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Ledelsespåtegning 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2013 for Danmarks Bryde-
forbund. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010, kapitel 4 og 6, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende 
redegørelse i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010, kapitel 4 og 6. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, 
således at årsrapporten giver et retvisende billede. 

Årsrapporten for 2013 for Danmarks Brydeforbund indstilles til repræsentantskabets god-
kendelse. 

Brøndby, den 23. maj 2014 
Bestyrelsen: 
     
     
     
     
Palle Nielsen  Erik Nyblom  Lene Søberg 
formand  næstformand  kasserer 
     
     
     
     
Sonja Ekström  Peter Rafn  Henrik Stuhr (suppleant) 
      
     
     
     
Amir Lavasani  Michael Yde   
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen i Dansk Brydeforbund 

Påtegning på årsrapporten  
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Brydeforbund for perioden 1. januar til 31. december 2013, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet 
samt ledelsesberetningen er udarbejdet efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 
kapitel 4 og 6. 

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, kapitel 4 og 6, og en ledelsesberetning, der 
indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010, kapitel 4 og 6. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse 
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Revisors ansvar  
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revisi-
on. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 
for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-
regnskabet og ledelsesberetningen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vur-
dering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forbundet udar-
bejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der inde-
holder en retvisende redegørelse. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter om-
stændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundet interne kontrol. En revision 
omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæs-
sige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen.  

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusi-
on. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion  
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundet aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af forbundet aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2013 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 
6. Det er også vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse 
med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 4 og 6. 
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Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen  
Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kapitel 
4 og 6, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013 medtaget det af bestyrelsen godkendte 
resultatbudget. Budgettal for 2013 er ikke omfattet af vores revision. 

Vi henviser endvidere til note 17 og 18 i årsregnskabet, som ikke er omfattet af den udførte revision i lighed med 
tidligere år. 

København, den 23. maj 2014 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Per Lund 
statsaut. revisor 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om forbundet 

Danmarks Brydeforbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Telefon: 42 23 24 80 

Bestyrelse 

Palle Nielsen, formand 
Erik Nyblom, næstformand  
Lene Søberg, kasserer 
Sonja Ekström  
Peter Rafn  
Henrik Stuhr (suppleant) 
Amir Lavasani 
Michael Yde 

Ekstern revisor 

KPMG  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Osvald Helmuths Vej 4 
2000 Frederiksberg 
(CVR-nr. 30700228) 

Bank 

Sydbank og Danske Bank 

Momsregistrering 

Danmarks Brydeforbund er som forening som hovedregel momsfritaget. 
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Beretning 

Danmarks Brydeforbunds årsrapport for 2013 giver et retvisende billede af aktivitetsniveauet 
og den daglige drift.  

Årets resultat er meget tilfredsstillende. 

Regnskabet for kalenderåret udviser et driftsunderskud på 55.404 kr. mod et budgetteret 
underskud på 57.724 kr. og er således som forventet.  

Resultatfordeling 

Underskuddet dækkes af foreningens egenkapital. 

Årets aktiviteter 

De aktiviteter, der var budgetteret med, er i største omfang gennemført som planlagt. 

Forventet udvikling i regnskabsåret 2014 

Året 2014 bliver året, hvor implementeringen af ATK for alvor bliver skudt i gang. Udgif-
terne er derfor også budgetteret væsentligt højere end tidligere år. For elitedelen vil aktivi-
tetsniveauet for 2014 være lidt højere end 2013, hvilket fremgår af budget. 

Driftsresultatet er budgetteret med et underskud på 54.397 kr. som dækkes af egenkapitalen.  

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2013 

I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet 
forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. 

 

 

Dansk Brydeforbund  
Palle Nielsen 
formand 
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Årsrapport 1. januar - 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som 
modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 

Årsrapporten for Danmarks Brydeforbund for 2013 er aflagt efter samme regnskabspraksis 
som sidste år. 

Resultatopgørelse 

Indtægter 

Indtægter/tilskud indregnes i den periode, hvori de er optjent. 

Omkostninger 

Der foretages periodisering af omkostninger.  

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede 
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta. 

Balancen 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imø-
degåelse af forventet tab. 

Værdipapirer 

Forbundets værdipapirer måles til kursværdien på statusdagen. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 


