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Ledelsespåtegning
Best yrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrappor ten for 1. januar – 31. december 2020 for
Dansk Taekwondo For bund.
Årsrapporten er aflagt i overensst emmelse med Kulturminist eriet s bekendt gørelse nr. 1701 af 21.
december 2010.
Det er vores opfat telse, at årsrappor ten giver et ret visende billede af forbundet s aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultat et af forbundets akt iviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020.
Det er endvidere vores opfat telse, at ledelsesberetningen indeholder en ret visende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles t il generalforsamlingens godkendelse.
Odense, den 18. maj 2021

Mireille Enggaard Kempf
formand

David Coupar

Bodo von Münchow

Tina Kim Sloth

Tarik Set ta

Michael Gandø
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Best yrelse:

Søren Dall
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til repræsentantskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Taekwondo Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfat t er anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og not er. Årsregnskabet
udar bejdes eft er Kult urministeriet s bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Det er vores opfat telse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundet s aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultat et af forbundets akt iviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med Kulturministeriet s bekendt gørelse nr. 1701 af
21. december 2010, kap. 4 og 6.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internat ionale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offent lig 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 standar der og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
afsnit " Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet" . Det er vores opfat telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af for bundet 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
et iske forpligtelser i henhold t il disse regler og krav.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Forbundet har i overensstemmelse med Kult urminist eriet s bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af best yrelsen godkendte result at budget . Budget tallene har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensst emmelse med Kulturministeriets bekendt gørelse 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 fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udar bejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundet s evne t il at fortsæt t e
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift , hvor det te er relevant; samt at udar bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort sat drift , medmindre ledelsen ent en har t il hensigt at
likvidere forbundet, indst ille drift en eller ikke har andet realist isk alternativ end at gøre det te.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig 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 garant i for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, samt st andarderne for offent lig revision, altid vil af dække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsent lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkelt vis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt st andarderne for offentlig revision, foret ager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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►

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion 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 væsent lig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat te sammensværgelser, dokument falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt telse af intern kontrol.

►

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende ef ter omst ændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundet s interne kontrol.

►

Tager vi stilling t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyt tede oplysninger, som ledelsen har udar bejdet , er rimelige.

►

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 bet ydelig tvivl om forbundets evne
t il at fort sæt te 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 for bundet ikke længere kan fortsæt te driften.

►

Tager vi stilling t il den samlede præsentation, strukt ur 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 øverst e ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle bet ydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat ter ikke ledelsesberetningen, og vi udt rykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsent ligt 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 bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfat telse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kult urminist eriet s bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformat ion i ledelsesberetningen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de disposit ioner, der er omfat tet af regnskabsaflæggelsen, er i overensst emmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede af taler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er t aget skyldige økonomiske hensyn ved forvalt ningen af
de midler og driften af de virksomheder, der er omfat tet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøt ter sparsommelighed, produktivit et og
effektivit et.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
I t ilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-krit isk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efter prøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
de undersøgte dispositioner, der er omfat t et af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvalt ningsrevision vur derer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte syst emer, processer eller disposit ioner understøt ter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de vir ksomheder, der er omfat tet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning t il væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rappor tere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rappor tere i den forbindelse.
Esbjerg, den 18. maj 2021
EY Godkendt Revisionspart nerselskab
Penneo dokumentnøgle: ASTEX-5JZNZ-GLUTE-UWJ12-XO20H-NF042
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Søren Jensen
st atsaut. revisor
mne32733
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Ledelsesberetning
Oplysninger om forbundet

Navn
Adresse, postnr. by

Dansk Taekwondo For bund
Rundhøj Allé 76 E

CVR-nr.

80 21 15 11

Hjemmeside

www.taekwondo.dk

Telefon

+45 21 22 51 66

Best yrelse

Mireille Enggaard Kempf, formand
David Coupar
Bodo von Münchow
Tina Kim Sloth
Tarik Set ta
Michael Gandø
Søren Dall

Revision

EY
Godkendt Revisionspartnerselskab
Bavnehøjvej 5
6700 Esbjerg
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8270 Højbjerg

Herdis Linde Jensen, Int ern revisor
Ove Jensen, Intern revisor
Bankforbindelse

Sydbank

Momsregist rering

Forbundet er ikke momsregistreret.
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet

DTaF’s formål er at udbrede kendskabet til og fremme interessen for taekwondo i Danmark og varetage
t aekwondoens interesser som amat øridræt under Danmarks Idræts Forbund, World Taekwondo Europa
og World Taekwondo.
Udvikling i regnskabsåret

Resultatet for 2020 har været positiv.

DTaF fik lige afviklet Esbjerg Plus Cup i slut ningen af februar inden de følgende stævner måt te aflyses på
st ribe. Det lykkedes også at afvikle Munkebo Teknik Cup samt Poomsae Tommerup Open og All Danish
Open, sidstnævnt e dog i en online udgave.
Som forberedelse til VM 2020 i Herning nåede tekniklandsholdet at deltage i bl.a. Nordiske Mesterskaber, US Open, President Cup og German Open inden aflysningen af VM blev en realitet.
Da forbundsaktiviteter har været lukket siden marts 2020, så er der nogle budget terede penge, som
ikke er blevet brugt .
Regist rering af GAL/ GOL-licenser er lagt ud til klubberne, så de selv foretager registrering, så fremadret t et vil det ikke give den samme indtægt . Men en del af klubberne/ medlemmerne bruger stadig DTaF
t il registreringen.
Strategiaf talen med DIF giver store udfordringer i forhold t il budgetlægningen men best yrelsen, talent og eliteudvalgene, breddeområdet , og mar keting har alle vist mådehold, og brugt mindre end budget teret . Det te selvfølgelig også i betragt ning af Corona situat ionen.
Udviklingen har bet ydet at vi har øget den positive egenkapital, og vi har været i stand til at betale alle
vores forpligtigelser til t iden.
Den nuværende best yrelse, vil arbejde på nogle forslag til, hvad de ubrugte midler kan bruges til at
” kick-start e” taekwondo rundt omkring i landet.
Da vi nu har en positiv egenkapit al, vil vi satse på at få gang i både bredde og eliteaktivit et er, t il glæde
for forbundet s klubber og medlemmer.
Begivenheder efter statusdagen

Der er ikke indtruffet nogen begivenheder efter statusdagen, der har bet ydning for regnskabet 2019.
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2020 har været et t urbulent år med aflysninger af næsten samtlige aktivitet er i forbundet , pga. Corona
situat ionen, herunder VM i Herning, og mange andre st ævner i ind- og udland, uddannelse, mødevirksomhed og sommerlejr.

Dansk Taekwondo Forbund

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensst emmelse med bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel
4 og 6, om regnskab og revision for tilskudsmodt agere under Kulturministeriets ressort , idet forbundet
modtager t ilskud i henhold til lov om visse spil, lott erier og væddemål.
Årsrapporten for Dansk Taekwondo For bund for 2020 er aflagt eft er samme principper som sidste år.

Resultatopgørelse
Generelt om indregning og måling

Akt iver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremt idige økonomiske fordele vil tilflyde forbundet , og aktivets værdi kan måles pålideligt .
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt , at fremt idige økonomiske fordele vil fragå forbundet, og forpligtelsens vær di kan måles pålideligt .
Ved først e indregning måles akt iver og forpligtelser t il kost pris. Efterfølgende måles aktiver og forpligt elser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapport en aflægges, og som be- eller af kræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter

Indt ægter/ t ilskud indregnes uden periode, hvor de er optjent .
Tilskud fra Danmarks Idræt sforbund indtægtsføres på baggrund af godkendt tilskudsbrev.
Udgifter

Udgifter omfat ter omkostninger vedrørende forbundets primære aktivitet , der er afholdt i årets løb.

Balancen
Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpriser med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Driftsmateriel og inventar:

3-5 år.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige vær di af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikat ioner på vær diforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningst est af hvert enkelt akt iv henholdsvis gruppe af akt iver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsvær dien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nett osalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede net toindt ægter fra anvendelsen af akt ivet eller aktivgruppen.
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Årsregnskab 1. januar – 31 . december
Anvendt regnskabspraksis
Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer og tilgodehavender måles til amortiseret kostpris eller dagsværdi.
Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kost pris. I tilfælde, hvor net torealisationsværdien er lavere end kost prisen,
nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender

Hensættelser

Under denne post er hensat forpligtelser, der påhviler DTaF som følge af t ilsagn om støt t e, dækning af
omkostninger m.v., men hvor forpligtelsens nøjagtige beløb eller forfaldstidspunkt ikke kendes.
Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelsen af gældsforholdet. Efterfølgende
opgøres gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser
samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.
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Note

2020

Budget
2020

2019

711.000
1.410.000
0
1.459.500
10.000
22.400
63.791

714.000
1.407.000
0
1.531.500
10.000
85.000
40.000

714.000
1.399.000
14.821
1.272.480
10.000
83.450
67.691

3.676.691

3.787.500

3.561.442

80.502
396.394
160.743
277
955.301
125.284
124.221
334.699
0
527.271
-62.583

100.000
677.200
639.100
25.000
881.398
75.000
155.000
700.000
85.000
625.000
0

113.262
374.803
486.856
2.552
874.195
99.665
159.734
533.063
43.047
572.356
53.830

Udgifter i alt

2.642.109

3.962.698

3.313.363

Årets resultat

1.034.582

-175.198

248.079

Resultatdisponering
Overført resultat

1.034.582

kr.

Grundstøt te, DIF
1 Strategistøtte DIF
Øvrige tilskud, DIF
Licens og forsikring
Sponsorer
Deltagergebyr
Andre indtægter
Indtægter i alt

Best yrelsen
2 Talent - og Eliteudvalgene
3 Breddeområdet
Market ing, PR og ordensudvalg
4 Fællesområder
5 IT og Udvikling
9 Af- og nedskrivninger
6 Strategisk spor 1 – Unge og Bredde
7 Strategisk spor 2 – Organisation
8 Strategisk spor 3 – Talent- og elite
VM 2020

248.079
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Note

kr.

2020

2019

143.523

253.464

Materielle anlægsaktiver i alt

143.523

253.464

Anlægsaktiver i alt

143.523

253.464

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger

53.998

11.888

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra varesalg og tjenesteydelser
Periodeafgrænsningsposter

5.705
81.404

0
105.398

Tilgodehavender i alt

87.109

105.398

Likvide beholdninger

2.199.787

995.928

Omsætningsaktiver i alt

2.340.894

1.113.214

AKTIVER I ALT

2.484.417

1.366.678

AKTIVER
Anlægsaktiver
9 Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar
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Balance

Dansk Taekwondo Forbund

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31 . december

Note

kr.

2020

2019

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo
Årets resultat

1.014.977
1.034.582

766.898
248.079

Egenkapital i alt

2.049.559

1.014.977

Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Mellemregning, DIF
Anden gæld, A-Skat , AM-bidrag, ATP, Feriepenge og Løn
Periodeafgrænsningsposter

181.328
20.690
216.953
15.887

152.417
27.950
118.571
52.763

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

434.858

351.701

Gældsforpligtelser i alt

434.858

351.701

2.484.417

1.366.678

PASSIVER I ALT
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Balance
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Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31 . december
Noter
kr.

Budget 2 0 2 0

2019

700.000
85.000
625.000

700.000
85.000
622.000

714.000
70.000
615.000

1.410.000

1.407.000

1.399.000

Talent og Eliteudvalget Teknik
Talent og Eliteudvalget Kamp
Teknik, landshold, konkurrencer + udv.center
Kamp, landshold, konkurrencer + udv.center
Sportschef

4.582
0
123.302
55.469
213.041

39.000
0
289.000
130.000
219.200

53.321
10.022
115.298
151.179
44.983

Talent- og Eliteudvalgene i alt

396.394

677.200

374.803

655
88.535
82.135
5.819
-16.401

85.000
215.000
339.100
0
0

86.135
221.809
241.647
-54.437
-8.298

160.743

639.100

486.856

Medlemsforsikring
Sekretariatet og Økonomi
Fællesomkostninger

306.029
342.818
306.454

300.000
329.500
251.898

300.085
327.839
246.271

Fællesområder i alt

955.301

881.398

874.195

IT og Udvikling
IT

125.284

75.000

99.665

IT og Udvikling i alt

125.284

75.000

99.665

Strategistøtte DIF

Strategisk spor 1 – Unge og Bredde
Strategisk spor 2 – Organisation
Strategisk spor 3 – Talent- og elite
Strategistøtte DIF, i alt

2

3

Talent- og Eliteudvalgene

Breddeområdet

Sommerlejr og Para EM/ VM
St ævneområdet
Dommere, kamp/ t eknik
Uddannelsesområdet
Gradueringsudvalg
Breddeområdet i alt

4

5

Fællesområder

14

Penneo dokumentnøgle: ASTEX-5JZNZ-GLUTE-UWJ12-XO20H-NF042

1

2020

Dansk Taekwondo Forbund

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31 . december
Noter
kr.

7

8

9

Budget 2 0 2 0

2019

Udviklingskonsulent
Mødeaktivit eter
Træner - og efteruddannelse
Materialer
Vidensbank og skoleprojekter

281.362
23.547
13.850
15.940
0

420.000
57.000
130.000
25.000
68.000

380.147
32.828
60.393
40.637
19.058

Strategisk spor 1 i alt

334.699

700.000

533.063

Formandskongres + WT, GMS uddannelse
Materialer

0
0

55.000
30.000

42.592
455

Strategisk spor 2 i alt

0

85.000

43.047

Teknik, uddannelse + udv.center
Kamp, landstræner, uddannelse + udv.center

36.558
490.713

107.500
517.500

60.772
511.584

Strategisk spor 3 i alt

527.271

625.000

572.356

2020

2019

Materielle anlægsaktiver
Kost pris pr. 1. januar
Tilgang

1.297.770
14.280

1.178.164
119.606

Kostpris pr. 31. december

1.312.050

1.297.770

Afskrivninger pr. 1. januar
Årets afskrivninger

1.044.306
124.221

884.572
159.734

Afskrivninger pr. 31. december

1.168.527

1.044.306

143.523

253.464

Strategisk spor 1 – Unge og Bredde

Strategisk spor 2 – Organisation

Strategisk spor 3 – Talent- og elite

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december
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David Albert Coupar

Michael Wølk Gandø

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Taekwondo Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-225468228608
IP: 195.249.xxx.xxx
2021-05-18 11:02:15Z

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Taekwondo Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-418492342661
IP: 62.44.xxx.xxx
2021-05-18 12:30:50Z

Søren Dall

Bodo Ingo Christian Hugo von Münchow

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Taekwondo Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-246716986640
IP: 185.125.xxx.xxx
2021-05-18 13:01:05Z

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Taekwondo Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-467626574644
IP: 185.229.xxx.xxx
2021-05-18 19:20:39Z

Mireille Enggaard Kempf

Tarik Abu Setta

Bestyrelsesformand
På vegne af: Dansk Taekwondo Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-437016323000
IP: 77.241.xxx.xxx
2021-05-18 19:25:56Z

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Taekwondo Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-547081035455
IP: 131.164.xxx.xxx
2021-05-18 19:32:04Z

Navnet er skjult (CPR valideret)

Søren Jensen

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Taekwondo Forbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-471973531824
IP: 62.107.xxx.xxx
2021-05-19 06:57:21Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:59961448
IP: 145.62.xxx.xxx
2021-05-19 06:58:31Z
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