
Administrationen og revisionsudvalgets 
kommentar til årsrapporten for 2020

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 regnskab 
og revision for tilskudsmodtagere under Kulturmi-
nisteriets ressort, som modtager tilskud i henhold 
til lov om visse spil, lotterier og væddemål, har ad-
ministrationen og revisionsudvalget nedenstående 
kommentarer til årsrapporten for 2020.

Kommentarerne vedrører kun Dansk Firma-
idrætsforbunds regnskab. Der er udarbejdet sær- 
skilte regnskaber for lokalforeningspuljen og CO-
VID-19-midlerne. Revisionsudvalget har ikke væ-
ret ind over hverken regnskab eller bilag for disse 
regnskaber.

Resultatopgørelsen
Regnskabsopstillingen er uændret i forhold til sid-
ste år, så indtægterne fra de enkelte afdelinger 
fremstår i den samlede resultatoversigt i henhold 
til ønske fra Kulturministeriet.

Dog er fællesudgifter imellem Firmaidrætsafde- 
lingen og Kollegamotionsafdelingen i 2020 kun 
ført én gang i en ramme under Firmaidrætsafde- 
lingen, som hedder fællesudgifter. Dette valg er 
truffet, da hovedparten af udgifterne ligger under 
Firmaidrætsafdelingen, hvor tallene bliver bogført 
og således fremkommer automatisk uden yderli-
gere efterberegninger.

Indtægter
Forbundet har modtaget 42.220 t.kr. i udlodnings-
midler, hvilket er 125 t.kr. mindre end budgetteret.

Egne indtægter ud over udlodningsmidlerne 
udgjorde i 2020 15 %, imod 25 % i 2019. Faldet 
kan henføres til, at de fleste indtægtsgivende akti- 
viteter har været aflyst på grund af COVID-19-re-
striktioner.

Udgifter
Som følge af COVID-19-restriktionerne er der gene 
relt brugt færre penge til møder og rejser. Dette     
er ikke kommenteret yderligere nedenfor.

I forbindelse med opgørelse af gager og pension 
er der indregnet den indefrosne del af ’skyldige fe-

riepenge’. Det er et engangsbeløb og et beløb, der 
ikke var budgetteret med. Dette er den primære 
årsag til, at der er realiseret et større beløb end 
budgetteret på disse konti. 

Ledelsessekretariatet
I lønrammen er medtaget udgifter til en fratrådt 
medarbejder. 

Fællesudgifterne er større end budgetteret, hvil- 
ket hovedsageligt kan tilskrives et uddannelses- 
forløb i ledelsesteamet og en reception i forbindel- 
se med, at forbundets tidligere generalsekretær 
gik på pension.

Der er også brugt flere penge end budgetteret på 
revision og regnskabsassistance, idet revisionsfir-
maet har bidraget til udarbejdelse af dette års regn-
skab. Det samme gælder juridisk bistand, hvor der 
har været en del afklaringer ift. GDPR i forbindelse 
med udvikling af en række nye digitale tilbud. 

Under driftsomkostninger til IT har der været 
større omkostninger end budgetteret til at sikre ser-
vere, netværk og backup. Dette blev aktuelt efter, at 
forbundet i januar 2020 oplevede et hackerangreb 
på de servere, der kører foreningssystemerne.

Under ejendommens drift er der arbejdet på at 
forberede en modernisering af forbundskontoret i 
Nyborg. Resultat er et projektoplæg fra et arkitekt-
firma, som der skal tages endelig beslutning om i 
2021.

Under afskrivninger er udlånene vurderet, og 
det har resulteret i en delvis tilbageførsel af hen-
sættelse til imødegåelse af tab på udlån mv.    

Kommunikation og Marketing
Der er blevet brugt færre penge under områderne 
markedsføring og strategiske indsatser som følge 
af covid-19- restriktionerne. Indsatsen har i stedet 
været rettet imod at holde firmaidrættens for-
eninger orienteret om deres handlemuligheder 
under covid-19, og til at understøtte organisatio-
nen og brugerne med nye digitale løsninger, webi-
narer mv.

Firmaidrætsafdelingen
Der er brugt færre penge til gennemførelse af akti-
viteter som følge af COVID-19-restriktionerne. Til 
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gengæld er der brugt en del ressourcer på at ad-
ministrere lokalforeningspuljen, som blev udvidet 
med COVID-19-midler til dækning af tabte ind-
tægter i foreningerne.

Indsatsen har også været rettet imod at hjælpe 
firmaidrættens foreninger og organisationen til at 
udvikle koncepter, der kan hjælpe foreningerne 
godt i gang, når forsamlingsforbuddet lempes.

Kollegamotionsafdelingen
Der er blevet brugt færre penge til gennemførelse 
af aktiviteter som følge af COVID-19-restriktioner-
ne. Til gengæld er der brugt en del ressourcer på at 
ud vikle og afholde webinarer, digitale træning mv.

Tæl Skridt-kampagnen blev tilbudt gratis i april 
2020 for at få flere til at bevæge sig under den før-
ste nedlukning. Dette har medført, at der er kom-
met lidt færre indtægter end forventet.

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 3.717 t.kr., iflg. særskilt udarbejdet 
regnskab.

Der er udlånt 725 t.kr. i året til foreningerne mv. 
Indgåede afdrag og indfrielser udgør 1.197 t.kr. 
Netto er udlånene før hensættelser faldet med 
472 t.kr.

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

Likviditet på statusdagen den 31.  
december 2020.
Forbundet havde ikke behov for at låne penge i 
banken inden aconto fra udlodningsmidlerne 
blev indsat den 29. januar 2021.

Nyborg, den 30. marts 2021
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