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1

Indledning
Vi har revideret årsregnskabet for 2020 for Dansk Arbejder Idrætsforbund (forbundet ), der udarbejdes
ef ter Kult urminist eriets bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6 samt bekendt gørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administ rative forhold af modt agere af drift
t ilskud fra Social- og Indenrigsministeriet . Vi har i t ilknyt ning t il 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 omtalt i vores revisionsprotokollat af 1. april 2017.
I det te revisionsprotokollat har vi beskrevet væsentlige forhold, som ef ter vores vur dering 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.

2

Væsentlige forhold

2.1

Tilskud fra Socialstyrelsen og regnskabsmæssig begrebsramme
Forbundet har, lig tidligere år, modt aget et drift stilskud på 1.500 t .kr. fra Socialst yrelsen vedrørende
akt ivit eten ” Idræt for Sindet” .
I henhold de t ilhørende t ilskudsbet ingelserne skal forbundets årsrapport aflægges iht . Socialst yrelsens
bestemmelser. På baggrund af tilskuddet fra DIF på 5.541 t .kr. kræves det på tilsvarende vis af Kultur minist eriet, at årsrappor tens aflægges iht. Kulturministeriets bestemmelser.
Med baggrund i ovenstående aflægges årsrapport en både iht. Kulturministeriet s og Socialst yrelsens best emmelser. Det er ledelsens vurdering, at regnskabsreglerne i de t o regelsæt i alt væsentlighed er ens.
De projektrelaterede omkostninger t il ” Idræt for Sindet” er specificeret i årsrapportens note 6. Forbundet s egenfinansiering knyt tet hert il udgør for 2020 i alt 460 t.kr.
Vores gennemgang af forbruget af driftst ilskuddet har ikke givet anledning til nogen bemærkninger.
Vi er enige i den regnskabsmæssige behandling.

2.2

Projektomkostninger under Idræt for Sindet
Vi har konstateret, at der i projektomkostningerne for ” Idræt for Sindet ” indgår omkost ninger t il hensat te feriepenge med 195 t. kr.
Det fremgår ikke af tilskudsbet ingelserne, hvorvidt t ilskudsmidlerne kan medgå til finansiering af hensat te eller afregnede feriepenge. Vi har i andre sammenhænge ikke erfaring for, at tilskudsmidler fra
Socialminist eriet medgår t il finansiering af feriepenge.
På grund af fortolkningsusikkerheden anbefaler vi ledelsen at tage kont akt t il ministeriet for at få klar lagt, hvorvidt omkost ninger til hensat te og/ eller afregnede feriepenge kan finansieres af tilskuddet .
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Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer af konklusionen og med
sædvanlig fremhævelse af forhold om budget t al, idet forbundet har medt aget budget tal i årsregnskabet,
som krævet i Kultur ministeriet s bekendt gørelse for regnskabsaflæggelsen, samt af givet en udtalelse om
ledelsesberet ningen uden bemærkninger.
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2.3

Forbundets forretningsgange og interne kontroller
Forret ningsgange og interne kont roller afpasses ef ter forbundet s størrelse og karakter med henblik på
at forebygge uforudsete tab i for bundet , understøt t e ledelsens tilsyn med forbundet og at sikre en rett idig og pålidelig økonomirappor tering
Forbundssekret æren har et Visa Dankort til forbundets hovedkont o. Vi har fået oplyst , at der løbende
foretages afregning og dokumentat ion af forbruget på det te kreditkort .
Forbundet har et begrænset antal administrat ive medarbejdere, hvilket medfører, at det ikke på alle områder er muligt at etablere en effektiv funktionsadskillelse og dermed effektiv int ern kont rol.

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 fra en subst ansbaseret tilgang, hvor vi ved stikprøver tester poster i result atopgørelse, balance, noter og andre
krævede oplysninger m.v. til ekstern og anden dokumentat ion samt udfører substansanalytisk revision.
Ved substansanalyt isk revision foretages en vur dering af udvalgte regnskabsposter gennem analyse af
forventelige sammenhænge mellem både finansielle og ikke-finansielle oplysninger.

2.4

Hensættelse til kongres
Forbundet har i 2019 hensat 80 t .kr. t il afholdelse af kongres i 2020. Denne er blevet udskudt t il 2021
på grund af COVID-19. Vi har sidste år drøftet hensæt telsen med den daglige ledelse. Det er fortsat vores opfat t else, at hensæt telsen ikke opfylder de regnskabsmæssige krit erier for at være en hensæt telse.
Vi har fået oplyst , at hensæt telsen t ilbageføres i 2021 og at forbundet ikke længere, vil lave lignende
hensæt telser.
Forholdet medfører, at den samlede egenkapital pr. 31. december 2020 er undervurderet med 80 t.kr.
Forholdet har ikke haft indflydelse på året s resultatopgørelse, idet hensæt telse blev optaget i 2019,
hvor den påvir kede årets result at negativt med 80 t.kr.

3

Redegørelse for juridisk-kritisk og forvaltningsrevision
I henhold t il Kulturministeriets bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapit el 4 og 6 og Socialog Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 skal vores revision udføres i
overensstemmelse med gældende revisionsstandar der for offent lig revision (SOR). Det te omfat ter både
SOR 6 og SOR 7, der vedrører juridisk-kritisk revision (lovmedholdelighed) og forvalt ningsrevision (udføres dispositioner i overensstemmelse med god offentlig forvaltning).
I overensstemmelse med standarderne omfat ter vores revision:

►

Sædvanlig forvalt ningsrevision

►

Udvalgt fokusområde for 2020

Vores gennemgang er uddybet nedenfor, og har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.

3.1

Sædvanlig forvaltningsrevision
Den sædvanlige forvaltningsrevision er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision af
årsregnskabet og har omfat tet en vur dering af sparsommelighed, produkt ivitet , effekt ivitet og økonomist yring. Vurderingen er blandt andet baseret på analyser af omkostnings- og indtægtsposter, beregning
af nøglet al samt undersøgelser af usædvanlige t endenser i udviklingen.
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Vi har drøft et den manglende funktionsadskillelse med ledelsen, som aner kender, 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 opstå og forblive uopdagede.
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Det er forbundet s ledelse, der har ansvaret for at planlægge og st yre forbundets akt ivit eter og herved
sikre, at forbundet s ressourcer, herunder tilskuddet fra DIF, anvendes på en økonomisk forsvarlig måde.
Det forventes, at forbundet s ledelse under hensynt agen til sparsommelighed, produkt ivitet og effekt ivit et tilret telægger en efter forbundets størrelse afpasset administ ration af ressourcerne.

►

Ledelsen vurderer, at omfanget af repræsentationsomkostninger ligger på et passende niveau, og
at omkostningerne er afholdt sparsommeligt og i overensstemmelse med forbundet s formål. Vi har
desuden fået oplyst, at tilhørende bilag er regist reret med sædvanlige oplysninger om formål og
deltagere.

►

Forbundet har udstedt 1 Visa Dankort til forbundssekret æren. Ledelsen vurderer, at omkostningerne betalt via Dankortet er afholdt sparsommeligt og i overensstemmelse med forbundet s formål.
Ledelsen vurderer også, at omfanget af kredit kort er nødvendigt for at opret holde en administrativ
fleksibel proces for bet aling af en række omkost ningst yper.

►

Forbundet har ikke foretaget t ransaktioner med ledelse og best yrelse udover sædvanlig lønudbetaling

Vores revision har ikke givet os anledning til at konkludere, at der ikke er handlet i overensstemmelse
med god offentlig forvaltning.

3.2

Udvalgt fokusområde for 2020
Ud over den sædvanlige forvalt ningsrevision skal der på rotat ionsbasis over fem år udføres særskilt revision af en række forskellige fokusområder.
Vi har i forbindelse med revisionen for 2020 udvalgt følgende fokusområder til gennemgang:

►

Akt ivitets- og ressourcest yring

►

Mål- og resultatst yring

Forbundets aktivit ets- og målopfølgning varet ages i høj grad i samarbejde med DIF gennem de fælles
vedtagne strategispor. Der afholdes årligt minimum et møde mellem DIF og forbundet vedrørende stat us
på målene.
For indeværende år er der ikke foret aget en kvantitat iv målopfølgning (grøn, gul, rød-vur dering) pr.
st rategispor. Det te skyldes, at de indførte corona-restrikt ioner har begrænset eller forsinket målopfyldelsen væsent ligt .
Vi har foretaget gennemlæsning af referaterne for møderne med DIF, som bekræfter ovenstående.
Ledelsen i forbundet har i forlængelse af ovenstående oplyst , at man i bedst muligt omfang har forsøgt
at sikre fremdrift i strat egisporene i året . Vi har også fået oplyst, at ledelsen genoptager den kvant itat ive målopfølgning på de valgte strategispor, når mere normale tilstande i samfundet etableres igen.
Baseret på ovenst ående vurderer vi, at forbundets mål- og akt ivitet sst yring for året har været passende
under hensynt agen til corona-restriktionerne.

4

Øvrige forhold

4.1

Ikke-korrigerede fejlinformationer
Foruden forholdet omtalt jf. afsnit 2.4 er der i forbindelse med revisionen ikke konst ateret fejlinformat ion, som ikke er korrigeret i årsregnskabet .
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Derudover drøfter vi afholdelse af særligt ” følsomme omkost ninger” og potent ielt særlige svagheder i
interne forretningsgange med ledelsen. Vi har fået oplyst , at:
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4.2

Ledelsens regnskabserklæring
Vi har i forbindelse med revisionen modt aget en underskrevet regnskabserklæring fra ledelsen. Heri bekræfter ledelsen bl.a., at forbundet i regnskabsåret , ikke har foretaget transakt ioner med ledende medarbejdere eller bestyrelse udover den sædvanlige lønudbetaling.

5

Bekræftelse
Vi t illader os at bet ragte 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.

6

Andre opgaver end revision

7

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 under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

at

revisionen ikke har givet anledning t il bemærkninger med hensyn til, om t ilskud, jf. Kulturministeriets
bekendt gørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6, er anvendt i overensstemmelse med
de givne vilkår ud over det i afsnit 2.3 anført e.

København, den 13. april 2021

EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

Ulrik B. Vassing
st atsaut. revisor

Rasmus Friborg Andersen
st atsaut. revisor
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EY har i 2020 ud over revisionen ikke udført andre ydelser for forbundet.
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Siderne 120–125 er fremlagt på best yrelsesmøde den 13. april 2021.

Peer Huniche
forbundsformand

Sonja Søe Bergmann
næst formand

Pet er Rasmussen

Birthe Henriksen

Mogens Damgaard

Eddy Marrup
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I best yrelsen:
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