Dansk Volleyball Forbund
Årsrapport 2011

Revisionspåtegning – intern revision
De interne revisorer har været indkaldt til møde på DVBF´s kontor mandag den 14.
maj 2012.
Til stede var Claus Bøllingtoft fra administrationen og Leif Sonnesen, bestyrelsens
økonomiansvarlige.
Leif Sonnesen gennemgik og kommenterede årsrapporten 2011.
Revisionsbemærkningerne fra de interne revisorer er:
En budgetoverskridelse på næsten 900.000 kr. er alt for stor. Et underskud på
årsresultatet på næsten 500.000 kr. er også en alt for stor størrelse i et regnskab,
hvor mange af udgiftsposterne er vanskelige at ændre, og hvor ekstraordinære
indtægter, herunder sponsorater, i den fortsatte krisetid er yderst vanskelige at
generere.
Der er tre væsentlige grunde til overskridelsen:
 Beach-Touren, der ikke fik den forventede og budgetterede hovedsponsor
og derfor kun blev gennemført i et meget begrænset omfang, har betydet en
procentvis meget stor omkostning på lønudgiften på dette område. Her
mener vi, at der med en begrænset merudgift til arrangørklubber kunne være
gennemført en mere komplet beach-tour og dermed forventeligt have haft et
noget bedre resultat i dette regnskab. Vi ser med glæde, at man via en
ændret turneringsstruktur fremadrettet har fået bedre styr på dette område.
 Landsholdsaktiviteter, hvor der ikke var budgetteret med en ekstra kamp til
herrerne og en deltagelse i en anden runde for damerne (flot at damerne gik
videre!)
 Færre indtægter fra kontingenter og licenser end budgetteret. Her har de
ændrede former for medlemskab måske en del af skylden, men disse
ændrede medlemskaber var ikke kendte, da budgettet for 2011 blev lagt.
Bestyrelsen og administrationen har reageret så hurtigt, som det var muligt med
reduktion i antal ansatte og gennemførelse af de budgetreduktioner, der var mulige.
Vi forventer, bestyrelsen fremover vil være endnu mere på forkant med at spotte
urealistiske budgetter og få disse tilrettet.
Vi opfordrer ligeledes bestyrelsen til kritisk at kikke på de løbende opgaver og
vurdere omkostningerne ved disse med henblik på at finde alternative (billigere)
løsninger af opgaverne. Disse løsninger kan ligge i kredsene, klubberne eller hos
enkeltpersoner, måske også i samarbejder mellem disse parter? Der kan også være
muligheder i at undersøge samarbejdsmuligheder med andre specialforbund eller
med Danmarks Idræts Forbund.
Vi har fortsat stor tillid til de ansattes udførelse af de økonomiske opgaver og til
bestyrelsens håndtering af de økonomiske problemer.
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