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Ledelsesberetning
Klar til fremtidens udfordringer
Dansk Firmaidrætsforbund har med Strategi 2015 udstukket en række konkrete og ambitiøse målsætninger for organi-
sationen for årene 2013-2015.

Disse målsætninger fordrer et endnu større fokus på at styrke foreningerne. De betinger et endnu større fokus på at 
samarbejde på tværs af organisationen og på at arbejde efter veldefinerede og ambitiøse målsætninger - både på 
organisationsniveau, afdelingsniveau og medarbejderniveau.

Målsætningerne kræver, at vi som idrætsorganisation til stadighed dygtiggør os i forhold til udvikling og eksekvering 
af idrætter, aktiviteter, produkter, kampagner og events. Det skal ske samtidig med, at salgsindsatsen systematiseres 
og styrkes overfor de danske virksomheder. Alt sammen for at gøre Dansk Firmaidrætsforbund til en endnu stærkere 
idrætsorganisation og samarbejdspartner.

Ny organisationsstruktur
Dansk Firmaidrætsforbunds ledelse har vurderet, at det bedste afsæt for at indfri de ovennævnte ambitioner både 
nødvendiggør en ny organisationsstruktur og en ny ledelse.

Efter nogle år med nyansættelser, som følge af fokus på iværksættelse af større projekter, har ledelsen i forbindelse 
med organisationsændringen haft fokus på rationalisering på personaleområdet.
Firmaidrætten har på den baggrund sagt farvel til en betragtelig del af medarbejderstaben, inklusiv dele af ledelsen, 
samtidig med, at der er sket enkelte nyansættelser.

Vi har valgt en ny organisationsstruktur, der i varierende grad får arbejdsmæssig betydning for stort set alle ansatte 
i organisationen. I den nye organisationsstruktur sammensmeltes de afdelinger i Dansk Firmaidrætsforbund, der tradi-
tionelt har arbejdet med idræt, motion og sundhed - de udførende afdelinger.

Lidt om regnskabstallene
Årsregnskabet for 2013 udviser et underskud på 5,8 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 8,3 mio. kr., hvilket 
resulterer i en positiv afvigelse på 2,5 mio. kr.

Afvigelsen fremkommer på følgende hovedposter (over 250 t.kr.), som er udpluk fra resultatopgørelsen:

t. kr.    Regnskab 2013 Budget 2013 Afvigelse
   
   
Tilskud fra Danske Spil A/S   40.662  39.384 1.278
   
INDTÆGTER I ALT   40.610  39.078 1.532
    
   
IT & Økonomiafdelingen og fællesomk. i øvrigt 5.670  6.159 489
Firmaidrætten i Bevægelse   2.424  2.747 323
Kommunikationsudvalgets område  7.511  6.755 -756
Idræt & Motion   5.542  5.794 252
Motion på Arbejdspladsen   4.537  2.192 -2.345
Nationalt samarbejde   1.266  770 -496
Udlodning og tilskud   7.391  8.225 834
   
UDGIFTER I ALT   43.519  42.113 -1.406
   
RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER  2.909  3.036 127
   
Fyrtårnsprojekter   2.881  5.222 2.341
   
RESULTAT (underskud)   5.790  8.258 2.468
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Firmaidrætten har modtaget t. kr. 1.278 mere fra Danske Spil end budgetteret.
Der har været en lønbesparelse på webudvikling i IT og Økonomiafdelingen.
Under Firmaidrætten i Bevægelse har der været lønbesparelse på t. kr. 276, som udgør hovedparten af beløbet på 
denne rammebesparelse.
I IT under Kommunikationsudvalgets område har der været købt webudvikling for t. kr. 333 nævnt under IT & 
Økonomiafdelingen. Desuden er der i kommunikationsområdet ekstra lønninger på salgsområdet ultimo året, som ikke 
var budgetteret.
I Idræt & Motion har der været ekstralønninger pga. overlap, men disse er indhentet ved, at idrætsmøder er aflyst, 
og der har været større overskud i forhold til budget på indsatsområder, motionsaktiviteter, seniorsport og kursusvirk-
somhed.
I afdelingen Motion på Arbejdspladsen har der været flere ansatte i forhold til budget. Desuden har der været et 
større udgiftsforbrug vedrørende Erhvervsskoler samt Arbejdspladsen Motionerer / Tæl Skridt.
Under Nationalt samarbejde har forbundet deltaget under Folkemødet på Bornholm samt haft udgifter til den fælles 
medlemsregistrering, som ikke har været budgetteret. Desuden har der været en del udgifter til konsulenthjælp i fm. 
organisationsændringen og outplacementforløb for opsagte medarbejdere.
I rammen for udlodning og tilskud er der næsten generelt over hele linjen, ydet færre tilskud i forhold til de budget-
terede udgifter.
Bike & Run projektet har haft en mindre overskridelse, hvorimod de øvrige projekter har været overbudgetterede, så 
nettobesparelsen i rammen udgør t. kr. 2.341.

Regnskabets balancesum udgør 42.994 mio. kr., og egenkapitalen udgør i alt 32.897 mio. kr.

Resultatet anses for tilfredsstillende. De budgetterede aktiviteter er i videst mulig udstrækning forsøgt gennemført i 
overensstemmelse med budgettet.

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

Den forventede udvikling
I Firmaidrættens to-årige budgetter, er der budgetteret med et resultat på 0 mio. kr. for regnskabsåret 2014.

Herudover henvises til ”Orientering fra styrelsen” for 2013, der kan læses på www.firmaidraet.dk



7

Rammeaftale mellem Dansk Firmaidrætsforbund og Kulturministeriet

Mål

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Dansk Firmaidrætsforbund indeholder syv mål/målsætninger.

Nedenstående resultatopfølgning fokuserer i udgangspunktet på initiativer, der er gennemført og/eller udviklet i 
2013. I tillæg hertil – og udenfor genstandsfeltet for denne afrapportering - findes der i Dansk Firmaidrætsforbunds 
løbende drift en lang række aktiviteter og produkter, der udgør en fast bestanddel af Dansk Firmaidrætsforbunds ker-
nevirksomhed.

Målsætning 1:

Mål: Sundere liv
Dansk Firmaidrætsforbund vil inspirere og motivere medarbejdere på danske virksomheder til at leve et sundere liv. 

Sunde erhvervsskoler 
Dansk Firmaidrætsforbund påbegyndte i første kvartal af 2012 projekt ”Sund Erhvervsskole” i et samarbejde med 
Erhvervsskolernes Elev Organisation (EEO) og Danske Erhvervsskoler med støtte fra Nordea Fonden. 

Projektet har til formål at: 

- Styrke sundheden på erhvervsskolerne
- Fastholde eleverne i uddannelsesforløbet
- Præge de unges idræts-, motions- og sundhedsvaner

Effekt
På to år har projektet opnået:

- Igangsættelse af kontinuerlige aktiviteter på over 50 af landets 110 erhvervsskoler
- Mere end 68.000 nye medlemmer i Dansk Firmaidrætsforbund alene fra dette projekt
- Etablering af en skolefodboldturnering for erhvervsskoler (ES Cup) med mere end 200 hold
- Udvælgelse til Børne- og Undervisningsministeriets evaluering af projekter omhandlende læring 
 og bevægelse i undervisningen
- At erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) er blevet tildelt Kulturministeriets Idrætspris 2013 for 
 samarbejdet med Dansk Firmaidrætsforbund omkring projekt ”Sund Erhvervsskole” 
- At den danske regering primo 2014 har fremhævet projektet som et rollemodelprojekt for regeringens 
 nationale mål for danskernes sundhed i 2024
- Markant mediemæssig og politisk bevågenhed lokalt, regionalt og nationalt
- En forlængelse af samarbejdet og projektet med Erhvervsskolernes Elevorganisation og Nordea Fonden til 
 og med 2014

Dansk Firmaidrætsforbund vurderer erhvervsskoleprojektet som havende så stort et potentiale, at Firmaidrætten har 
besluttet at videreføre projektet - også efter fondsmidlernes eventuelle ophør.

Vi cykler til arbejde
Dansk Firmaidrætsforbund har i 2013 i samarbejde med Cyklistforbundet arrangeret den landsdækkende cykelmotions-
kampagne ”Vi cykler til arbejde” med ca. 77.000 deltagere. 

Effekt
Evalueringen af kampagnen viser, at deltagelse i Vi cykler til arbejde bevirker, at deltagerne generelt kommer til at 
cykle mere til og fra arbejde samt at deltagerne gennem kampagnen lærer mere om gevinsterne ved cykling. 9 % af 
deltagerne i kampagnen angiver, at de er begyndt at cykle til arbejde pga. kampagnen. 26 % angiver, at de er blevet 
motiverede til at cykle mere pga. kampagnen.
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Tæl skridt
Dansk Firmaidrætsforbund har i 2013 arrangeret den landsdækkende motionskampagne Tæl Skridt med ca. 53.000 del-
tagere.

Effekt
Evalueringen af kampagnen viser, at Tæl Skridt er en øjenåbner for især de motionsuvante deltagere. De får bekræftet 
mistanken om, at de sidder for stille i løbet af dagen, men også, at det faktisk ikke er så svært at ændre adfærd, 
som antaget. Over halvdelen tilkendegiver, at kampagnen har motiveret dem til at fortsætte med fysisk aktivitet efter 
kampagneperioden. 

Sundhedstjek/Sundhedsprofiler
Dansk Firmaidrætsforbund har i 2013 gennemført 803 sundhedstjek på virksomheder landet over. 

Dansk Firmaidrætsforbunds sundhedstjek er fra oktober 2013 opgraderet og udmunder nu i en samlet ”Sund Score”. 
Den sunde score integrerer de 14 parametre, som der måles på, se: http://www.firmaidraet.dk/sundhed-paa-arbejds-
pladsen/sundhedstjek-med-sundscore

Dansk Firmaidrætsforbund har i 2013 udarbejdet 134 sundhedsprofiler på virksomheder landet over. 

318 sundhedstjek og 24 sundhedsprofiler er i efteråret 2013 gennemført med Sund Score.

Effekt
Ved 2013 evalueringen af Firmaidrættens sundhedstjek blandt 139 medarbejdere, svarede 84 % at de var meget til-
fredse eller tilfredse. Ud af 178 adspurgte ønskede 89 % at benytte tilbuddet om sundhedstjek det efterfølgende år.

Ved et opfølgende tjek blandt 59 medarbejdere viste konditesten flot fremgang fra 2012 til 2013. Hele 17 procent-
point blev flyttet fra gruppen med et meget lavt kondital til gruppen med lavt-, middel- eller højt kondital. 

Blodtryksmålingerne viste ligeledes pæne forbedringer. 73 % af de nævnte medarbejderne lå i kategorien optimalt 
eller normalt blodtryk mod 56 % i 2012. Ingen fik i 2013 målt svært forhøjet blodtryk og blot to medarbejdere fik 
målt moderat forhøjet blodtryk. 

Virksomhederne melder tilbage at sundhedstjekket er med til at flytte på medarbejdernes interesse for egen sundhed 
og motivere dem til at få motioneret, overveje hvad og hvor meget de spiser og ikke mindst få igangsat og/eller løf-
tet initiativer, der støtter op om en sund hverdag på arbejdspladsen.

Sundhedsambassadørkurser
Dansk Firmaidrætsforbund har i 2013 afholdt 22 sundhedsambassadørkurser og herigennem uddannet 442 sundheds-
ambassadører.

Effekt
Evalueringen viser, at sundhedsambassadørkurserne i høj grad inspirerer og motiverer til implementering af sund kul-
tur på virksomhederne. Sundere mødeforplejning, pausemotion og sunde events er eksempler på konkrete forandringer 
initieret af sundhedsambassadører. Evalueringerne understreger værdien af sparring og netværksdannelse på tværs af 
virksomheder med sund forandring som omdrejningspunkt. 

SundhedsCertificering®

Dansk Firmaidrætsforbund har i 2013 sundhedscertificeret otte virksomheder i forløb af et halvt til et helt års varig-
hed pr. certificering. 

Effekt
Effekten af Sundheds Certificering® på virksomhedernes sundhedsarbejde kan aflæses i det forhold, at vore evaluerin-
ger viser, at igangsætning af nye tiltag, struktur, kvalificering og kvalitet i sundhedsarbejdet, samt virksomhedernes 
branding af deres identitet og værdigrundlag, får et markant løft hos sundhedscertificerede virksomheder. 

Mail Motion
Dansk Firmaidrætsforbund har med produktet ”Mail Motion” i 2013 hver dag aktiveret ca. 8200 brugere via en daglig 
motionsøvelse sendt til hver enkelt pr. mail. Tallet er i praksis nok en del højere, da mailen i vid udstrækning går ud 
til HR chefer/personalechefer, der sender mailen videre til personalet. Desuden benytter flere kommuner og større 
virksomheder sig af, at linket ligger på deres Intranet, (ofte en side, som medarbejderne dagligt er forpligtet til at 
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besøge) hvilket også giver markant flere ekstra brugere, end dem som Dansk Firmaidrætsforbund sender direkte ud til 
og dermed registrerer. 

Effekt
Der er ikke foretaget deciderede evalueringer af brugernes oplevelse af Mail Motion, men vi kan se, at brugernes 
besøg på www.firmaidraet.dk hænger direkte sammen med en øget trafik på siderne for vore øvrige motions- og 
sundhedsprodukter, hvormed brugerne af Mail Motion bliver direkte eksponeret for andre sunde tiltag i regi af Dansk 
Firmaidrætsforbund. 

På baggrund af ovenstående vurderes målsætning 1 som værende opfyldt.

Målsætning 2:

Mål: Foreningsliv
Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningslivet gennem nye, fleksible og innovative idræts- og motionsformer, der 
kan inspirere og motivere danskerne til fysisk aktivitet i firmaidrætsregi.

Bike & Run Stafetten
Dansk Firmaidrætsforbund har i 2013 arrangeret løbe- og cykeleventen - Bike & Run Stafetten i 18 byer landet over 
med i alt ca. 3.800 deltagere. 

Effekt
Bike & Run Stafettens evaluering viste, at hele 24 % af deltagerne var førstegangsmotionister – en gruppe, der ellers 
traditionelt er svære at aktivere.

Xtreme Mandehørm
Dansk Firmaidrætsforbund har i 2013 arrangeret ekstremmotionsløbet for mænd – Xtreme Mandehørm – for ca. 8.300 
løbere i 6 byer med alt udsolgt.

Xtreme Mandehørm har på få år udviklet sig til et referenceløb indenfor ekstremløb i Danmark. 

Effekt
Evalueringen viser udpræget tilfredshed med løbets set-up. 70 % af deltagerne giver løbet karakteren 8, 9 eller 10 på 
en 10-skala. 

Løbet tiltrækker den traditionelle motionsløbsdeltager, idet 40 % af deltagerne ikke har deltaget i andre motionsløb i 
2013.

Af årsager til deltagelse peges på følgende:

 -  Deltagerne savnede et anderledes motionsløb (20 %) – hvilket illustrerer efterspørgslen på løb, der som dette 
 indrettes efter nye behov, og som kan initiere nye deltagere til fysisk aktivitet.
-  25 % vægter løbets mulighed for samværet med kolleger – hvilket illustrerer løbets potentiale for at stimulere 
 det kollegiale fællesskab mellem medarbejdere på danske virksomheder. 
-  28 % deltager, fordi det er et mandeløb, hvilket illustrerer løbets evne til at afkode nogle af de idrætslige 
 og kulturelle strømninger, der er i Danmark i disse år.

Firma Multi Motion
Dansk Firmaidrætsforbund har i 2013 arrangeret adventureraceløbet Firma Multi Motion for ca. 400 deltagere ved én 
samlet event. Løbet er udbredt til vores foreninger i Næstved og Lyngby-Taarbæk, der ligeledes har kunnet mønstre 
ca. 400 deltagere i 2013.

Effekt 
Evalueringen viser udpræget tilfredshed med løbets set-up. 67 % rangerer løbet til 4 eller 5 på en 5-skala.

48 % af deltagerne har ikke tidligere prøvet kræfter med adventurerace. Dansk Firmaidrætsforbund åbner således med 
Firma Multi Motion døren til kombinationsidræt med naturen som motionsrum for en helt ny målgruppe. 

Lige så interessant er det, at 43 % af deltagerne ikke dyrker andre former for firmaidræt, hvilket giver et markant 
potentiale for at introducere dem til andre former for idræt og motion i firmaidrætsregi.
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Kollegagolf
Dansk Firmaidrætsforbund har i 2013 arrangeret turneringen Kollegagolf med ca. 650 deltagere landet over.

Effekt
Der er i 2013 ikke foretaget målinger vedrørende kollegagolfkonceptet.

På baggrund af ovenstående vurderes målsætning 2 som værende opfyldt.

Målsætning 3:

Mål: Frivillighedskultur
Dansk Firmaidrætsforbund vil fremme frivillighedskulturen ved at inspirere og motivere firmaidrætsudøvere til aktivt 
medborgerskab i firmaidrætsregi.

Aktivt medborgerskab
At være aktiv medborger indebærer, at man har både rettigheder og pligter. Men at være aktiv medborger indebærer 
også, at man deltager i og tager ansvar for det samfund, man er en del af – i nærværende kontekst medlemsdemokra-
tiet i firmaidrætsforeningerne.

Indsatser
I relation til Dansk Firmaidrætsforbunds arbejde på området aktivt medborgerskab, har det primære fokus i 2013 
været på medlemmernes: 

- Deltagelse i firmaidrætsforeningens aktiviteter
- Rettigheder og pligter 
- Deltagelse i udviklingen af den enkelte firmaidrætsforening
- Sociale ansvarlighed

Dansk Firmaidrætsforbund har i 2013 vejledt firmaidrætsforeningerne og sparret med dem om, hvorledes de kan: 

- Vække interessen hos medlemmerne for at få viden om og indflydelse på den firmaidrætsforening, de er en del af
- Vække interessen hos medlemmerne for at engagere sig og deltage aktivt i foreningens aktiviteter
- Informere medlemmerne om, hvor de kan indsamle informationer om - og blive klogere på - foreningens virke
- Give medlemmerne redskaber til at lytte, være nysgerrige, tage kritisk stilling og give udtryk for deres 
 egne meninger

Effekt
Der er i 2013 ikke foretaget målinger af tiltag indenfor området frivillighedskultur.

Dansk Firmaidrætsforbund har gjort en indsats indenfor området frivillighedskultur, men omvendt er det et område, 
der kan lægges flere kræfter i, i det omfang det vurderes betimeligt i prioriteringen af ressourcer på firmaidrættens 
forskellige indsatsområder. På den baggrund vurderes målsætning 3 som værende delvist opfyldt.

Målsætning 4:

Mål: Uddannelse
Dansk Firmaidrætsforbund vil gennem uddannelse stimulere interessen og motivationen for yderligere fysisk aktivitet.

Det generelle fokus
Dansk Firmaidrætsforbund har i 2013 haft følgende generelle fokus på uddannelsesvirksomheden:

- At anvende uddannelse og videreuddannelse af frivillige ledere som en platform til at skabe øget fysisk aktivitet 
 i firmaidrætsforeningerne og på de tilknyttede virksomheder
 
- At skabe rammerne for at Dansk Firmaidrætsforbund og vores foreninger hurtigt og fleksibelt kan tiltrække 
 nye målgrupper ved at uddanne frivillige til at spotte det behov, der er for fysisk aktivitet i forskellige segmenter
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De konkrete tilbud
Dansk Firmaidrætsforbunds uddannelsestilbud har i 2013 spændt bredt over aktiviteter som Powerhoop®, spin, fit-
ness, pulstræning, Kettlebell, Bhangra og musikforståelse til sundhedsambassadøruddannelse og IT-relaterede kurser i 
SuperNovaONLINE.

Effekt
Foreningerne har taget godt imod de mange uddannelser og har sørget for at få medlemmer uddannet, så de kan 
videregive deres viden som instruktører m.m.

En markant andel af foreningernes tilknyttede virksomheder har i årets løb ligeledes udvist stor interesse for fir-
maidrættens uddannelser.

Mentorordning
Dansk Firmaidrætsforbund har i 2013 tilbudt en mentorordning for frivillige ledere.

Idéen med en mentorordning er, at nogle af de mere erfarne frivillige ledere i forbundet bliver koblet sammen med 
en mindre erfaren leder, en mentee. Den erfarne leder gennemgår, sammen med den mindre erfarne leder, et mentor-
forløb på ca. et år. Mentorforløbet skal medvirke til en personlig udvikling af mentee’en, og forberede og motivere 
mentee’en til nye opgaver som frivillig leder i Dansk Firmaidrætsforbund.

De hidtidige erfaringer har været gode, og der peges på følgende fordele:

1. Det er en god måde at klæde nye ledere på
2. Det er en god måde at skaffe frivillige ledere i foreningerne
3. Det kan skabe dynamik i foreningerne
4. Det øger det organisatoriske kendskab til Dansk Firmaidrætsforbund
5. Det styrker netværksdannelsen på tværs af foreningerne

Effekt
De hidtidige evalueringer af mentorordningen peger på, at mentorforløbet opkvalificerer den enkelte mentee i 
væsentlig grad. 

• Flere mentee’s bliver en del af Dansk Firmaidrætsforbunds centrale ledelse (styrende organer)
• På foreningsniveau har afsluttede mentorforløb vist, at de medvirkende mentee’s får højere selvtillid – 
 både fagligt og socialt
• På foreningsniveau har afsluttede mentorforløb ligeledes vist, at de medvirkende mentee’s har taget større ansvar.  
 Nogle har fået lederposter i deres lokale foreninger, andre har været initiativtagere til nye tiltag i den enkelte 
 forening 

På baggrund heraf vurderes målsætning 4 som værende opfyldt.

Målsætning 5:

Mål: Ligestilling 
Dansk Firmaidrætsforbund vil være en foregangsorganisation indenfor dansk idræt, når det gælder ligestilling.

Kvinder på toppen
Siden 2006 har Dansk Firmaidrætsforbund haft ligestilling på dagsordenen. Her blev arbejdsgruppen Kvinder på 
Toppen nedsat på styrelsens initiativ.

Indsatser
Arbejdet med ligestilling i firmaidrætten omhandler følgende tiltag: 

• ”Den gode historie” – turné rundt i firmaidrættens landsdele med kvindelige rollemodeller
• Et landsdækkende mentorkorps i Dansk Firmaidrætsforbund (nævnt under målsætning 4)
• Etablering af interessespecifikke netværk for frivillige i firmaidrætten
• Udarbejdelse af en ligestillingspolitik for rekruttering af frivillige ledere i firmaidrætten
• Fokus på uddannelse og kurser
• Tilbud om idrætsaktiviteter, der tiltrækker kvinder



12

I august 2010 tilsluttede Dansk Firmaidrætsforbund sig endvidere, som den første frivillige organisation, ”Charteret 
for flere kvinder i bestyrelser og ledelse”.

Sammen med mere end 100 toneangivende virksomheder - eksempelvis Irma, Grundfos, LEGO, Mærsk og SAS, har 
Firmaidrætten bidraget til, delt og fået en masse viden, der har virket til inspiration og udvikling af forbundets lige-
stillingsindsats. I begyndelsen af 2013 kvitterede daværende ligestillingsminister Manu Sareen med en skriftlig tak 
for Dansk Firmaidrætsforbunds arbejdsindsats og deltagelse i Charteret - et arbejde, som har været med til at inspire-
re til de love, der trådte i kraft 1. april, og som skal være medvirkende til at få flere kvinder i bestyrelser og ledelse.  

Effekt
Der har siden 2009 været flere kvinder end mænd i Dansk Firmaidrætsforbunds styrelse, hvilket er unikt på hoved-
organisationsniveau i dansk idræt. Samtidig er andelen af kvinder i Dansk Firmaidrætsforbunds centrale ledelse sti-
gende.

På baggrund af ovenstående vurderes målsætning 5 som værende opfyldt.

Målsætning 6:

Mål: Antidoping
Dansk Firmaidrætsforbund vil fremme en dopingfri firmaidræt.

Fælles motionsdopingreglement og fælles motionsdopingnævn
Dansk Firmaidrætsforbund har i samarbejde med DIF og DGI vedtaget et fælles motionsdopingreglement og i den 
forbindelse etableret et fælles motionsdopingnævn og motionsdopingsekretariat. I sekretariatet forelægges og forbe-
redes dopingsager for motionsdopingnævnet. Et fælles samarbejdsudvalg er nedsat til løbende at følge udviklingen, 
koordinere indsatsen mod doping i motions- og breddeidrætten samt sikre, at det fælles motionsdopingreglement er i 
overensstemmelse med WADA Coden.

Dansk Firmaidrætsforbund har gennem ovennævnte samarbejdsudvalg arbejdet med og godkendt den gensidige aner-
kendelse af dopingsanktioner mellem den kommercielle fitness og den organiserede idræt samt godkendt, at idræt-
tens appelsystem også behandler appelsager fra de kommercielle fitnesscentre.

Dansk Firmaidrætsforbund deltager i finansieringen af Anti Doping Danmark (ADD) i henhold til aftale mellem 
Kulturministeriet og idrætsorganisationerne og er repræsenteret i ADD’s bestyrelse.

Dansk Firmaidrætsforbund henvender sig med tilbud om rådgivning til den pågældende forening, når en positiv 
dopingtest ser dagens lys. I tilfælde af gentagne positive tests i foreningen, hvilket firmaidrætten endnu ikke har 
oplevet, vil Dansk Firmaidrætsforbund gå i dialog med den eller de pågældende foreninger om iværksættelse af kon-
krete præventive foranstaltninger.

Indsatser
Dansk Firmaidrætsforbunds oplysningsvirksomhed på Anti Doping-området har i 2013 centreret sig om følgende ind-
satser: 

- Via informationsmateriale til firmaidrættens motionscentre at sikre udbredelse af kendskabet til risici ved brug 
 af ulovlige stoffer 
- At arbejde for, at alle firmaidrætsforeninger har en ”dopingparagraf” i foreningernes vedtægter
- At sikre, at det i firmaidrættens motionscentre synliggøres, at der foretages doppingtests
- At tilbyde undervisning samt materiale til instruktører og til personale i firmaidrættens motionscentre om, 
 hvilke faresignaler blandt brugerne, man bør være opmærksom på i relation til anvendelse af ulovlige stoffer
- At tilbyde brugerne temaaftener om dopingfri idræt

Oplysningsindsatsen i magasinet FIRMAIDRÆT og på www.firmaidraet.dk udvikles løbende.

Effekt
I 2013 blev der ikke forelagt én eneste dopingsag i regi af Dansk Firmaidrætsforbund og Firmaidrætten har ikke haft 
en positiv dopingtest siden 2007.

På baggrund af ovenstående vurderes målsætning 6 som værende opfyldt.
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Målsætning 7:

Mål: Børneattester
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for firmaidræt uden overgreb på børn.

Fælles regelsæt og nævn for udelukkelse
I 2012 opnåede Dansk Firmaidrætsforbund, DIF og DGI enighed om et fælles regelsæt for udelukkelse af pædofilidøm-
te, og et fælles nævn til idømmelse af udelukkelser er nedsat.

De tre idrætsorganisationer samarbejder løbende om informationsmateriale målrettet foreningerne i vores organisatio-
ner.

Indsatser
Dansk Firmaidrætsforbund har herudover i 2013 arbejdet med følgende initiativer på børneattest-området:

- Via oplysningsmateriale og dialog er firmaidrætsforeningerne blevet oplyst om børneattestlovens indhold 
 og Kulturministeriets generelle vejledninger om håndtering af børneattester
- Via oplysningsmateriale og dialog er firmaidrætsforeningerne blevet oplyst om, hvad de generelt kan gøre for 
 at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge
- Dansk Firmaidrætsforbund har opfordret firmaidrætsforeningerne til at udarbejde en politik eller indføre 
 leveregler på børneattest-området
- Dansk Firmaidrætsforbund har oplyst firmaidrætsforeningerne om, hvorledes de kan søge råd og vejledning 
 på børneattest-området hos Firmaidrætten.

Effekt
Dansk Firmaidrætsforbund har til dato (alle år) aldrig haft en krænkelsessag.

På baggrund af ovenstående vurderes målsætning 7 som værende opfyldt.
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Ledelsespåtegning

Forbundsstyrelse og generalsekretær har dags dato aflagt årsregnskab for 2013 for Dansk Firmaidrætsforbund.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af for-
bundets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Årsregnskabet indstilles hermed til formandsmødets godkendelse.

Forbundsstyrelsen

Nyborg, den 28. februar 2014

Peder Bisgaard   Ragna Knudsen 
forbundsformand   næstformand

Claus Schou    Helle Friis Kristiansen  Jeanette Thornberg

Jan Steffensen
generalsekretær

Revisionsudvalgets påtegning
Revisionsudvalget har foretaget en kritisk gennemgang af regnskabets bilag.

De i revisionsudvalgets protokol indførte bemærkninger er blevet besvaret af administrationen og godkendt af for-
bundsstyrelsen.

Nyborg, den 28. februar 2014

 
Sisse Wildt         Bjarne Andersen   Svend Mandel Hansen
formand
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til repræsentantskabet for Dansk Firmaidrætsforbund

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Firmaidrætsforbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at 
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt 
god offentlig revisionsskik jvf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Dette kræver, at vi overholder etiske 
krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig 
fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnska-
bet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinfor-
mation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern 
kontrol, der er relevant for forbundets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet her-
med er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg 
af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af 
årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der under-
støtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Fortsættes side 16
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Den uafhængige revisors erklæringer

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stil-
ling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2013 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de 
dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen
Forbundet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 som sammenligningstal i 
resultatopgørelsen medtaget godkendt budget. Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt 
revision.

Udtalelse om ledelsens beretning
Vi har i henhold til god revisorskik gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-
læg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelses-
beretningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Svendborg, den 28. februar 2014

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peder B. Pedersen
statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010.

Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil tilflyde forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når forbundet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 
forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan 
måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for 
hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, 
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen

Tilskud
Tilskud fra Danske Spil A/S er medtaget med det beløb der er udbetalt vedrørende året.

Ekstraordinære indtægter- og udgifter
Ekstraordinære indtægter- og udgifter omfatter beløb, der hidrører fra begivenheder, som afviger fra den ordinære 
drift og ikke forventes at være tilbagevendende.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Forbundskontoret måles til anskaffelsessummen. Der afskrives ikke på bygningerne.

Inventar, maskiner, edb hard- og software, idrætsmateriel og biler værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumu-
lerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsessummen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargø-
ring indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
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Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede 
brugstider:

Automobiler:    20% lineær afskrivning på nye biler.
    33 1/3% lineær afskrivning på brugte biler.

Inventar, maskiner og idrætsmateriel: 20% lineær afskrivning med fuld afskrivning
    i anskaffelsesåret.

EDB hard- og software:    33 1/3% lineær afskrivning med fuld afskrivning
    i anskaffelsesåret.

Alle anskaffelser under kr. 30.000:  Fuld afskrivning i anskaffelsesåret.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige 
værdi. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag 
af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultat-
opgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger.

Kapitalandele dattervirksomhed (Idrætscentret Århus Firma Sport A/S)
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket inde-
bærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. 

I resultatopgørelsen indregnes forbundets andel af virksomhedernes resultat.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivnin-
ger til imødegåelse af forventede tab.

Udlån
Udlån og særlige udlån der er rentefri værdiansættes til nominel værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af 
tab.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for året 2013

Ikke
revideret

Note Regnskab budget for Regnskab
2013 t.kr. 2013 t.kr. 2012 t.kr.

INDTÆGTER
Tilskud fra Danske Spil A/S -40.662 -39.384 -37.375
Ekstra tilskud fra Staten 0 0 -1.473
Finansieringsindtægter -26 0 -64
Finansieringsudgifter 95 307 16
Resultat af kapitalandel -18 0 -105

INDTÆGTER I ALT -40.610 -39.078 -39.000

UDGIFTER
1. IT & Økonomiafdelingen og fællesomkostninger i øvrigt 5.670 6.159 5.951
2. Firmaidrætten i Bevægelse 2.424 2.747 2.683
3. Forbundsstyrelsen og generalsekretæren 2.829 3.067 2.795
4. Foreningskonsulentgruppen 3.787 3.700 3.384
5. Kommunikationsudvalgets område 7.511 6.755 6.670
6. Idræt & Motion 5.542 5.794 6.514
7. Motion på Arbejdspladsen 4.537 2.192 1.644
8. Øvrige udvalg 161 185 167
9. Indsatsområder 74 40 102

10. Nationalt samarbejde 1.266 770 946
11. Internationalt samarbejde 254 398 188
12. Fællesmøder 1.249 1.100 553
13. Ejendommens drift 901 982 955
14. Afskrivninger 518 515 646
15. Udlodning og tilskud 7.391 8.225 7.515

Momsrefusion -594 -515 -730

UDGIFTER I ALT 43.519 42.113 39.984

RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER 2.909 3.036 984

16. Fyrtårnsprojekter 2.881 5.222 4.288

ÅRETS RESULTAT (underskud) 5.790 8.258 5.272

Disponering af årets resultat:
Overført til opskrivningshenlæggelser -18 0 -105
Overført underskud til kapitalkonto 5.808 8.258 5.377

5.790 8.258 5.272
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Balance pr. 31. december 2013

Regnskab Regnskab
Note 2013 t.kr. 2012 t.kr.

AKTIVER

Omsætningsaktiver
17. Likvide beholdninger 41 15
18. Debitorer m.v. 1.599 2.181

Tilgodehavende moms 128 293
Forudbetalte omkostninger 330 327

19. Beholdning af salgsartikler m.v. 874 801
Omsætningsaktiver i alt 2.972 3.617

20. Finansielle aktiver
Kapitalandel i Idrætscentret
Århus Firma Sport A/S 3.611 3.432
Udlån 14.081 14.329
Særlige udlån 5.202 5.398
Finansielle aktiver i alt 22.894 23.159

Anlægsaktiver
21. Forbundskontoret 16.673 16.673
22. Inventar, maskiner og idrætsmateriel 299 319
23. Automobiler 156 218

Anlægsaktiver i alt 17.128 17.210

AKTIVER I ALT 42.994 43.986

PASSIVER

Kortfristet gæld
24. Kreditorer 3.533 2.253

Bankgæld 3.953 340
Tilbageholdt a-skat m.v. 46 53
Feriepengeforpligtelse 2.565 2.813
Kortfristet gæld i alt 10.097 5.459

25. Egenkapital 32.897 38.527

PASSIVER I ALT 42.994 43.986

26. Sikkerhedsstillelse og leasingforpligtelse
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Ikke
revideret

Noter til resultatopgørelse Regnskab budget for Regnskab
2013 t.kr. 2013 t.kr. 2012 t.kr.

1. IT & Økonomiafdelingen og fællesomkostninger i øvrigt
01.01 Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter 4.067 4.395 4.274
01.02 Dagpengerefusion mv. -11 0 -36
01.03 Dansk Erhverv 64 68 66
01.04 Nyansættelser og praktikantordninger 43 62 74
01.05 Personaleudgifter og kurser hele personalet 372 408 484
01.06 Møde- og rejseudgifter 123 120 103
01.07 Telefon, bredbånd, telefax o. lign. 145 165 169
01.08 Abonnementer og bogkøb 37 46 42
01.09 Kontorartikler og servicegebyrer 78 93 92
01.10 Fremmed revision og advokatbistand 103 152 78
01.11 Beklædning Den Centrale Ledelse og personale 172 206 113
01.12 Forsikringer mv. 271 197 235

I alt 5.464 5.912 5.692

Driftsomkostninger IT-området
01.13 Indkøb og drift af domæner 6 5 4
01.14 Leasing kopi- og farveprintere samt toner 154 176 181
01.15 Reparation og vedligeholdelse maskiner 25 26 20
01.16 Porto og fragt 44 87 82

I alt 229 293 287

Driftsomsætninger
01.17 Omsætning tryksager og dtp-arbejde -533 -72 -202
01.18 Indkøb af tryksager til viderefakturering 510 26 174

I alt -23 -46 -28

I alt IT & Økonomiafdelingen 5.670 6.159 5.951

2. Firmaidrætten i Bevægelse (Firmaidrætskonsulenter)
02.01 Løn, pension og sociale udgifter 1.969 2.245 2.135
02.02 Nyansættelser 0 20 11
02.03 Møde- og rejseudgifter 356 325 422
02.04 Telefon, bredbånd o. lign. 21 65 30
02.05 Kontorartikler, IT-udstyr og beklædning 0 2 3
02.06 Regionsrådsmøder 37 50 41
02.07 Tilskud til husleje og drift af regionskontorer 40 40 40

I alt 2.424 2.747 2.683

3. Forbundsstyrelsen og generalsekretæren
03.01 Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter 2.269 2.405 2.230
03.02 Kurser, møde- og rejseudgifter 442 503 451
03.03 Telefon, bredbånd, abonnement og bogkøb 98 134 99
03.04 Repræsentation og gaver 20 26 15

I alt 2.829 3.067 2.795

4. Foreningskonsulentgruppen
04.01 Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter 3.996 3.832 3.605
04.02 Lønandel overført til Fyrtårnskoncepterne -800 -800 -800
04.03 Dagpengerefusion mv. -16 0 -36
04.04 Møde- og rejseudgifter 513 515 522
04.05 Abonnementer, bogkøb, kontorart., telefon m.m. 60 129 69
04.06 Tilskud fra Undervisningsministeriet, andel -22 -20 -28
04.07 Garuda Fokusprofiler 54 44 52
04.08 Materialer vedr. inspirationskurser 1 0 0

I alt 3.787 3.700 3.384
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Ikke
revideret

Noter til resultatopgørelse Regnskab budget for Regnskab
2013 t.kr. 2013 t.kr. 2012 t.kr.

5. Kommunikationsudvalgets område

IT-området

Teknologi og drift
05.01 Udvikling og drift af integrationsløsning 340 200 271
05.02 Webudvikling 333 0 0
05.03 Opdateringsabonnementer og hotline 109 147 144
05.04 Omsætning antivirus -19 -27 -19
05.05 Udvikling, drift og vedligeholdelse 321 390 386

I alt 1.085 710 782

SuperNova drift og uddannelse
05.06 Telefon, møde- og rejseudgifter supervisorer 77 71 103
05.07 Omsætning opdateringsabonnementer foreninger -122 -121 -116
05.08 Deltagerbetaling SuperNova brugerkurser -22 -103 -64
05.09 Udgifter SuperNova brugerkurser 26 103 76
05.10 Udgifter til programmering, vedligeholdelse og specialsupport 332 375 423
05.11 CMS getONLINE, hotline og udvikling 72 93 91

I alt 364 417 512

I alt IT-området 1.449 1.128 1.294

Kommunikationsområdet

Løn og øvrige personaleudgifter KOM-afdelingen
05.12 Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter 5.028 4.222 4.487
05.13 Lønandel overført til Fyrtårnskoncepterne -720 -720 -720
05.14 Dagpengerefusion mv. -103 0 -154
05.15 Møde- og rejseudgifter personale 278 200 280
05.16 Abonnementer, bogkøb, telefon og bredbånd 65 74 69

I alt 4.546 3.776 3.962

Kommunikationsudvalget 
05.17 Møde- og rejseudgifter, telefon m.v. 66 78 66
05.18 Uddannelse, abonnementer og bogkøb 0 0 0

I alt 66 78 66

Fokusområder og PR-virksomhed
05.19 Fokusområder Kom-udvalget 176 150 169
05.20 Markedsføring og supportmateriale i øvrigt 279 440 169
05.21 Distributørkorps 0 250 0
05.22 Indtægter kalendere m.m. 0 -25 0

I alt 455 815 339

Bladet Firmaidræt
05.23 Trykning og udsendelse af "Firmaidræt" 799 815 783
05.24 Tilskud fra Biblioteksstyrelsen -198 -150 -210
05.25 Indtægter ved indstik 0 -75 -60
05.26 Annonceindtægter -67 -20 -11
05.27 Foto, tegninger, artikler og provision af annoncesalg 213 120 230
05.28 Musik/Kodaafgift 14 0 0
05.29 Business watch og abonnement Fagpressen 109 93 108

I alt 870 783 840

Driftsomkostninger
05.30 Indkøb af papirvarer og tryksager m.m. 124 144 152
05.31 Eksterne dtp ydelser 0 31 19

I alt 124 175 170

I alt Kommunikationsområdet 6.062 5.627 5.376
I alt Kommunikationsudvalgets område 7.511 6.755 6.670

Ikke
revideret

Noter til resultatopgørelse Regnskab budget for Regnskab
2013 t.kr. 2013 t.kr. 2012 t.kr.

5. Kommunikationsudvalgets område

IT-området

Teknologi og drift
05.01 Udvikling og drift af integrationsløsning 340 200 271
05.02 Webudvikling 333 0 0
05.03 Opdateringsabonnementer og hotline 109 147 144
05.04 Omsætning antivirus -19 -27 -19
05.05 Udvikling, drift og vedligeholdelse 321 390 386

I alt 1.085 710 782

SuperNova drift og uddannelse
05.06 Telefon, møde- og rejseudgifter supervisorer 77 71 103
05.07 Omsætning opdateringsabonnementer foreninger -122 -121 -116
05.08 Deltagerbetaling SuperNova brugerkurser -22 -103 -64
05.09 Udgifter SuperNova brugerkurser 26 103 76
05.10 Udgifter til programmering, vedligeholdelse og specialsupport 332 375 423
05.11 CMS getONLINE, hotline og udvikling 72 93 91

I alt 364 417 512

I alt IT-området 1.449 1.128 1.294

Kommunikationsområdet

Løn og øvrige personaleudgifter KOM-afdelingen
05.12 Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter 5.028 4.222 4.487
05.13 Lønandel overført til Fyrtårnskoncepterne -720 -720 -720
05.14 Dagpengerefusion mv. -103 0 -154
05.15 Møde- og rejseudgifter personale 278 200 280
05.16 Abonnementer, bogkøb, telefon og bredbånd 65 74 69

I alt 4.546 3.776 3.962

Kommunikationsudvalget 
05.17 Møde- og rejseudgifter, telefon m.v. 66 78 66
05.18 Uddannelse, abonnementer og bogkøb 0 0 0

I alt 66 78 66

Fokusområder og PR-virksomhed
05.19 Fokusområder Kom-udvalget 176 150 169
05.20 Markedsføring og supportmateriale i øvrigt 279 440 169
05.21 Distributørkorps 0 250 0
05.22 Indtægter kalendere m.m. 0 -25 0

I alt 455 815 339

Bladet Firmaidræt
05.23 Trykning og udsendelse af "Firmaidræt" 799 815 783
05.24 Tilskud fra Biblioteksstyrelsen -198 -150 -210
05.25 Indtægter ved indstik 0 -75 -60
05.26 Annonceindtægter -67 -20 -11
05.27 Foto, tegninger, artikler og provision af annoncesalg 213 120 230
05.28 Musik/Kodaafgift 14 0 0
05.29 Business watch og abonnement Fagpressen 109 93 108

I alt 870 783 840

Driftsomkostninger
05.30 Indkøb af papirvarer og tryksager m.m. 124 144 152
05.31 Eksterne dtp ydelser 0 31 19

I alt 124 175 170

I alt Kommunikationsområdet 6.062 5.627 5.376
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Ikke
revideret

Noter til resultatopgørelse Regnskab budget for Regnskab
2013 t.kr. 2013 t.kr. 2012 t.kr.

6. Idræt & Motion

Løn og personaleudgifter
06.01 Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter 4.982 4.328 4.457
06.02 Lønandel overført til Fyrtårnskoncepterne -660 -660 -660
06.03 Dagpengerefusion mv. -25 0 -17
06.04 Møde- og rejseudgifter personale 358 300 314
06.05 Telefon, abonnementer og bogkøb personale 76 85 91
06.06 Tilskud fra Undervisningsministeriet, andel -22 -20 -28

I alt 4.709 4.033 4.157

Udvalg, idrætsansvarlige og supervisorer
06.07 Møde- og rejseudgifter 186 140 250
06.08 Telefon- og administrationsgodtgørelse 84 86 74
06.09 Udvikling og uddannelse 0 20 5
06.10 Idrætsmøder 0 80 0

I alt 269 326 329

Fællesudgifter
06.11 Fælles beklædning, PR, tryksager og porto 94 93 98

I alt 94 93 98

Indsatsområder
Idrætsgrene

06.12 Indtægter Firmaidræt Open -209 0 0
06.13 Udgifter Firmaidræt Open 492 0 0
06.14 Indtægter ved salg af håndklæder m.m. -7 0 -22
06.15 Indtægter ved DM i Firmaidræt -255 -607 -507
06.16 Udgifter ved DM i Firmaidræt 507 1.248 1.088
06.17 Møde- og rejseudgifter arbejdsgruppe DM 0 0 15
06.18 Markedsføring Firmaidræt Open 0 0 240
06.19 Internetaktiviteter, netto 1 10 13
06.20 Indtægter ved Kollegagolf og Kollega- Pay & Play Golf -91 -125 -94
06.21 Udgifter ved afholdelse af KollegaGolfstævner m.v. 86 140 133

I alt 524 666 865

Motionsaktiviteter
06.22 Indtægter ved motionsaktiviteter -142 0 -126
06.23 Udgifter ved afvikling af motionsaktiviteter 192 100 209
06.24 Køb af Xtreme Mandehørm incl. advokatomkostninger 0 0 656
06.25 Udvikling 0 136 0
06.26 XM feeindtægter til forbundet -207 0 0
06.27 Indtægter XM Fredensborg -1.689 0 0
06.28 Udgifter XM Fredensborg 1.643 0 0

I alt -203 236 739

Seniorsport , drift og udvikling 
06.29 Indtægter Konference 0 -5 -7
06.30 Udgifter Seniorsportstræf og Konference 67 133 91
06.31 Udvikling og uddannelse 67 100 73
06.32 Møde- og rejseudgifter styregruppen 6 45 47

I alt 139 273 205

Kursusvirksomhed
06.33 Deltagerbetaling ved kurser og træf -505 -230 -231
06.34 Udgifter ved afvikling af kurser og træf 379 270 226

I alt -125 39 -6

I alt Indsatsområder 334 1.214 1.804

Drift materiel og medlemsgebyrer andre organisationer
06.35 Rekvisit- og autoleje, stævne- og idrætsmateriel 38 40 38
06.36 DFU Fodbold, DHF Håndbold, DGI Våbenregistrering 98 88 89

I alt 135 128 126

I alt Idræt & Motion 5.542 5.794 6.514
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Ikke
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Noter til resultatopgørelse Regnskab budget for Regnskab
2013 t.kr. 2013 t.kr. 2012 t.kr.

7. Motion på Arbejdspladsen (MpA)

Indtægter
07.01 Overskudsandel fra VCTA -75 -75 -75
07.02 Indtægtsgivende virksomhed -5.830 -6.202 -7.963

I alt -5.905 -6.277 -8.038

Udgifter

Personaleudgifter og fælles omkostninger
07.03 Løn, pension, kontorhold og sociale udgifter 5.474 4.288 4.638
07.04 Dagpengerefusion mv. -18 0 -190
07.05 Møde- og rejseudgifter personale 375 300 337
07.06 Telefon, abonnementer og bogkøb personale 68 110 84
07.07 Ekstern husleje og kontorudgifter 105 141 99

I alt 6.004 4.839 4.969

Drift aktiviteter, markedsføring og materialer
07.08 Eksterne udgifter ved afholdelse af aktiviteter 337 350 589
07.09 Telefon-, møde- og rejseudgifter styregruppen 97 100 60
07.10 Autodrift excl. afskrivninger 198 125 169
07.11 Andel autodrift I&M og fortjeneste ved salg -30 -30 -37
07.12 Udvikling, markedsføring og materialer 545 773 733
07.13 Udgifter vedr. Arbejdspladsen Motionerer og Tæl Skridt 2.943 2.213 2.030
07.14 Udgifter vedr. Sundhedscertificering® 81 100 96
07.15 Udgifter vedr. Erhvervsskoler 267 0 1.073

I alt 4.438 3.630 4.713

I alt udgifter 10.442 8.469 9.682

I alt Motion på Arbejdspladsen (MpA) 4.537 2.192 1.644

8. Øvrige udvalg
08.01 Møde- og rejseudgifter øvrige udvalg og arbejdsgrupper 161 185 167

I alt 161 185 167

9. Indsatsområder
09.01 Kvinder på Toppen 0 9 6
09.02 Mentorordning 0 32 2
09.03 Lederrekruttering 74 0 5
09.04 Seniorkonference 0 0 90

I alt 74 40 102

10. Nationalt samarbejde
10.01 Møde- og rejseudgifter 199 25 156
10.02 Idrættens Fællesråd 1 15 12
10.03 Andel vedrørende Antidoping Danmark 466 495 460
10.04 Møde- og rejseudgifter fælles dopingnævn 6 15 6
10.05 Andel vedr. Play the Game 50 0 0
10.06 Tilskud og bevillinger godkendt af forbundsstyrelsen i øvrigt 531 200 297
10.07 Kontingenter m.m. 13 20 16

I alt 1.266 770 946
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Noter til resultatopgørelse Regnskab budget for Regnskab
2013 t.kr. 2013 t.kr. 2012 t.kr.

11. Internationalt samarbejde
11.01 Møde- og rejseudgifter 76 240 170
11.02 Euro-festivaler (ECSG) 171 150 13
11.03 Kontingenter 6 8 6

I alt 254 398 188

12. Fællesmøder
12.01 Repræsentantskabsmøde november (netto) 718 700 0
12.02 Formandsmøde april 531 400 553

I alt 1.249 1.100 553

13. Ejendommens drift
13.01 Løn og sociale udgifter rengøring og pedel 298 336 276
13.02 Ejendomsskat, renovation og forsikringer 82 102 84
13.03 El, varme og vand 235 304 270
13.04 Reparation og vedligeholdelse 287 241 326

I alt 901 982 955

14. Afskrivninger
14.01 Automobiler 62 100 62
14.02 Inventar, maskiner og idrætsmateriel 284 325 261
14.03 Anskaffelser til straksafskrivning 173 90 323
14.04 Indkøb til viderefakturering 508 0 38
14.05 Viderefaktureret -508 0 -38

I alt 518 515 646

15. Udlodning og tilskud
15.01 Landskredsen 90 0 90
15.02 Foreninger og forbund 5.193 5.215 5.069
15.03 Medlemsblade 51 100 68
15.04 Kontorhjælpstilskud 1.558 1.630 1.568
15.05 PR-midler til foreningsformål 11 80 46
15.06 Opstartstilskud 184 325 302
15.07 FOU pulje 53 250 63
15.08 10% aftale til foreningerne 114 225 108
15.09 Tilskud til Kollegagolf 0 50 49
15.10 Tilskud fra lokale aktiviteter, Seniorsport 3 50 1
15.11 Tilskud til seminarer 27 80 32
15.12 Tilskud til inspirationskurser 0 25 0
15.13 Tilskud til rejser i udlandet 29 30 45
15.14 Tilskud til kredsstævner 13 0 15
15.15 Tilskud til advokatbistand 6 25 0
15.16 Forsikring bestyrelsesansvar og retshjælp 61 140 59

I alt 7.391 8.225 7.515
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Noter til resultatopgørelse Regnskab budget for Regnskab
2013 t.kr. 2013 t.kr. 2012 t.kr.

16. Fyrtårnsprojekter
16.01 Kollegabold 1.338 3.315 112
16.02 Bike & Run 1.213 921 1.264
16.03 Erhvervsskolerne 330 1.090 2.818
16.04 Sundhedskampagne 0 -104 94

I alt 2.881 5.222 4.288

Som kan specificeres således:

Kollegabold
16.05 Etableringstilskud 1.170 3.000 0
16.06 Udvikling af hjemmeside og mobilapp 0 0 9
16.07 Markedsføring 158 315 79
16.08 Baneleje & dommerudgifter 10 0 0
16.09 Juridisk assistance 0 0 24

I alt 1.338 3.315 112

Bike & Run
16.10 Deltagerindtægter -357 -1.496 -306
16.11 Tidtagning, fragt og materialeudgifter m.m. 333 579 374
16.12 Markedsføring og præmier m.v. 245 357 220
16.13 Møde- og rejseudgifter 1 0 8
16.14 Foreningsandel 150 641 127
16.15 Overført lønandele 840 840 840

I alt 1.213 921 1.264

Erhvervsskolerne
16.16 Indtægter ved salg -504 -1.398 -362
16.17 Tilskud fra Nordea Fonden -1.307 -1.880 -1.880
16.18 Indkøb af materialer m.v. -164 2.323 2.890
16.19 Løn til projektmedarbejdere m.m. 897 630 892
16.20 Dagpengerefusion mv. -17 0 -106
16.21 Markedsføring 87 75 44
16.22 Overført lønandele 1.340 1.340 1.340

I alt 330 1.090 2.818

Sundhedskampagne
16.23 Ny sundhedskampagne mv. 0 -104 94

I alt 0 -104 94
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Noter til balancen Regnskab Regnskab
2013 t.kr. 2012 t.kr.

17. Likvide beholdninger
17.01 Kassebeholdning 2 3
17.02 Valutabeholdning 0 0
17.03 Danske Bank 39 11

I alt 41 15

18. Debitorer m.v.
18.01 Foreninger, kredse og forbund m.m. 1.566 2.135
18.02 Udlæg rejse - ophold 34 46

I alt 1.599 2.181

19. Beholdning af salgsartikler m.v.
19.01 Beholdning af salgsartikler i MpA 874 742
19.02 Beholdning af løbetrøjer i I&M 0 59

I alt 874 801

20. Finansielle aktiver

Kapitalandel i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S
20.01 Nominelt t.kr. 500 (100%)
20.02 Primo indre værdi 3.432 5.008
20.03 Regulering af ejendomsværdien 160 -1.681
20.04 Årets resultat 18 105

Regnskabsmæssig værdi 3.611 3.432

Udlån
20.05 Brønderslev Familie og Firma Idræt 94 117
20.06 Ebeltoft Firma- og Familie Idræt 352 384
20.07 Esbjerg Firmaidræt 526 652
20.08 Fakse Familie og Firmaidræt 934 533
20.09 Familie- og Firmaidræt Korsør 20 23
20.10 Familie og Firmaidrætten i Varde og Omegn 920 925
20.11 Firmaidræt Frederiksværk 120 140
20.12 Firmaidræt Ikast 22 24
20.13 Firmaidræt Odense 300 300
20.14 Firmaidræt Silkeborg 0 200
20.15 Firmaidræt Struer 550 600
20.16 Firmaidræt Sæby 664 730
20.17 Firmaidrætten Guldborgsund 640 695
20.18 Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund 684 419
20.19 Frederikshavn Firmaidræts Klub 1.000 1.000
20.20 Faaborg Familie og Firmasport 62 60
20.21 Grenaa Firmaidræt 214 256
20.22 Grindsted Familie og Firma Idræt 6 11
20.23 Haderslev Familie og Firma Sport 87 127
20.24 Helsingør Firma Idræt 36 54
20.25 Hillerød Firmasport 733 800
20.26 Holbæk Firmaidræt 53 61
20.27 Horsens Firma Idræt 130 159
20.28 Kolding Firma Sport 333 400



28

Noter til balancen Regnskab Regnskab
2013 t.kr. 2012 t.kr.

Udlån fortsat
20.29 Køge Firma Bold 275 330
20.30 Lemvig og Omegns Firmaidræt 720 840
20.31 Middelfart Firma og Familie Idræt 0 36
20.32 Morsø Firma og Familie Idræt 125 125
20.33 Nakskov Firma & Familie Sport 810 820
20.34 Næstved Firma Sport 533 600
20.35 Randers Firma-Sport 1.000 1.000
20.36 Ringkøbing og Omegns Firmaidræt 667 733
20.37 Skjern, Tarm, Ølgod Firma & Familieidræt 585 745
20.38 Sønderborg Familie og Firma Sport 1.033 630
20.39 Vamdrup Familie & Firma Sport 600 667
20.40 Vestfyns Firmaidræt 47 60
20.41 Vordingborg Firma Sport 17 53
20.42 Aabenraa Familie & Firmaidræt 12 18
20.43 Aalborg Firmaidræt 177 0
20.44 Århus Firma Sport 1.000 1.000
20.45 I alt 16.081 16.329
20.46 Hensat til imødegåelse af tab -2.000 -2.000

I alt udlån 14.081 14.329

20.47 Udlånt i 2013 1.469 952
20.48 Indgået afdrag i 2013 1.717 -1.519

20.49 Afdrag forfaldne i 2014 1.532 1.376
20.50 Udestående efter 5 år 7.473 7.477

Særlige udlån og udlæg
20.51 Randers Firma-Sport 494 534
20.52 Århus Firma Sport 936 1.116
20.53 Udlæg for Idrætscentret Århus Firma Sport A/S 3.772 3.748

I alt 5.202 5.398

I alt finansielle aktiver 22.894 23.159

21. Forbundskontoret

21.01 Anskaffelsessum ejendom 16.673 16.673

Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2012 t.kr. 16.900.

22. Inventar, maskiner og idrætsmateriel

22.01 Anskaffelsessum primo 3.483 4.098
22.02 Årets tilgang 264 83
22.03 Årets afgang -323 -697

22.04 Anskaffelsessum ultimo 3.424 3.483

Afskrivninger
22.05 Akkumulerede afskrivninger primo -3.165 -3.600
22.06 Årets afskrivninger -284 -261
22.07 Korrektion vedrørende årets afgang 323 697

22.08 Afskrivninger ultimo -3.125 -3.165

I alt regnskabsmæssig værdi ultimo 299 319
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Noter til balancen Regnskab Regnskab
2013 t.kr. 2012 t.kr.

23. Automobiler

23.01 Anskaffelsessum primo 547 472
23.02 Årets tilgang 0 165
23.03 Årets afgang 0 -91

23.04 Anskaffelsessum ultimo 547 547

Afskrivninger
23.05 Akkumulerede afskrivninger primo -329 -358
23.06 Årets afskrivninger -62 -62
23.07 Korrektion vedrørende årets afgang 0 91

23.08 Afskrivninger ultimo -391 -329

I alt regnskabsmæssig værdi ultimo 156 218

24. Kreditorer
24.01 Kreditorer m.v. 3.213 2.034
24.02 Forudmodtaget Sundhedscertificering® 194 50
24.03 Forudmodtaget deltagergebyr kurser og stævner 74 137
24.04 Forudmodtaget afdrag på udlån 52 32

I alt 3.533 2.253

25. Egenkapital

Foreningen til Fremme af Motion og Idræt i Dagtimerne (FMI)
25.01 Saldo 1. januar 2013 0 33
25.02 Anvendt af Idræt & Motion 0 -33

Rest til anvendelse 0 0

Opskrivningshenlæggelse
25.03 Saldo 1. januar 2013 2.932 4.508
25.04 Årets opskrivningsregulering i datterselskab 160 -1.681
25.05 Overført fra overskudsdisponering 18 105

3.111 2.932

Kapitalkonto
25.06 Saldo 1. januar 2013 35.594 40.972
25.07 Overført fra overskudsdisponering -5.808 -5.377

29.786 35.595

I alt egenkapital 32.897 38.527

26. Sikkerhedsstillelse og leasingforpligtelse
26.01 Kautionsforpligtelse stillet overfor Realkredit Danmark vedrørende lån 

opr. t.kr. 5.039. Lånet er optaget i ejendom ejet af Idrætscentret
Århus Firma Sport A/S.

26.02 Kautionsforpligtelse t.kr. 210 for Randers Firma Sport, gældende
indtil tilbagekaldelse.

26.03 Kautionsforpligtelse t.kr. 300 for Frederikshavn Firmaidræts Klub,
vedrørende en kassekredit.

26.04 Kautionsforpligtelse t.kr. 200 for Århus Firma Sport, vedrørende en
kassekredit.

26.05 Leasingforpligtelse vedr. kopimaskiner udgør t.kr. 130 til udløb
pr. 31.12.2015.

26.06 Leasingforpligtelse vedr. alarm- og adgangskontrol udgør t.kr. 81
til udløb pr. 30.11.2017.

26.07 Leasingforpligtelse vedr. skæremaskine udgør t.kr. 45 til udløb

pr. 30.4.2017.
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