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Revisionspåtegning – intern revision 
 
 
De interne revisorer har på et møde mandag den 27. maj 2013 på DVBF`s kontor 
fået gennemgået årsrapporten 2012. 
 
Til sted var fra bestyrelsen Leif Sonnesen og fra administrationen sekretariatschef 
Claus Bøllingtoft og administrationsmedarbejder Carsten Parsow. 
 
 
Interne revisorers bemærkninger til DVBF`s årsrapport 2012 
  
Årsrapporten viser et overskud på 281.529 kr., hvilket er et meget tilfredsstillende 
resultat, både økonomisk, men lige så meget som et godt signal til vore nære sam-
arbejdspartnere, primært Danmarks Idræts Forbund, samt vore sponsorer. 
  
Årsrapporten afspejler en meget stram økonomistyring året igennem. Dette sammen 
med en stor opmærksomhed på, at de fastlagte budgetter overholdes, alternativt, at 
der foretages budgetrevisioner, har været stærkt medvirkende til resultatet. Dette 
erfarer vi er sket i løbet af 2012, godt administreret af bestyrelsen, forretningsudval-
get og administrationen. 
  
En markant ændring af afviklingen af Beach Touren har givet en sikkerhed for, at 
netop denne aktivitet ikke “vælter” hele budgettet. Denne risiko lå tidligere i regn-
skabet grundet aktivitetens store afhængighed af sommervejret. 
  
En del af forbundets aktiviteter er nu bundet op på specifikke sponsorater og der-
med mindre risikofyldte over for det samlede regnskab. Dette forhold giver en mere 
sikker drift og bedre styring af udgifterne. 
  
En stigning i gebyrerne har også hjulpet til det tilfredsstillende resultat, og her har 
hele forbundet, kredse og klubber ydet deres. 
  
Vi er særdeles tilfredse med, at der er kommet et konstruktivt og økonomisk lukrativt 
resultat ud af et forbedret og meget nødvendigt samarbejde med Danmarks Idræts 
Forbund og de relationer, der knytter sig til DIF. 
  
Vi har fortsat stor tillid til administrationens håndtering af regnskaber og budgetter 
og til bestyrelsen seriøse arbejde med samme. 
  
Vi anbefaler repræsentantskabet at stemme for en godkendelse af årsrapporten 
2012. 
 
 
 
Brøndby  Holstebro   29. maj 2013 
  
Steen Spangen Niels Ole Ørgaard  Interne revisorer 
 


