
Administrationen og revisionsudvalgets kommentarer 
til årsregnskabet for 2011

Revisionsudvalget har i årets løb foretaget en kritisk gennemgang af forbundets udgifts- og tilskudsbilag.

Under henvisning til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for 
tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og 
væddemål, har administrationen og revisionsudvalget følgende bemærkninger til årsregnskabet:

Indtægter:

Staten har afsat et ekstraordinært tilskud, som kompensation for nedgangen i Danske Spils provenu. Forbundets andel 
andrager t. kr. 1.615 (I 2010 t. kr. 906). 
Renteindtægter lever ikke op til budgettet, men ingen kunne vel forudsige finanskrisen, da budgettet blev lagt. 
Årsresultatet i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S udgør et overskud på t. kr. 54. 

Udgifter:

IT & Økonomiafdelingen og fællesomkostninger i øvrigt
Der ses en mindre budgetoverskridelse på dette område, hvilket skyldes:
Lønudgifterne er lidt højere end budgetteret, som kan henføres til udgifter til barselsvikar, og lønstigningen har 
generelt været lidt højere end budgetteret.
Derudover har kontiene vedr. ATP, FIB og AER for alle afdelinger været underbudgetteret. Det samme gælder de gene-
relle personaleudgifter for hele huset.
Endelig har der været omkostning til ansættelse af tre nye medarbejdere, som der ikke har været taget højde for i 
budgettet.
Dette opvejes i mindre grad af en besparelse på telefon og bredbånd, samt møde-rejseudgifter og en besparelse på 
leasing af kopimaskiner og printere.

Firmaidrætten i Bevægelse
Stor rammebesparelse på t. kr. 793, som hovedsageligt skyldes overbudgetterede møde- rejseudgifter på t. kr. 468. 

Forbundsstyrelsen og generalsekretæren
De faktiske udgifter matcher godt de budgetterede udgifter.

Foreningskonsulentgruppen
Der er et mindre forbrug med t. kr. 224, som kan henføres til reduceret løn netto t. kr. 105. En af konsulenterne har 
været på barsel og der har ikke været brugt penge på vikar. Desuden besparelse på møde- rejseudgifterne og Garuda 
profilerne.

Kommunikationsudvalgets område

IT-området: 
Da forbundet generelt prioriterer hjemmesiden som et vigtigt medie, og der samtidig er kommet en tættere integra-
tion med foreningernes getONLINE hjemmesider, er det blevet endnu mere vigtigt, at forbundets servere og netværk 
ikke brager ned. For hvis det sker, vil alle getONLINE siderne i foreninger ikke kunne vise data i højre kanalen og på 
de sider som foreningen har valgt at vise fra forbundets hjemmeside.
Derfor er der brugt flere penge end budgetteret på at få stabiliseret serverdriften med hensyn til opdatering og over-
vågning af servere og netværk.

Inden for rammen vedr. foreningsprogrammerne SuperNovaONLINE og getONLINE er der sket nogle forskydninger, men 
selve rammen passer fint med budgettet.



Kommunikationsområdet:
Der er overløb på den samlede lønramme grundet en længerevarende sygdomsperiode for en medarbejder i afdelingen, der nød-
vendiggjorde ansættelse af en ekstra medarbejder.
Der er overløb på møde- og rejseudgifter for personalet. Det skyldes ansættelsen af ovennævnte ekstra medarbejder (journalist) 
i afdelingen, som har møde- rejseudgifter på linje med konsulenterne.
Der er overløb på trykning og udsendelse af bladet Firmaidræt. Det skyldes, at portoen er steget ligesom oplaget er steget.
Lommekalenderne er ikke blevet faktureret i december 2011, men dette gøres primo 2012.

Idræt & Motion
De besparelser, DM området blev underlagt i budgetårene 2010 og 2011 har isoleret set kunnet holdes ved justering af delta-
gergebyret i 2010 og ved at undlade at oprette nye fokusgrupper i 2011, da de tidligere gruppers arbejdsperiode udløb. 
Ultimo 2011 valgte Idræt og Motion at nedskrive beholdningen af orange håndklæder med gammelt logo til kr. 0 (nedskrivnin-
gen over driften udgør t. kr. 67).
Fællesudgifterne i 2011 skal reelt holdes op mod regnskabet for 2010, da der i begge år er valgt at fakturere porto og fragt hos 
de enkelte afdelinger.
Motionsaktiviteter har oplevet et stærkt aktivitetsboom i 2011. Idræt og Motion har båret hele budgettet for Bike and Run, har 
båret forpligtelsen til den samlede markedsføring af X-treme Mandehørm og har påtaget sig at oprette en grejbank, som for-
eningerne kan låne hos. 
Seniorområdet har et mindre forbrug, da det budgettererede landsdækkende træf blev ændret til flere lokale træf, der blev 
afholdt på én dag. 
De kurser og workshops, der er afholdt i 2011 har genereret en indtægt. Nye trends har vundet indpas, og der er uddannet 
instruktører til at få dem implementeret i en række foreningers aktivitetsudbud. 

Motion på Arbejdspladsen (MpA)
Tidligere var basis produkterne den vigtigste indtjeningskilde, men kampagnerne er i 2011 blevet en lige så vigtig kilde. Nogle 
af årsagerne til det overskredne budget er bl.a. manglende indtjening fra VCTA på t. kr. 175, svigtende indtjening på t. kr. 630 
fra sundhedstjek, profil og café og udbetalingen af t. kr. 130, ifølge 10% aftaler til foreningerne. Nye produkter som Tæl skridt, 
Zoopersund, sundhedseksperimentarium, erhvervsskole projekt, sundhedsambassadøruddannelse, netværksmøder og flere andre 
har til gengæld givet øget indtjening. 

Fællesmøder
Rammen har en årsbesparelse på t. kr. 86, som ligger i besparelse på repræsentantskabsmødet.

Ejendommens drift
Generelt er der kommet mere vedligeholdelse på bygningerne, nu hvor de er ved at runde de tyve år. Navnlig el og VVS begyn-
der at tynge kontoen.
Den kolde vinter har også medført et merforbrug af varme, hvilket dog opvejes i nogen grad af en besparelse på el, bl.a. fordi 
de nye servere bruger væsentlig mindre strøm.
Derudover er der indrettet et kontor mere i kommunikationsafdelingen og tre kontorer i det tidligere forsendelsesområde. Der er 
givet en ekstra bevilling på t. kr. 250, så overskridelsen samlet set bliver ca. t. kr. 100.

Udlodning og tilskud
Der har været en rammebesparelse på t. kr. 241, trods pæn aktivitet i opstartstilskud.
Den budgetterede FOU-pulje på t. kr. 350 er næsten ikke benyttet (Forsøg, omstilling eller udvikling).



Momsrefusion
Den % andel, som forbundet har lov at fradrage som delvis momsfradrag er i 2011 opgjort til 74 (i 2010 var den 72). 
Stigningen skyldes det forhøjede indtjeningsniveau på de momspligtige aktiviteter i MpA-afdelingen, som er med til at løfte 
tilbagebetalingen af købsmomsen på resten af husets udgifter, som er momsfradragsberettigede.

Finansielle aktiver
Kapitalandelen i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S udgør t. kr. 5.008 iflg. særskilt regnskab, som er reviewet af Deloitte.

Der er udlånt t. kr. 740 i året til foreningerne. Indgåede afdrag og indfrielser udgør t. kr. 1.347. Netto er udlånene totalt set 
faldet med t. kr. 607 i forhold til sidste år.
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