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1

Indledning
Vi har revideret årsregnskabet for 2019 for Dansk Fægte-Forbund (forbundet ), der udarbejdes efter Kult urministeriet s bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har i tilknytning til revisionen læst ledelsesberetningen.
Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internat ionale st andarder om revision og yderligere
krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionens formål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omt alt i vores revisionsprotokollat af 26/ 04 2020.
I det te revisionsprotokollat har vi beskrevet væsentlige forhold, som ef ter vores vurdering er relevante
for best yrelsen.

Revisionsprotokollat et er alene udarbejdet til brug for best yrelsen og Danmarks Idræt sforbund og forudsæt tes ikke anvendt af andre eller t il andre formål.

1.1

Forbundets forretningsgange og interne kontroller
Forretningsgange og interne kont roller afpasses ef ter forbundet s størrelse og karakt er med henblik på
at forebygge uforudsete t ab i forbundet , understøt t e ledelsens tilsyn med forbundet og at sikre en rett idig og pålidelig økonomirapport ering.
Der er i forbundet tilknytt et et debet kort / MasterCard. Det lyses, at medarbejdere fra IKC løbende overfører til kortet fra forbundet s hovedkonti. Vi har f ået oplyst, at forbundet s kasserer foret ager en opfølgning på forbruget på det te kort .
Forbundet har et begrænset ant al administ rative medarbejdere, hvilket medfører, at det ikke på alle områder er muligt at et ablere en effektiv funktionsadskillelse og dermed effektiv int ern kont rol.
Vi har drøft et den manglende funktionsadskillelse med ledelsen, som anerkender, at den er bekendt
med, at det t e medfører en øget risiko for, at t ilsigtede og ut ilsigtede fejl, mangler eller uregelmæssigheder, herunder misbrug af forbundet s akt iver, kan opst å og forblive uopdagede.
Forbundets ledelse har oplyst , at en effektiv funkt ionsadskillelse på alle områder ikke er hensigtsmæssig
med de roller, som forbundets nuværende medarbejdere har. Ledelsen har oplyst , at den kompenserer
herfor gennem løbende overvågning af forbundets akt ivit eter og gennemgang af forbundet s økonomirapportering.
Som følge af den manglende funktionsadskillelse har revisionen primært været tilret telagt ud f ra en subst ansbaseret tilgang, hvor vi ved stikprøver tester poster i result at opgørelse, balance, noter og andre
krævede oplysninger m.v. til ekstern og anden dokument at ion samt udfører subst ansanalytisk revision.
Ved subst ansanalyt isk revision foret ages en vurdering af udvalgte regnskabsposter gennem analyse af
forventelige sammenhænge mellem både finansielle og ikke-finansielle oplysninger.

1.2

Øvrige forhold

1.2.1

Ledelsens regnskabserklæring

Vi har i forbindelse med revisionen modt aget en underskrevet regnskabserklæring fra ledelsen. Heri bekræf ter ledelsen bl.a., at forbundet i regnskabsåret ikke har foret aget t ransakt ioner med ledende medarbejdere eller bestyrelse ud over den sædvanlige lønudbet aling.
1.2.2

Omkostningsgennemgang

Vi har i relation til vores gennemgang af omkostningsbilag konst ateret , at er der en begrænset andel af
kvit teringer, som ikke har kunne fremfindes. Det t e kan navnlig henføres til omkostninger relateret til
flyrejser.
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Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikat ioner af konklusionen og med
sædvanlig fremhævelse af forhold om budget t al, idet forbundet har medt aget budget t al i årsregnskabet,
som krævet i Kulturministeriet s bekendt gørelse for regnskabsaflæggelsen samt afgivet en udt alelse om
ledelsesberet ningen uden bemærkninger.
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Der er i forbindelse med vores gennemgang konst at eret , at der ikke foreligger en klar procedure for
godkendelse af omkostningsbilag. Det anbefales, at forbundet s forskellige forret ningsgange og godkendelsesprocedures beskrives skriftligt og godkendes af best yrelsen og herefter implement eres i organisat ionen.
1.2.3

Lønområdet

Vi har i forbindelse med revisionen foret aget stikprøvevis test af udbet alt e lønomkostninger t il underliggende personalesager uden bemærkninger. Vi har i denne sammenhæng fået oplyst, at én medarbejdere, som led i forhandling af individuelle lønpakker, har fri bil stillet t il rådighed.
Yderligere er det konst at eret , at én medarbejder på baggrund af et best yrelsesmødereferat er lønreguleret med 3 %. Af referatet f remgår ikke hvor meget den pågældende medarbejder skal reguleres med.
Det anbef ales, at lønreguleringer skrift lig dokumenteres i form af gagereguleringsbreve eller lignende.
Forvaltning

En ikke-ubet ydelig del af forbundets indtægter hidrører fra indt ægter fra Danmarks Idrætsforbund.
Disse indtægter hidrører i væsent ligt omfang fra indt ægter fra Danske Spil og er dermed reelt offent lige
midler. Forbundet skal således sikre, at de modt agne indt ægt er anvendes inden for formålet , og at forbundet drives under hensyntagen til god offentlig forvalt ning. Det vil sige, at det skal sikres, at forbundet drives effektivt, sparsommeligt , produkt ivt og med en hensigt smæssig økonomist yring.
Vi har ved vores revision ikke konst ateret akt iviteter, der falder uden for forbundets formål.
I forhold t il aspekterne effektivitet , produktivit et, sparsommelighed og god økonomist yring har vi lagt til
grund, at

►

der årligt udarbejdes et budget

►

der foret ages budgetopfølgning

►

der føres referat over bestyrelsens møder

►

der ef ter forbundets forhold er passende forretningsgange mht . godkendelse af omkostninger

►

der følges løbende op med DIF på st rat egiprojekter.

Vores revision har ikke givet os anledning til at konkludere, at der ikke er handlet i overensstemmelse
med god offentlig forvaltning. Forbundet arbejder med, men har ikke opfyldt alle de fastlagt e mål, jf. afsnit 1.2.3.
Det skal i den forbindelse nævnes, at vores revision foret ages ud f ra væsentlighed og risiko, og at vi ikke
gennemgår alle områder og alle bilag i det aljer.
Der henvises i øvrigt til konklusionerne fra den finansielle revision.

1.3

Ikke-korrigerede fejlinformationer
Der er ikke i forbindelse med revisionen konst ateret fejlinformat ion, som ikke er korrigeret i årsregnskabet .

2

Bekræftelse
Vi t illader os at bet ragt e best yrelsens underskrift på det te revisionsprotokollat som en bekræft else på,
at bestyrelsen ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser om formodede besvigelser.

3

Andre opgaver end revision
EY har i 2019 ikke udført andre opgave ud over revisionen af forbundet.
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1.2.4
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Andre oplysninger
Vi skal i henhold til Kulturministeriets bekendt gørelse nr. 2701 af 21. december 2010 oplyse;

►

At vi opfylder lovgivningens habilit etsbestemmelser

►

At vi har under revisionen modt aget alle de oplysninger, der er anmodet om

►

At revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskud, jf. Kulturminist eriets bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, er anvendt i overensst emmelse med de givne vilkår ud over det i afsnit 1.3 anførte.

København, den 4. maj 2020

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspart nerselskab

Ulrik B. Vassing
st at saut. revisor
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Siderne 129–132 er fremlagt på best yrelsesmøde den 4. maj 2020.

I best yrelsen:

Jan Sylvest Jensen
formand

Cat harina Winterberg
næst formand

Jasper Carlsen
kasserer

Pet er Zacho
medlem

Louise Seibæk
medlem

Pet er Linnemann
medlem

Marianne Falk Portved
medlem

Erik Pock
medlem
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