0
0
0
0
1.010.690
0
0
0

478.618
626.113
520.761
159.303
1.171.479
0
21.295
24.103
5.478

456.000
317.500
961.100
0
900.000
0
280.500
55.000
165.000

916.330
757.852

0
393.887

310.069
748.429

200.000
583.100

4.843.705

1.404.577

4.065.648

3.918.200

Sportsligt tilskud/aktiviteter

1.341.502

4.321.805

1.425.231

1.557.500

Omkostninger i alt

Omkostninger
Lønninger, sport
Lønninger, bredde
Lønninger, administration
Lønninger, projekt
Gennemfaktureringer, løn
Personaleomkostninger, DDS
Breddeaktiviteter
Kommunikation og markedsføring
Projekter
Virksomhedsaktiviteter, gennemfaktureringer
Administration

6.185.207

5.726.382

5.490.879

5.475.700

Resultat

59.909

-139.315

-66.929

6.873

Disponering
Overført til egenkapital

59.909

-139.315

-66.929

6.873
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Resultatopgørelse

Danmarks Skiforbund
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

2019
ekskl.DDS

DDSǦ
aktiviteten
2019

2018
ekskl.DDS

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Forudbetalinger
Tilgodehavende, diverse

0
502.357

-26.412
143.628

0
219.152

Tilgodehavender i alt

502.357

117.216

219.152

Likvide beholdninger

3.773.773

3.292.633

3.581.413

Omsætningsaktiver i alt

4.276.130

3.409.849

3.800.565

AKTIVER I ALT

4.276.130

3.409.849

3.800.565

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo
Resultat

1.522.539
59.909

2.115.410
-139.315

1.589.468
-66.929

Egenkapital i alt

kr.

3

4

1.582.448

1.976.095

1.522.539

Hensættelser
Hensættelse til OL
Øvrige hensættelser

47.500
165.578

0
12.725

87.000
14.903

Hensættelser i alt

213.078

12.725

101.903

Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld til klubber/udvalg m.v.
Mellemregning, DIF
Skyldige omkostninger
DT-U, skyldige omkostninger
Mellemværende med kraftcentre
Forudmodtaget indtægter
Anden gæld

15.000
623.763
0
0
1.106.022
421.188
314.631

0
0
17.205
0
0
516.799
887.025

15.000
677.805
0
163.251
548.274
492.625
279.168

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

2.480.604

1.421.029

2.176.123

PASSIVER I ALT

4.276.130

3.409.849

3.800.565
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Balance

Danmarks Skiforbund
Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2019
ekskl.DDS

2018
ekskl.DDS

Budget
2019
ekskl.DDS

157.901
143.852
98.131
18.756
84.204
61.312
20.768
26.510
146.418

157.748
146.119
119.651
21.774
91.866
42.204
6.105
8.943
154.019

162.000
49.500
40.000
27.500
95.000
61.200
28.800
12.500
106.600

757.852

748.429

583.100

150.356
23.313
148.216
845.000
330.000
-155.383

75.175
36.276
8.253
970.418
330.000
5.109

150.000
12.500
235.000
830.000
330.000
0

1.341.502

1.425.231

1.557.500

Egenkapital 1. januar
Årets resultat

1.522.539
59.909

1.589.468
-66.929

Egenkapital 31. december

1.582.448

1.522.539

447.574
331.548
326.900

141.988
241.286
165.000

1.106.022

548.274

kr.

Administrationsomkostninger
Administration
Husleje, DIF
Øvrige omkostninger
It- og systemomkostninger
Telefon og porto
Klubforsikringer
Bestyrelsesmøder
Repræsentantskabsmøde
Medarbejderomkostninger
Internationale og nationale møder

2

Sportsligt tilskud/aktiviteter
Langrend kraftcenter
Medaljer
Øvrige discipliner
Alpint kraftcenter
Freestyle kraftcenter
Træneruddannelse

3

4

Egenkapital

Mellemværende med kraftcentre
IBU
Langrend
Freestyle
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Kenneth Bøggild

Claus Elgaard Carlsen

Administrationschef

Intern revisor

På vegne af: Danmarks Skiforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-104112547518

På vegne af: Danmarks Skiforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-298968099891

IP: 217.63.xxx.xxx
2020-05-01 12:33:20Z

IP: 212.237.xxx.xxx
2020-05-01 12:52:09Z

Kim Valentin

Anna Malin Harboe

Bestyrelse
På vegne af: Danmarks Skiforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-587833715939
IP: 188.178.xxx.xxx

Bestyrelse
På vegne af: Danmarks Skiforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-290737648626
IP: 87.49.xxx.xxx

2020-05-02 08:13:22Z

2020-05-03 17:30:40Z

Kuno Brodersen

Asger Fischer Mølgaard

Bestyrelse

Bestyrelse

På vegne af: Danmarks Skiforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-040209005571

På vegne af: Danmarks Skiforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-647283535670

IP: 86.48.xxx.xxx
2020-05-04 13:30:00Z

IP: 80.198.xxx.xxx
2020-05-04 14:00:45Z

Michael Rahbek Schmidt

Anne Boye-Møller

Bestyrelse
På vegne af: Danmarks Skiforbund

Bestyrelse
På vegne af: Danmarks Skiforbund

Serienummer: PID:9208-2002-2-476575470347
IP: 128.0.xxx.xxx
2020-05-06 10:50:37Z

Serienummer: PID:9208-2002-2-929377611460
IP: 171.20.xxx.xxx
2020-05-06 18:27:48Z
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Ulrik B Vassing

Bestyrelse

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Danmarks Skiforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-712964425992

På vegne af: Ernst & Young P/S
Serienummer: CVR:30700228-RID:77180494

IP: 87.49.xxx.xxx
2020-05-11 08:52:49Z

IP: 85.204.xxx.xxx
2020-05-11 14:37:37Z

Penneo dokumentnøgle: 0KI24-ZFAYG-Y6ETF-ETJ58-IESQ7-ULO8K

Lykke Mulvad Jeppesen

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

