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EY 

1 lndledning 

Dansk Taekwondo Forbund 

Revisionsprotokollat af 20. april 2018 

Vi har revideret det fremlagte udkast til arsregnskab for 2017 for Dansk Taekwondo Forbund, der udar
bejdes efter Kulturministeriets bekendtg0relse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har i til
knytning til revisionen lcest ledelsesberetningen. 

Arsregnskabet udvise
0

r f0lgende hovedtal: 

kr. 

Arets resultat 
Samlede aktiver 
Egenkapital 

2017 

792.492 
1.081.627 

272.816 

2016 

597.027 
507.019 

-519.676 

Revisionsprotokollatet er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen og DIF og forudscettes ikke anvendt af 
andre eller til andre formal. 

2 Konklusion pa den udf0rte revision 

Vi har udf0rt revision en i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere 
krav if0lge dansk revisorlovgivning. Revisionens formal og omfang samt ansvaret for regnskabsaflceg
gelsen er omtalt i vores revisionsprotokollat af den 18. april 2015. 

Vedtages arsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under bestyrelsens behand
ling og vedtagelse af arsregnskabet yderligere oplysninger, som kan pavirke arsregnskabet, vii vi for
syne arsregnskabet med en revisionspategning uden modifikationer samt afgive en udtalelse om ledel
sesberetningen uden bemcerkninger. 

3 Betydelige forhold vedr0rende revisionen 

Baseret pa vores revision skal vi fremhceve f0lgende betydelige forhold, som efter vores vurdering er 
relevante for bestyrelsen: 

3.1 Forhold, som har givet anledning til forklarende forhold 

Forbundets egenkapital er pr. 31. december 2017 positiv med 273 t.kr. efter et overskud pa 792 t.kr. i 
2017. 

Vi rapporterede sidste ar om vcesentlig usikkerhed vedr0rende forbundets fortsatte drift. Denne usikker
hed er ikke lcengere gceldende som f0lge af reetablering af egenkapitalen gennem arets resultat. 

Afdragene pa lanet hos DIF, som blev stiftet i forbindelse med likviditetsn0d, er betalt til tiden og rest
forpligtelsen indfriet pr. 19. januar 2018. 

Vi har modtaget forbundets rammebudget for arene 2018-2021, der udviser et samlet overskud pa 613 
t.kr. Der er tale om en markant forbedret 0konomi i forhold tilde senere ar. 

Vi har dr0ftet budgettet for 2018 og de planlagte omkostningsbesparende tiltag med forbundets 
0konomiansvarlige. Besparelserne dcekker bredt, men iscer breddeomradet og fcelles omrader (admini
stration). Vi har faet oplyst. at en rcekke tiltag allerede er ivcerksat, herunder fcerre medarbejdere. 

Forbundet forudscetter fortsat at modtage midler fra DIF i form af grundst0tte og strategist0tte. Strate
gist0tten relaterer sig tilde 3 strategiske spor fastsat af forbundet. Disse midler sikrer, sammen med 
licensindtcegterne, den l0bende finansiering af forbundet. 

Den daglige ledelse har bekrceftet, at de finder rammebudgettet realistisk, og at de i budgettet indarbej
dede besparelser forventes gennemf0rt som planlagt. Som f0lge heraf har den daglige ledelse udarbej
det arsregnskabet for 2017 pa grundlag af fortsat drift. 

Baseret pa de modtagne oplysninger har vi ikke grundlag for en anden vurdering end den daglige le
delse. 
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3.2 Forbundets forretningsgange og interne kontroller 

Dansk Taekwondo Forbund 

Revisionsprotokollat af 20. april 2018 

Forretningsgange og interne kontroller afpasses efter forbundets st0rrelse og karakter med henblik pa 
at forebygge uforudsete tab i forbundet, underst0tte ledelsens tilsyn med forbundet og at sikre en retti
dig og palidelig 0konomirapportering. 

Forbundet har et begrcEnset antal medarbejdere, hvilket medf0rer, at det ikke pa alle omrader er muligt 
at etablere en effektiv funktionsadskillelse og dermed effektiv intern kontrol. Ledelsen er bekendt med, 
at dette medf0rer en 0get risiko for, at tilsigtede og utilsigtede fejl, mangler eller uregelmcEssigheder 
kan opsta og forblive uopdagede. 

Som f0lge af den manglende funktionsadskillelse har revisionen primcErt VcEret tilrettelagt ud fra en sub
stansbaseret tilgang. Revisionen har derfor i det vcEsentligste vcEret baseret pa en gennemgang af for
bundets afstemninger, stikpr0vevis kontrol af aktiver, giEldsforpligtelser og transaktioner samt analyser 
af regnskabsmcEssige data. 

Vi skal g0re opmcErksom pa, at bemcErkningerne alene har til formal at papege de fra et revisionsmcEs
sigt synspunkt foreliggende sikkerhedsmcEssige vanskeligheder og den begrcEnsning af revisers ansvar, 
der er en naturlig f0lge heraf, idet deter bestyrelsens afg0relse, hvorvidt det omtalte forhold skal <En
dres. 

Vi har i forbindelse med gennemgang af fuldmagtsforhold konstateret, at Jan-Erik J0rgensen og Birthe 
Mikkelsen har enefuldmagt til at disponere over forbundets midler. Vi skal anbefale, at der oprettes 
funktionsadskillelse pa dette omrade. 

Enkelte person er i forbundet har kreditkort med kreditmaksimum pa 225 t.kr. Der foretages en tcEt op
f0lgning pa forbruget pa disse kreditkort. 

Vi har i forbindelse med revisionen ikke konstateret forhold, der giver anledning til mistanke om tilsig
tede eller utilsigtede fejl, mangler eller uregelmcEssigheder som f0lge af ovenstaende forhold. 

3.3 Honorarer og udl~g 

Forbundet har forbedret sine procedurer angaende godtg0relse af udlcEg. Der er i forbindelse med revi
sionen ikke identificeret godtg0relser, som overstiger den skattemcEssige grcEnse. 

Dokumentationen for k0rselsgodtg0relser kan forbedres med tilf0jelse af oplysninger af det anvendte 
k0ret0js registreringsnummer. Deter af giEldende skattelovgivning pakriEvet, at forbundet kontrollerer, 
at k0rslen er foretaget i medarbejderens eget k0ret0j. Vi er blevet informeret om, at oplysningen er pa
kriEvet pa de nye k0rselsbilag og at der aktivt internt i forbundet opfordres til at anvende de nyeste ska
beloner. 

4 Kommentarer vedn1>rende revisionen af arsregnskabet for 2017 

Vi skal supplere arsregnskabet for 2017 med enkelte kommentarer. 

4.1 Resultatopg0relse 

4.1.1 Tilskud fra Danmarks ldrcEtsforbund 

Tilskud for perioden 1. januar - 31. december 2017 er afstemt til fordelingsn0gle og tilskudsskrivelser 
fra Danmarks ldrcEtsforbund (DIF). 

4.2 0vrige indt~gter og omkostninger 

Vi har stikpr0vevist revideret de realiserede 0vrige indtcEgter og omkostninger for 2017, herunder sam
menholdt disse med realiseret for 2016 og budget for 2017. 

4.2.1 Sponsorindtcegter 

Vi har stikpr0vevist gennemgaet sponsoraftalerne og afstemt periodiseringslisten til driften for 2017. 
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4.2.2 L0nninger 

Vederlag til bestyrelsen skal fremga af regnskabet. Vi har ved vores gennemgang ikke konstateret 
vederlag til medlemmer af bestyrelsen, ud over den skattefrie omkostningsgodtg0relse. 

4.3 Balance pr. 31. december 2017 

4.3.1 Anlcegsaktiver 

Vi har afstemt anl~gsakt iver til underliggende specifikation , og vi har stikpr0vevist kontrolleret til- og 
afgange. 

4.3.2 Debitorer 

Vi har gennemgaet de enkelte debitorkonti og stikpr0vevist afstemt disse til underliggende dokumenta
tion. Endvidere har vi gennemgaet oversigten med henblik pa eventuelle nedskrivninger af tilgodehaven
der. 

4.3.3 Likvide beholdninger 

Vi har afstemt forbundets likvide beholdninger til kontoudtog fra pengeinstitutter pr. 31. december 
2017 uden kommentarer. 

Vi har indhentet engagementsbekr~ftelse fra Sydbank og afstemt til bogf0ringen samt gennemgaet de 
oplyste fuldmagtsforhold, hvilket ikke gav anledning til kommentarer, andet end anf0rt i afsnit 3.2. 

4.3.4 Skyldige omkostninger 

Vi har gennemgaet de enkelte g~ldskonti og stikpr0vevist afstemt disse til underliggende dokumenta
tion. 

4.3.5 0vrig kortfristet gceld 

Vi har gennemgaet de enkelte g~ldskonti og stikpr0vevist afstemt disse til underliggende dokumenta
tion . 

Vi har gennemgaet opg0relsen over feriepengehens~ttelsen. 

4.4 Eventualforpligtelser 

Vi har faet oplyst, at forbundet ingen eventualforpligtelser har. 

4.5 Budgettal 

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtg0relse nr. 1701 af 21. december 
2010, kap. 4 og 6, som sammenligningstal i resultatopg0relsen for regnskabsaret 2017 medtaget det af 
bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal for 2017 er ikke omfattet af vores revision . 

5 Forvaltning 

En ikke ubetydelig del af forbundets indt~gter hidr0rer fra indt~gter fra Danmarks ldr~tsforbund. Disse 
indt~gter hidr0rer i v~sentligt omfang fra indt~gter fra Danske Spil og er dermed reelt offentlige mid
ler. Forbundet skal saledes sikre, at de modtagne indt~gter anvendes inden for formalet, og at forbun
det drives under hensyntagen til god offentlig forvaltning. Det vii sige , at det skal sikres, at forbundet 
drives effektivt, sparsommeligt, produktivt og med en hensigtsm~ssig 0konomistyring. 

Vi har ved vores revision ikke konstateret aktiviteter, der fa Ider uden for forbundets formal. 

I forhold til aspekterne effektivitet. produktivitet. sparsommelighed og god 0konomistyring har vi lagt til 
grund, at 
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der arligt udarbejdes et budget 

der foretages budgetopf0lgning halvarligt 

der f0res referat over bestyrelsens m0der 

der efter forbundets forhold er passende forretningsgange mht. godkendelse af omkostninger. 

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

Det skal i den forbindelse ncEvnes, at vores revision foretages ud fra vcEsentlighed og risiko, og at vi ikke 
gennemgar alle omrader og alle bilag i detaljer. Der henvises i 0vrigt til konklusionerne fra den finan
sielle revision. 

6 0vrige forhold 

6.1 Ledelsens regnskabserklcering 

1.1 lndhentede erklceringer og bekrceftelser 

Vi har indhentet en regnskabserklcEring underskrevet af forbundets formand og 0konomiansvarlige . Vi 
har endvidere indhentet engagementsoversigter fra forbundets bank. 

Vores gennemgang af de indhentede erklcEringer har ikke givet anledning til bemcErkninger. 

6.2 lkke-korrigerede forhold 

I henhold til internationale standarder om revision skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er 
korrigeret i det foreliggende udkast til arsregnskab, fordi ledelsen vurderer dem som vcErende uvcEsent
lige bade enkeltvist og sammenlagt for arsregnskabet som helhed. 

Denne oplysning skal gives for at sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig den af ledel
sen foretagne vurdering. 

Alie sadanne forhold identificeret under revisionen er indarbejdet i det foreliggende udkast til arsregn
skab . 

6.3 Risiko for besvigelser 

Vi har planlagt og udf0rt vores revision for at opna h0j grad af sikkerhed for, at arsregnskabet som hel
hed er uden vcEsentlig fejlinformation som f0lge af besvigelser eller fejl. 

Vi har ikke under vores revision konstateret forhold, der kunne indikere eller vcEkke mistanke om besvi
gelser af betydning for informationerne i arsregnskabet. 

Den daglige ledelse har oplyst, at forbundets forretningsgange og interne kontroller in den for de vcE
sentlige omrader efter dens opfattelse anses for dcEkkende og velfungerende til im0degaelse af risikoen 
for besvigelser, herunder at der eksisterer passende funktionsadskillelse. 

Den daglige ledelse har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangvcErende 
unders0gelser af formodede besvigelser. 

Vi tillader os at betragte bestyrelsens underskrift pa dette revisionsprotokollat som en bekrcEftelse pa, 
at bestyrelsen ikke har kendskab til sadanne forhold. 

6.4 Forsikringsforhold 

Forsikringsforhold omfattes ikke af vores revision. Ledelsen har pa vores foresp0rgsel bekrcEftet, at der 
er tegnet forsikringer i et sadant omfang , at forbundets aktiver og hele virksomhed sk0nnes rimeligt for
sikringsdcEkket i eventuelle skadessituationer. 
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6.5 Bestyrelsens formelle pligter 

Dansk Taekwondo Forbund 

Revisionspro toko llat af 20. april 20 18 

Vi har, som foreskrevet i Kulturministeriets bekendtg0relse nr. 1701 af 21. december 201 0 , kap. 4 og 
6, paset, at arsregnskabet og revisionsprotokollater fremlregges og underskrives ved bestyrelsesm0-
derne af samtlige medlemmer. 

Bestyre/sens forhandlingsprotokol 

Vi har lrest bestyrelsens forhandlingsprotokollat frem til m0det den 2. december 2017 . 

Gennemlresningen har ikke afdrekket forhold, der efter vores opfattelse skal indga i arsregnskabet eller 
ledelsesberetningen. 

Esbjerg, den 20. april 2018 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnersel 

statsaut. revisor 

Siderne 137-142 er fremlagt pa m0det den 20. april 2018. 

I bestyrelsen : 
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