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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Dansk Vægtløftnings-Forbund 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.  

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.  

Brøndby, den 14. april 2020 

 
Bestyrelse: 

 

 

 

 

 
Erling Johansen 
Formand 

 Jeppe Nørgaard 
Kasserer 

 Allan Carlsen 
Breddeudvalg 

 

 

 

 

 
Anders Bendix Nielsen 
Eliteudvalg 

 Dorthe Salin Lauridsen 
Aktivitetsudvalg 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Til repræsentantskabet i Dansk Vægtløftnings-Forbund 

 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Vægtløftnings-Forbund 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. 
 
 

Grundlag for konklusion  

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 bestyrelsen 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. 

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:  
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► 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.  

► 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.  

► 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.  

► 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.  

► 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. 
 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 
 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

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. 

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. 
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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 14. april 2020 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

Ulrik B. Vassing 
statsaut. revisor 
mne32827 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Dansk Vægtløftnings-Forbund 

Årsrapport 2019 

 

6

Revisionspåtegning – intern revision 2019 
 
MANGLER 2019 
 
Brøndby den 2. april 2020 
 
 
 
Werner Lund  John Mørch     
Intern revisor  Intern revisor    
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Oplysninger om forbundet 

Dansk Vægtløftnings-Forbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon: 43 26 24 80 

www.weightlifting.dk 

Bestyrelse 

Erling Johansen   Formand 
Jeppe Nørgaard   Kasserer 
Anders Bendix Nielsen Eliteudvalg 
Allan Carlsen   Breddeudvalg 
Dorthe Salin Lauridsen Aktivitetsudvalg 

Revisor 

Ernst & Young 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
Dirch Passers Allé 36 
2000 Frederiksberg 

Bank 

Spar Nord og Fynske Bank 

Momsregistrering 

Dansk Vægtløftnings-Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget. 
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Ledelsesberetning 
 
 
Årets resultat viser et overskud på 231.911 kr. 
Resultatet er dermed betragteligt bedre end budgetteret, hvilket bestyrelsen betragter som et godt resultat. 
 
Det akkumulerede overskud skyldes alt overvejende lønrefusion ifm. langtidssygdom i DVF’s administration.  
Ligeså har en øget deltagelse ved DVF’s stævner resulteret i en større indtægt end budgetteret. 
 
På indtægtssiden skal også noteres, at DVF i 2019 har modtaget tilskud til forbundets OL-satsning. 
   
 
for bestyrelsen 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsrapporten for Dansk Vægtløftnings-Forbund er aflagt i overensstemmelse med 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. 
 
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 
 
 
Resultatopgørelsen 
 
Periodisering af indtægter og omkostninger 
 
Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet efter aktiviteter.  
 
Balancen 
 
Præmier og bøger 
Lager af præmier og bøger optages til kostpris. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af 
tilgodehavende.  
 
Gæld 
Alle gældsforpligtelser måles til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse

Note Realiseret Budget Realiseret
2019 2019 2018

Indtægter
DIF-Tilskud 1 1.434.004 1.416.000 1.410.000
Præmier og bøger 8.350 10.000 7.800
Undervisningmin § 44 13.694 11.000 12.650
Aktivitetsudvalg 4 53.418 -38.000 -46.613
Renteindtægter 0 5.000 4.849
Indtægter i alt 1.509.466 1.404.000 1.388.686

Omkostninger
Eliteudvalg 2 240.656 186.500 213.146
Breddeudvalg 3 123.357 165.000 155.000
Crossfittudvalg 5 0 6.000 0
Uddannelsesudvalg 6 4.798 10.000 3.844
Dommerudvalg 7 28.377 20.000 14.254
PR-udvalg 8 0 11.000 1.245
Veteranudvalg 9 402 1.000 0
Internationalt 10 17.502 20.000 29.282
Nationale møder 11 34.170 38.000 36.260
Bestyrelsesudgifter 12 3.184 11.000 6.922
Fælles 13 58.339 63.483 59.913
Administration 14 88.147 90.000 63.061
Lønudgifter 15 678.623 807.602 801.377
Omkostninger i alt 1.277.555 1.429.585 1.384.304

Årets Resultat 231.911 -25.585 4.382

Fordeles således:
Årets resultat overført til egenkapitalen 231.911 -5.618
Henlæggelse til 75 års jubilæum i 2020 0 10.000

231.911 4.382
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note 2019 2018

Aktiver

Omsætningsaktiver
Beholdning af præmier og bøger 19.811 23.003
Tilgodehavender 132.699 314.053
Forudbetalinger 87.553 0

1.101.905 795.083
Omsætningsaktiver i alt 1.341.968 1.132.139

Aktiver i alt 1.341.968 1.132.139

Passiver

Egenkapital
Egenkapital, primo 643.938 649.556
Årets resultat 231.911 -5.618
I alt 875.849 643.938
Henlæggelse 16 10.000 10.000
Egenkapital i alt 885.849 653.938

Langfristet gældsforpligelser
Feriepenge til indefrysning 23.287 0
Langfristet gældsforpligelser i alt 23.287 0

Kortsfristet gældsforpligtelser
Skyldige omkostninger 61.473 124.840
Periodeafgrænsning 5.768 0
Feriepengeforpligtigelse 95.798 117.042
Mellemregning DIF 214.187 236.319
Kortfristet gældsforpligtelser i alt 377.226 478.201

Passiver i alt 1.286.362 1.132.139

Likvide beholdninger 
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Noter
Realiseret Budget Realiseret

2019 2019 2018

1 DIF-Tilskud

Ordinært tilskud 1.416.000 1.416.000 1.410.000
Elite-brede fond 18.004 0 0
DIF-Tilskud i alt 1.434.004 1.416.000 1.410.000

2 Eliteudvalg

EM-stævner - Indtægter -50.122 0 -204.080
EM-stævner - Udgifter 121.693 55.000 283.862
NM-stævner - Indtægter -79.782 0 -216.900
NM-stævner - Udgifter 153.633 40.000 255.919
Andre stævner - Indtægter -25.974 0 -4.000
Andre stævner - Udgifter 23.999 0 2.316
Træningssamlinger - Indtægter 12.901 0 -19.700
Træningssamlinger - Udgifter 13.101 30.000 62.081
Udvalgsformand 19.589 0 0
Diverse - Indtægter -4.329 0 -68.136
Diverse - Udgifter 16.701 20.000 58.841
VM - Indtægter -43.763 0 -103.877
VM - Udgifter 143.727 41.500 166.820
OL projekter - Indtægter -70.000 0 0
OL projekter - Udgifter 9.282 0 0
Eliteudvalg i alt 240.656 186.500 213.146

3 Breddeudvalg

Udviklingskonsulent 70.327 90.000 118.835
Klubudvikling 560 15.000 894
Klubbesøg 0 5.000 0
Skoler og samlinger - Indtægter 0 0 -9.000
Skoler og samlinger - Udgifter 52.106 45.000 43.542
Skolesamarbejder 0 10.000 0
Udvalgsmøder 365 0 225
Udvalgsformand 0 0 347
Diverse 0 0 158
Breddeudvalg i alt 123.357 165.000 155.000
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Noter
Realiseret Budget Realiseret

2019 2019 2018

4 Aktivitetsudvalg

Danske mesterskaber - Indtægter -108.952 0 -84.195
Danske mesterskaber - Udgifter 77.793 9.000 81.999
CWC 1.805 0 202
Andre stævner - Indtægter 1.960 7.000 21.902
Andre stævner - Udgifter 1.709 1.000 0
Regional stævner, øst - Indtægter -27.569 0 -27.686
Regional stævner, øst - Udgifter 15.789 5.000 19.057
Regional stævner, vest - Indtægter -25.473 0 -18.505
Regional stævner, vest - Udgifter 18.021 5.000 19.787
Udvalgsmøder 0 5.000 135
Udvalgsformand 0 1.000 143
Diverse - Indtægter -9.944 0 33.774
Diverse - Udgifter 1.443 5.000 0
Aktivitetsudvalg i alt -53.418 38.000 46.613

5 Crossfittudvalg

DM styrkemangekamp (forår) 0 6.000 0
Crossfittudvalg i alt 0 6.000 0

6 Uddannelsesudvalg

Trin 1 kursus - Indtægter -4.000 0 0
Trin 1 kursus - Udgifter 6.422 0 0
Stævnestyringskursus 1.940 5.000 0
Intern uddannelse 0 15.000 3.844
Diverse 436 0 0
Kursusindtægter 0 -10.000 0
Uddannelsesudvalg i alt 4.798 10.000 3.844
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Noter
Realiseret Budget Realiseret

2019 2019 2018

7 Dommerudvalg

Internationale forpligtigelser 28.189 10.000 14.007
Dommerkursus 188 10.000 247
Dommerudvalg i alt 28.377 20.000 14.254

8 PR-udvalg

Foto 0 500 1.245
Diverse 0 10.500 0
PR-udvalg i alt 0 11.000 1.245

9 Veteranudvalg

Diverse, veteranudvalg 402 1.000 0
Veteranudvalg i alt 402 1.000 0

10 Internationalt

Kontingenter 12.027 13.000 11.897
Kongres, seminarer og lign 5.475 7.000 17.385
Internationalt i alt 17.502 20.000 29.282

11 Nationale møder

Repræsentantskabsmøde 18.674 25.000 25.030
Bestyrelsesmøder 13.161 10.000 11.830
Repræsentation 2.335 3.000 -600
Nationale møder i alt 34.170 38.000 36.260
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Noter
Realiseret Budget Realiseret

2019 2019 2018

12 Bestyrelsesudgifter

Formanden 2.927 6.000 6.224
Næstformanden 0 4.000 0
DIF kongres 257 1.000 698
Bestyrelsesudgifter i alt 3.184 11.000 6.922

13 Fælles

Hjemmeside + mail 13.299 15.000 14.483
Intern revision 1.532 3.000 1.127
Kollektiv forsikring 43.483 43.483 44.303
Klubudvikling og -besøg 25 2.000 0
Fælles i alt 58.339 63.483 59.913

14 Administration

Husleje 25.120 30.000 25.746
Kontorhold 14.689 21.000 5.730
Småanskaffelser 4.432 5.000 3.292
Transport mv 2.783 4.000 4.247
Ekstern assistance 41.123 30.000 24.046
Administration i alt 88.147 90.000 63.061

15 Lønudgifter

Løn mv 800.156 799.416 800.073
Reg feriepengeforpligtigelse 2.043 8.000 1.304
Forsikringer 0 186 0
Lønrefusion -123.576 0 0
Lønudgifter i alt 678.623 807.602 801.377
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Noter
2019 2018

16 Henlæggelser
Henlæggelser primo 10.000 0
Henlæggelser tilgang i året 0 10.000
Henlæggelser afgang i året 0 0
Henlæggelser ultimo 10.000 10.000
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