
Administrationen og revisionsudvalgets kommentarer 
til årsregnskabet for 2012

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

Under henvisning til Kulturministeriets 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, har administrationen og revisionsudvalget følgende bemærkninger til årsregnskabet:

Indtægter:

Staten har udbetalt et ekstra tilskud, som kompensation for nedgangen i Danske Spils provenu. Forbundets andel 
andrager t. kr. 1.473 (I 2011 var beløbet t. kr. 1.615). 
Årsresultatet i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S udgør et overskud på t. kr. 105. 

Udgifter:

IT & Økonomiafdelingen og fællesomkostninger i øvrigt
Der ses en mindre budgetoverskridelse på dette område, hvilket skyldes, at der er ansat flere medarbejdere, som følge 
af barsel og til gennemførelse af forbundets fyrtårnskoncepter. Derfor er der en overskridelse i fm. ny ansættelser 
samt udgifter til personale og uddannelse. Desuden er taksten ind til Arbejdsgivernes elevrefusion steget væsentligt 
mere end budgetteret. 

Firmaidrætten i Bevægelse
Afvigelsen for Firmaidrætskonsulenterne går nærmest i nul, da ekstra udgifter til møde- og rejseudgifter er indhentet 
ved besparelse på telefonudgifter mv.

Forbundsstyrelsen og generalsekretæren
Besparelsen på t. kr. 94 skyldes nedgang i telefonudgifter, samt besparelse på møde- og rejseudgifterne, da der ikke 
har været inviteret så mange gæster til styrelsesmøderne som budgetteret.

Foreningskonsulentgruppen
Der er et mindre forbrug med t. kr. 134. En af konsulenterne har været på barsel og der har ikke været brugt penge 
på vikar. Desuden har der været en generel besparelse på telefonudgifterne.

Kommunikationsudvalgets område

IT-området: 
Der har været særlig fokus på at få opgraderingen af det administrative system gjort færdigt, samt tilmelding til 
Firmaidræt Open, Kollegabold og en lang række andre forretningsmæssige optimeringer, som f.eks. fakturering af 
kampagner, årshjul og rapporteringssystemer til firmaidrætskonsulenter etc. Det meste er klaret internt, men der har 
også været behov for at bruge eksterne leverandører.
Backup kontoen er overskredet, hvilket skyldes større datamængder end forudset, primært fordi forbundet er blevet 
mere produktiv med hensyn til at bruge videoer og billeder. Styrelsen har givet en ekstra rammebevilling på t. kr. 80.

Inden for rammen vedrørende foreningsprogrammerne SuperNovaONLINE og getONLINE er der sket nogle forskydnin-
ger, og der er brugt flere penge til udvikling af SuperNovaONLINE, hvilket primært kan henføres til ændringer i den 
fælles medlemsregistrering, som nu er implementeret i samarbejde med DIF og DGI.

Kommunikationsområdet:
Der er merforbrug på den samlede lønramme grundet ansættelse af en ekstra journalist. Den ekstra ansættelse har 
også påvirket møde- og rejseudgifterne, da den ekstra medarbejder har haft møde- og rejseudgifter på linje med de 
øvrige konsulenter.



Der er sparet markant på PR-artikler og fremstød. Dette afspejler ikke et mindre generelt behov, men alene en aftale med sty-
relsen om, at omkostningerne forbundet med ansættelsen af den ovenfor nævnte journalist, i et vist omfang skulle dækkes via 
en besparelse på kontoen for PR-artikler og fremstød.
Der var afsat t. kr. 250 til oprettelse af et distributørkorps på budgettet. Den ide har styrelsen og kommunikationsudvalget 
sidenhen i fællesskab frafaldet.
Der er merforbrug på kontoen for foto, tegninger og artikler, hvilket skyldes, at tidligere års besparelser på denne konto har 
vist sig for vidtgående, i forhold til de behov, der er på dette område i relation til at udarbejde det ønskede magasin.

Idræt & Motion
Primært på grund af en senere ansættelse, er der besparelse på lønrammen.
I DM rammen er der blevet tilført en ekstrabevilling. Styrelsen bevilligede t. kr. 232 til udgifter der allerede ville komme i dette 
år, i forberedelserne til afholdelse af det første Firmaidræt Open i 2013.
Fredensborg Atletik Klub ønskede at sælge Xtreme Mandehørm og Firmaidrætten har nu overtaget alle rettigheder til konceptet. 
Inklusive advokatomkostninger har anskaffelsessummen været t. kr. 656, som ikke har været budgetteret.
Beløb som har været afsat til udvikling af nye motionsaktiviteter har af ressourcemæssige grunde ikke kunnet aktiveres i året.

Motion på Arbejdspladsen (MpA)
I forhold til budgettet udviser årsregnskabet en positiv afvigelse på t. kr. 488. 
Salg af basisprodukterne har levet op til forventningerne, nogle er gået ned og andre er gået op. Tæl Skridt overpræsterede 
med ny deltagerrekord, mens Arbejdspladsen Motionerer skuffede med en manglende indtjening på t. kr. 700. Den helt store 
indtjening har ligget på salget til erhvervsskole projektet, som ikke var budgetteret. 

Nationalt samarbejde
Firmaidrætten overtog sekretariatet i Idrættens Fællesråd i 2012. Dette har betydet en del flere møde- og rejseudgifter, sam-
menholdt med et meget travlt år i forbindelse med den udredning Kulturministeriet har arbejdet på at iværksætte.
Firmaidrætten har ligeledes haft en ikke budgetteret udgiftsandel til etablering af den nye fælles medlemsregistreringsportal. 

Fællesmøder
Rammen har en samlet budgetbesparelse på t. kr. 197, som dels skyldes et væsentligt dyrere Formandsmøde i april, hvorimod 
Stortræffet blev aflyst på grund af for få deltagere.

Afskrivninger
Der er brugt mere på afskrivninger end forventet. Dette kan primært henføres til opdeling af et storrumskontor til to kontorer, 
samt indkøb af hardware, software og kontorindretning til nye medarbejdere, samt udskiftning af defekte borde mv. til andre 
medarbejdere.

Udlodning og tilskud
Der har været en rammebesparelse på t. kr. 563.
Den budgetterede FOU-pulje på t. kr. 250 er kun benyttet med 25 % af det afsatte beløb (Forsøg, omstilling eller udvikling).
Der ligger også en væsentlig besparelse i forsikringen til bestyrelsesansvar og retshjælp, som blev forhandlet billigere lige efter 
budgettet blev udarbejdet.

Momsrefusion
Den % andel, som forbundet har lov at fradrage som delvis momsfradrag er i 2012 opgjort til 84 (i 2011 var den 74). 
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.

Fyrtårnskoncepter

Kollegabold:
I løbet af året er det blevet mere og mere tydeligt, at de fleste foreningers involvering i Kollegabold ledsages af søgning efter 
partnere. Det har vist sig, at det flere steder godt kan lade sig gøre at finde interesserede partnere – partnere af vidt forskellig 
karakter. Indgåelse af partnerskaber tager også tid, hvorfor der ikke er kommet så meget gang i etablering af kunststofbanerne 
som forventet.

Bike & Run:
Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2011 og foråret 2012, kunne det konstateres at det budgetterede deltagerantal var for 
ambitiøst.
Derfor foreslog konceptgruppen en række besparelser og en omlægning af markedsføringsindsatsen.
Konceptgruppen fik godkendt forslaget i Styrelsen i august 2012, og med denne ændring er budgetoverskridelsen begrænset til 
t. kr. 50.



Erhvervsskolerne:
Projektet køber lønandele fra afdelingerne. Fra MpA køber projektet færdige materialer, som Aktiviteket, Kostkassen, Design og 
Spørgeskemaundersøgelser. Projektet sælger disse produkter videre til erhvervs- og produktionsskoler.
Nordea-fonden støtter med aflønning af projektleder samt projektmedhjælper, samt til at nedbringe salgsprisen på produkterne, 
som så kan sælges til langt under kostprisen.
Budgetoverskridelsen skal ses i sammenhæng med, at der ligger en ikke aktiveret varebeholdning på ca. t. kr. 830 af Aktiviteket 
og Kostkassen.
Projektet har bibragt et ikke uvæsentligt antal medlemmer til foreningerne.

Sundhedskampagne:
I samarbejde med eksternt bureau og en indbudt fokus gruppe bestående af kompetente udbydere, brugere, iværksættere og 
investorer, blev der opstillet forskellige kampagne muligheder, men ingen af de foreslåede projekter blev fundet satsbare. Derfor 
har styrelsen efterfølgende lukket fyrtårnsprojektet.

Finansielle aktiver
Kapitalandelen i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S udgør t. kr. 3.432 iflg. særskilt regnskab, som er reviewet af Deloitte.

Der er udlånt t. kr. 952 i året til foreningerne. Indgåede afdrag og indfrielser udgør t. kr. 1.519. Netto er udlånene totalt set 
faldet med t. kr. 567 i forhold til sidste år.
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