
Revisionsudvalget har i årets løb foretaget en kri-
tisk gennemgang af forbundets udgifts- og til-
skudsbilag.
Under henvisning til Kulturministeriets bekendt-
gørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om regn-
skab og revision for tilskudsmodtagere under Kul-
turministeriets ressort, som modtager tilskud i 
henhold til lov om visse spil, lotterier og vædde-
mål, har administrationen og revisionsudvalget 
følgende kommentarer til årsrapporten for 2019.

Resultatopgørelsen
Regnskabsopstillingen er uændret i forhold til sid-
ste år, således at indtægterne fra de enkelte afde-
linger fremstår i den samlede resultatoversigt i 
henhold til ønske fra Kulturministeriet. Dog er til-
skud mv. til foreningerne udskilt fra Ledelsesse-
kretariatet og vises nu særskilt. Afdelingen Idræt, 
Motion og Sundhed er opdelt i Firmaidrætsafde-
lingen, Kollegamotionsafdelingen og Projekter / 
partnerskaber.

Indtægter
Forbundet har modtaget 41.885 t.kr. i udlodnings-
midler, hvilket er 41 t.kr. mindre end budgetteret.
Egne indtægter udover udlodningsmidlerne ud-
gjorde i 2019 25%, imod 22% i 2018. Stigningen 
kan henføres til vækst i indtægter fra partner-
skabsprojekter og Lokalforeningspuljen.

Udgifter
Ledelsessekretariatet
I lønrammen har der været ekstra udgifter, da der 
er sket omfordeling af medarbejder fra anden af-
deling.
Fællesudgifterne er større end budgetteret, hvilket 
hovedsageligt kan tilskrives større personaleud-
gifter samt uforudsete ekstraudgifter i fm. nyan-
sættelser.
Under driftsomkostninger IT er der ekstraudgifter 
til webudvikling, idet forbundets hjemmeside er 
blevet relanceret mv.
Ejendommens drift har været dyrere end forven-
tet, idet forbundskontoret havde en vandskade, 
som forsikringen ikke dækkede og der er ansat 
fuldtids servicemedarbejder / rengøring i stedet 

for deltids.
Under afskrivninger er driftsmidler afskrevet før 
end beregnet og en vurdering af udlånene pr. sta-
tusdagen, har bevirket en delvis tilbageførsel af 
hensættelse til imødegåelse af tab på udlån mv.    

Kommunikation og Marketing
En medarbejder er flyttet herfra til Ledelsessekre-
tariatet. Der er ligeledes modtaget projektindtæg-
ter, som ikke var budgetteret.
Magasinet Firmaidræt har kostet mere end for-
ventet, idet flere opgaver er løst eksternt. 
Anden drift på kommunikationsområdet er ste-
get, grundet stigning i antal nyhedsbreve via Cam-
paign Monitor. Herudover er der to års udgifter til 
Survey Xact.

Firmaidrætsafdelingen
Administrativ medarbejder er udlånt til Kollega-
motionsafdelingen og udgiftsført der tillige. Her-
udover er der modtaget projektindtægter.
Udvalgsrammen udviser besparelse, idet udvalgs-
strukturen blev ændret.
Aktiviteter for Ungdomsuddannelser har ikke gi-
vet de indtægter, som var forventet. Herudover er 
der udgifter til et nyt projekt, som ikke var budget-
teret.

Kollegamotionsafdelingen
Lånt medarbejder er udgiftsført i lønrammen. 
Herudover er der modtaget projektindtægter til 
udligning af merudgifterne.
Tæl Skridt kampagnen har ikke genereret de for-
ventede indtægter.
Sundhedscertificeringer er udfaset, da disse i tid-
ligere år har været svære at sælge.
Aktivitetsdage har ikke udviklet sig som forventet.
Forbundet deltager i eSport med andre samar-
bejdspartnere. Der er i fællesskab ansat en med-
arbejder til denne del.

Øvrige udgifter
Årsresultatet i Idrætscentret Århus Firma Sport 
A/S udgør et underskud på 145 t.kr., hvilket skyl-
des, at der er skiftet belysningskilder, som forven-
tes at give en besparelse hos foreningen.
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Balancen
Materielle anlægsaktiver
Der er ikke investeret i driftsmidler og inventar 
samt varebiler i året.

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandelen i Idrætscentret Århus Firma Sport 
A/S udgør 3.603 t.kr., iflg. særskilt udarbejdet 
regnskab.
Der er udlånt 1.257 t.kr. i året til foreningerne mv. 
Indgåede afdrag og indfrielser udgør 2.043 t.kr. 
Netto er udlånene før hensættelser faldet med 
786 t.kr.

Varebeholdning
Varebeholdning er udelukkende skridttællere, 
som er indkøbt til brug for videresalg i de kom-
mende ’Tæl Skridt’ kampagner.

Likviditet omkring statusdagen mv.
Forbundet havde ikke behov for at låne penge i 
banken inden aconto fra udlodningsmidlerne 
blev indsat den 28. januar 2020.

Nyborg, den 20. marts 2020


