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Ledelsesberetning

Kommentarer til årsrapport 2016 

Årets resultat
Årsrapporten for 2016 udviser et overskud på 1.104 
t.kr. mod et budgetteret overskud på 4 t.kr., hvilket 
resulterer i en positiv afvigelse på 1.100 t.kr.
Regnskabets balancesum udgør 42.357 t.kr., og 
egenkapitalen udgør i alt 38.619 t.kr. heraf.
Resultatet anses for tilfredsstillende. De budgettere-
de aktiviteter er i videst mulig udstrækning forsøgt 
gennemført i overensstemmelse med budgettet.

Indtægter
Dansk Firmaidrætsforbund har i 2016 modtaget 
38.550 t.kr. i udlodningsmidler, hvilket er 344 t.kr. 
mere end forventet i henhold til budgettet. Udover 
indtægter fra udlodningsmidlerne har Dansk Fir-
maidrætsforbund opnået indtægter gennem partner-
skaber samt fra kampagner, events og sundhedspro-
dukter mv. De samlede indtægter fra disse områder 
udgør 10.227 t.kr., hvilket svarer til 21 % af de sam-
lede indtægter. 

Regnskabsopstillingen i resultatopgørelsen er ænd-
ret i forhold til tidligere år, således at alle bruttoind-
tægter fra hver afdeling fremgår.  

Ledelsessekretariatet
Vi var i budgetteringsfasen ikke opmærksomme på, 
at undersøgelsen om danskernes motions- og sports-
vaner skulle gennemføres af IDAN i 2016. Styrelsen 
bevilgede ressourcer til Dansk Firmaidrætsforbunds 
andel til undersøgelsen, der senest havde været gen-
nemført i 2011.

Der har været mindre aktivitet i det internationale 
samarbejde, da bl.a. Sport Management ikke har haft 
møder.
Puljetilskuddene til foreningerne har været i vækst i 

2016. Der er blev søgt mere end 40 opstartstilskud i 
løbet af 2016, hvilket dog er lidt under det budget-
terede. Tilskuddene fra udviklingspuljen er steget 
med 40 %, hvilket er meget tilfredsstillende, men 
dog stadig under det budgetterede.

Under gager og pension til IT- og reception ses en 
stigning, som primært skyldes, at vi valgte at ansæt-
te en IT-elev til at styrke supporten til foreninger, 
den centrale ledelse og medarbejdere.
Omkostninger til webudvikling har i 2016 været min-
dre end budgetteret. Dette skyldes, at disse udgifter 
i 2016 primært har ligget under ”Projekt nyt web-
site”. Der er brugt flere midler end budgetteret på 
de administrative systemer som følge af en række 
ændringer i styring og rapportering, efter salgsaf-
delingen blev nedlagt. Derudover er der også fore-
taget optimeringer ift. erhvervsskoleområdet og 
rapportering på Strategi 2018. Endelig er der også 
gennemført første halvdel af et opgraderingsprojekt 
af CRM-systemet fra version 2011 til 2016. Dette ar-
bejde færdiggøres i første halvdel af 2017.
Serverdriften er også blevet dyrere end budgetteret, 
hvilket skyldes opgradering af SQL-server ifm. im-
plementering af nye websites, herunder også opsæt-
ning af certifikater og domæneadministration. 
Derudover har der været trukket mere på den eks-
terne support i forbindelse med pc-udskiftning til 
personale og den centrale ledelse.

Vi har for første gang i forbundets historie haft 
tab på udlån til vores foreninger, da to foreninger, 
der havde optaget lån gennem Dansk Firmaidræts-
forbunds anlægs- og materialekonto, er lukket.  
Det drejer sig om Familie og Firmaidrætten i Varde 
og Omegn med 905 t.kr. og Skjern, Tarm, Ølgod Firma 
& Familieidræt med 555 t.kr.. Begge udlån relaterer 
til udlån til bowlingcentre, der siden gik konkurs.

2016 har været det første år i den nye strategiperiode, og derved er det målrettede arbejde med Strategi 2018 
gået i gang. Vores fire indsatsområder – ”Foreninger i bevægelse”, ”Events med puls og fællesskab”, ”Erhvervs-
skoler i form til fremtiden og ”Sundere danskere” – har således været omdrejningspunkterne for aktiviteterne 
og udviklingen i 2016.
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Kommunikationsafdelingen
Afdelingen afviger positivt med 1.100 t.kr i forhold 
til budgettet. Dette skyldes, at det blev besluttet at 
nedlægge salgsafdelingen i efteråret 2016. Nedlæg-
gelsen kom som følge af et vigende salg, og et stra-
tegisk mål om i højere grad at prioritere rådgivning 
af arbejdspladser fremover.  

Afdelingen har i løbet af 2016 fået flere nye ansat-
te. Der blev ansat ny direktør for afdelingen i april. 
Derudover blev en vakant stilling besat i septem-
ber med ny kommunikationskonsulent, ligesom et 
barselsvikariat er blevet besat i afdelingen fra ok-
tober. Afdelingens arbejde er nu struktureret efter 
indsatsområderne i Strategi 2018, og der er en fast 
kommunikationskonsulent knyttet til hvert af de fire 
indsatsområder. 

Ud over driftsopgaverne i afdelingen har især ud-
viklingen af forbundets nye hjemmesider, der un-
derstøtter Strategi 2018, kommunikationen i forbin-
delse med Rigtige Mænd-projektet og en række nye 
tiltag i markedsføringen af events og stævner været 
væsentlige og ressourcekrævende udviklingsopga-
ver. Strategi 2018 indeholder en række initiativer 
målrettet foreningerne for at styrke kommunikation, 
markedsføring og synlighed lokalt. Dette har i 2016 
betydet en opsøgende og styrket dialog med en bred 
vifte af firmaidrættens foreninger om nye tiltag på 
kommunikationsområdet, hvilket også har været en 
vigtig udviklingsopgave i 2016. 

Idræts-, Motions- 
og Sundhedsafdelingen
Idræts, - motions- og sundhedsområdet har i 2016 
været kendetegnet ved en markant øget aktivitet på 
især foreningsområdet, erhvervsskoleområdet samt 
eventområdet og i mindre grad på sundhedsområdet.

Dette til trods for at afdelingen stadig har været lidt 
underbemandet grundet flere medarbejdere på bar-
sel. Ledelsen valgte at besætte barselsstillingerne 
med færre medarbejdere, idet der er en del dobbelt-
funktioner som i et forløb på et halvt år ikke gav 
mening at besætte fuldt ud.

Afdelingen har inddækket ovennævnte manglende 
personale via fastansættelse af én sundhedskonsu-
lent, én administrativ medarbejder, rotation i an-
svars- og funktionsområderne blandt øvrige konsu-
lenter, samt et øget brug af eksterne instruktører og 

praktikanter – dog på et niveau, der lønmæssigt er 
begrænset set i forhold til lønbesparelsen ved ikke 
at besætte de nævnte vikariater.

Salgsindsatsen blev nedlagt med udgangen af 2016. 
Det skyldes manglende omsætning. Salgsafdelingen 
har i dens første leveår, ej heller i 2016, præsteret et 
samlet salgsresultat, der matcher det budgetterede. 

”Sundere danskere”
Enkelte af vores sundhedskoncepter, nemlig sund-
hedsambassadøruddannelsen, foredrag og aktivi-
tetsdage har været en succes i 2016. Dette skyldes 
dog alene sundhedskonsulenternes egne relationer.
Det har vist sig sværere end antaget for vores sæl-
gere at afsætte koncepterne direkte på virksomhe-
derne. 

For en lang række af sundhedskoncepterne har de 
samlede rådgivningsaktiviteter været mere end til-
fredsstillende grundet involvering i fire ministerielle 
sundhedsprojekter i ”Sundere liv for alle puljen”.

Der arbejdes på at udvikle en ny model til at styr-
ke vores rådgivningsaktiviteter inden for sundheds-
fremme med et særligt fokus på vores sundhedskon-
cepter.

Tæl skridt-kampagnen har haft en pæn fremgang, 
som hovedsageligt skyldes en ekstra kampagne, så 
der i 2016 har været afviklet tre kampagner. Salget 
af skridttællere har levet op til det budgetterede. 

”Erhvervsskoler i form til fremtiden”
Erhvervsskolerne har generelt udvist en vigende in-
teresse for forbundets koncepter. Erhvervsskolerne 
udtrykker selv, at store besparelser, manglende elev-
optag samt implementering af andre indsatser i den 
nye skolereform har krævet al fokus. Vores sælgere 
har i 2016 ikke haft fokus på denne målgruppe.

Indtægterne fra projektet ”I form til fremtiden” har 
i særlig grad bidraget til et acceptabelt resultat, 
især for så vidt angår sundhedscaféer og aktiviteker 
samt lønrefusion i forbindelse med projektledelsen. 
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”Events med puls og fællesskab”
Vores events har svinget meget. Bike & Run Stafet-
ten og Firmaidræt Open har været inde i en meget 
positiv udvikling med stort fokus på at øge deltager-
antallet og samtidig skære ned på omkostningerne. 
Dette er lykkedes i 2016 i et vist omfang. Xtreme 
Mandehørm har genereret færre indtægter end bud-
getteret, især i Hillerød har vi været hårdt ramt med 
en nedgang på 1.000 deltagere.

Med opstart i 2016 af Rigtige Mænd-projektet har vi 
opnået en ny indtægt, som kompenserer for ovenstå-
ende manglende omsætning på Xtreme Mandehørm i 
Hillerød.

Samlede større afvigelser – et overblik
Afvigelserne fremkommer på følgende hovedposter (over 250 t.kr.), som er udpluk fra 
resultatopgørelsen.

t.kr. Regnskab 2016 Budget 2016 Afvigelse
Udlodningsmidler 38.550 38.206 344
Udlodning, tilskud og service -5.834 -6.200      366
Afskrivninger -3.065 -1.251  -1.814
Markedsføring -925 -1.265      340
Løn, Salgsafdelingen -1.432  -2.604   1.172
Aktiviteter 1.175 1.587      -412
Partnerskaber 1.804 315   1.489

Begivenheder indtruffet efter 
regnskabsårets afslutning
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæg-
gelsen af årsregnskabet er der ikke indtruffet for-
hold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på 
vurderingen af årsrapporten.

Den forventede udvikling i 2017
I Dansk Firmaidrætsforbunds to-årige budgetter, der 
blev fastlagt i forbindelse med repræsentantskabs-
mødet i efteråret 2015, er der budgetteret med et 
positivt resultat på 7 t.kr. for regnskabsåret 2017.
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Resultater i 2016
Afrapportering på rammeaftalen mellem Kulturministeriet og 
Dansk Firmaidrætsforbund
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Afrapportering på rammeaftalen 
for 2016

Idræt og motion
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at flere 
danskere dyrker firmaidræt.

Operationelt mål 
• I 2018 skal 50 % af Dansk Firmaidrætsforbunds  
 foreninger have gennemført firmaidrættens 
 udviklingsforløb.

Resultat 
Ved udgangen af 2016 er 41 % af firmaidrættens for-
eninger enten i gang med eller har gennemført for-
eningsudviklingsforløbet. 

Grad af målopfyldelse
Det er realistisk, at resultatmålet opfyldes i 2018.

Perspektiv og analyse
Et fleksibelt foreningsudviklingsforløb er et tilbud 
til de foreninger, der ønsker at sætte fokus på et 
eller flere områder i foreningen med henblik på at 
styrke, nytænke og udvikle. Det er forskelligt fra for-
ening til forening, hvor lang tid et udviklingsforløb 
tager, og hvor ofte det påbegyndes. Fleksibiliteten i 

valg af moduler, forløbets længde og varighed afta-
les med foreningskonsulenten. I et fleksibelt udvik-
lingsforløb er der fokus på proces og forankring, og 
foreningens bestyrelse får sat mål og erhverver sig 
redskaber til at arbejde med udvikling efterfølgende. 
 
Der er stor variation i, hvad foreningerne fokuserer 
på i udviklingsforløbet. Der er dog særligt fem områ-
der, som afspejler, hvor foreningerne har stor fokus 
på at skabe udvikling. De fem områder er:

• Flere ledere både på udvalgs- og 
 bestyrelsesniveau.
• Flere aktiviteter eller udvikling af nye 
 aktiviteter.
• Bedre organisering, mødestruktur og 
 implementering af strategier i foreningen.
• Fornyelse af hjemmeside samt indsats via 
 de sociale medier.
• Etablering af events og stævner samt 
 forbedring af nuværende events. 

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Dansk Firmaidrætsforbund fastlægger mål for de indsatsområder, 
Dansk Firmaidrætsforbund særligt skal varetage i aftaleperioden inden for de givne vilkår.

Nedenstående resultatopfølgning og afrapportering fokuserer på de initiativer, der er gennemført og/eller 
udviklet i 2016. I tillæg hertil – og uden for rammen for denne afrapportering – har Dansk Firmaidrætsforbund 
en løbende drift af en lang række aktiviteter og produkter, der ligeledes er en fast bestanddel af Dansk Fir-
maidrætsforbunds kernevirksomhed.
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Idræt og motion
Dansk Firmaidrætsforbund vil motivere og fastholde 
medarbejderne på danske arbejdspladser i motions- 
og sundhedstiltag, der fører til sundere og mere ak-
tive liv.

Operationelle mål 
• I perioden 2016-2018 skal kampagnen Tæl skridt  
 hvert år opnå minimum 35.000 deltagere 
 (set i forhold til ca. 35.000 deltagere i 2015).
• I perioden 2016-2018 skal Dansk Firmaidræts-
 forbund opnå, at henholdsvis 100 (2016), 
 200 (2017) og 300 (2018) arbejdspladser 
 deltager i Arbejdspladsernes Motionsdag 
 (ny kampagne).

Resultater 
Tæl skridt
Der blev i 2016 gennemført tre kampagner fordelt 
hen over året, og det samlede deltagerantal for Tæl 
skridt-kampagnerne var 43.121 deltagere. 

Evalueringen af kampagnen viser, at deltagerne øger 
deres fysiske aktivitetsniveau markant under kam-
pagnen – og at de bliver mere motiverede til at være 
fysisk aktive efter kampagnen. Deltagerne tilken-
degiver, at kampagnen er en øjenåbner i forhold til 
deres stillesiddende adfærd og vaner, og at de moti-
veres af fællesskabet og den interne konkurrence på 
arbejdspladsen. Mest interessant er det, at næsten 
halvdelen af de deltagere, der karakteriseres som 
inaktive ved baseline og besvarer follow up-spørge-
skemaerne, rykker sig i en positiv retning – og opfyl-
der Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til at 
være fysisk aktive mindst ½ time om dagen.

Arbejdspladsernes Motionsdag
Arbejdspladsernes Motionsdag, som Dansk Fir-
maidrætsforbund arbejder på at etablere som en ny, 
landsdækkende tradition, udvikler sig fortsat po-
sitivt. 2015 var første år med 5.676 deltagere fra 
121 forskellige arbejdspladser. I 2016 deltog 265 
arbejdspladser i den nye motionstradition med i alt 
14.160 medarbejdere. 

Dansk Firmaidrætsforbund har bl.a. udarbejdet et 
inspirationskatalog med ”opskrifter” på en god Ar-
bejdspladsernes Motionsdag samt et kommunika-
tionskit, der gør det nemt at opmuntre chefen og 
kollegerne om deltagelse. Aktiviteterne på motions-
dagen spændte bredt i 2016 fra en gåtur i lokalområ-

det, trappefræs til speedtennisturnering, værksteds-
yoga og meget andet. I 2016 var det særligt små 
og mellemstore virksomheder, der deltog i Arbejds-
pladsernes Motionsdag, og som et nyt tiltag blev der 
også arrangeret åbne motionstilbud i København, 
Århus og Nyborg. Her kunne alle arbejdspladser del-
tage gratis – direkte fra gaden.

Grad af målopfyldelse
Resultatmålet er opfyldt i 2016.

Perspektiv og analyse
Både Tæl skridt og Arbejdspladsernes Motionsdag 
har vist sig at være bæredygtige initiativer målret-
tet arbejdspladserne, og begge er i vækst. Begge ini-
tiativer har vist sig velegnede til at nå og inspirere 
den inaktive målgruppe, og fællesskabet på arbejds-
pladsen er en god arena for at ændre motionsad-
færd. Det er den inaktive målgruppe, der er i størst 
risiko for at udvikle livsstilssygdomme, og det er her, 
potentialet for forbedring er størst. Det er samtidig 
ændringer i motionsvanerne hos denne målgruppe, 
som har de største sundhedsmæssige og samfunds-
økonomiske potentialer. Denne målgruppe er den 
sværeste at nå med andre motions- og idrætstilbud, 
og arbejdspladsen er et velegnet fællesskab, hvor de 
motionsvante også kan inspirere og få kollegerne 
med. Den nyeste undersøgelse fra IDAN om dansker-
nes motions- og sportsvaner viser samtidig, at 66 
% af danskerne mener, at motion på arbejdspladsen 
styrker relationen til kollegerne.
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Idræt og motion
Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke foreningerne 
gennem fleksible og innovative idræts- og motions-
former, der kan inspirere og motivere danskerne til 
fysisk aktivitet i firmaidrætsregi.

Operationelle mål 
• I perioden 2016-2018 skal Bike & Run Stafetten  
 opnå et samlet deltagerantal på henholdsvis 
 900, 1.060 og 1.140 hold a fem personer 
 (set i forhold til 870 hold i 2015).

• I perioden 2016-2018 skal Xtreme Mandehørm 
 hvert år opnå mellem 6.600 og 7.200 deltagere  
 (set i forhold til ca. 6.600 deltagere i 2015).

• I perioden 2016-2018 skal Firmaidræt Open 
 opnå mellem 1.200-1.800 deltagere ved ét 
 årligt arrangement (set i forhold til ca. 
 1.100 deltagere i 2015).

• I perioden 2016-2017 skal Schools On The Run
 opnå henholdsvis minimum 15.000 deltagere 
 i 2016 og 20.000 deltagere i 2017 (set i 
 forhold til ca. 12.500 deltagere i 2015). 

Resultater
Bike & Run Stafetten
Bike & Run Stafetterne blev afholdt i 14 forskellige 
byer i 2016, og der deltog i alt 725 hold. 

Evalueringer i 2016 viser blandt andet, at 95 % synes 
”meget godt” eller ”godt” om løbet. Vores løbs setup 
og de forskellige tiltag, der er taget for at optime-
re deltageroplevelsen, har haft den ønskede effekt 
på tilfredsheden hos deltagerne. 47 % er debutan-
ter ved løbet, og 49 % angiver, at de deltager, fordi 
det er et holdløb med samvær og fællesskab, og alle 
kan være med. 21 % har ikke deltaget i andre løb i 
sæsonen, og 29 % dyrker ikke andre former for idræt 
eller motion. Bike & Run Stafetten formår således at 
tiltrække deltagere, som ikke er motionsvante. 79 % 
deltager på et firmahold, så konceptet fungerer ift. 
at skabe relevante motionsmuligheder for arbejds-
pladserne.

Xtreme Mandehørm
Xtreme Mandehørm blev i 2016 afviklet i syv byer 
med samlet 5.375 deltagere.

Evalueringerne fra 2016 viser, at 43 % er nye del-

tagere, og Xtreme Mandehørm kan således fortsat 
efter ni år tiltrække nye mandlige motionister. 71 
% scorer løbet til 8 eller højere på en skala, hvor 10 
er bedst. Tilfredshedsgraden er bestemt acceptabel, 
men vi arbejder naturligvis fortsat på optimerings-
mulighederne. 43 % har ikke deltaget i andre løb i 
sæsonen. Xtreme Mandehørm tiltrækker således også 
en gruppe mænd, som normalt ikke deltager i bred-
deidrætsarrangementer, men som finder det uhøj-
tidelige, humoren og fællesskabet omkring Xtreme 
Mandehørm attraktivt.

Firmaidræt Open
Firmaidræt Open blev i 2016 afviklet i Fredericia med 
845 deltagere. 

Det var første år, at Firmaidræt Open blev afviklet i 
juni, efter at det landsdækkende idrætsstævne i en 
årrække har været afviklet i september. Dette be-
tød en ny rytme for den store gruppe af medlemmer, 
der er faste stævnedeltagere. Det nye afviklings-
tidspunkt kan have været en medvirkende årsag til 
faldet i deltagerantallet i 2016. Der blev gennem-
ført en målrettet indsats for at tiltrække flere loka-
le deltagere, men denne indsats lykkedes ikke efter 
hensigten. Af evalueringerne fremgår det derimod, 
at deltagerne er villige til at køre mere end 250 km 
for at deltage. Det betyder, at vi i 2017, hvor Fir-
maidræt Open afholdes i Ringkøbing i juni, igen vil 
udvide markedsføringen til at dække et langt større 
geografisk område. 

Schools On The Run 
Schools On The Run blev afviklet i tre byer med et 
samlet deltagerantal på 4.700 elever fra især er-
hvervs- og produktionsskoler.

Evalueringerne fra 2015 viste, at der var et behov for 
at videreudvikle rammen og aktiviteterne knyttet til 
Schools On The Run. Det blev derfor besluttet at gå 
fra et traditionelt motionsløb til en spilbaseret be-
vægelsesoplevelse, hvor eleverne i hold bevæger sig 
rundt på byens virksomheder og arbejdspladser sam-
tidig med, at de løser opgaver og navigerer via en 
app på mobiltelefonen. 2016 var første år, hvor dette 
nye motionskoncept skulle rulles ud og afprøves. Det 
betød desværre, at to af de planlagte samarbejds-
byer sprang fra, således at Schools On The Run blev 
gennemført i tre byer. 

Evalueringen af det nye koncept viste, at både elever 
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og lærere var tilfredse med de nye aktiviteter og det 
nye spil. 83 % af deltagerne var enten ”tilfredse” 
eller ”meget tilfredse” med eventen som helhed. 
Tilbagemeldingerne fra deltagerbyerne var ligeledes 
positiv, da det i langt højere grad involverer og ak-
tiverer de lokale arbejdspladser og virksomheder. I 
2017 fortsættes der derfor med samme koncept, hvor 
motion, samarbejde og orienteringsevne kombineres 
med relevant inspiration og information for elever-
ne.

Grad af målopfyldelse
Resultatmålet er ikke opfyldt i 2016.

Perspektiv og analyse
Bike & Run Stafetterne og Xtreme Mandehørm er 
begge events, som er i skarp konkurrence med en 
lang række tilbud på løbs- og eventområdet. Og det 
vigende deltagerantal, som vi har oplevet i 2016, 
stemmer desværre overens med den generelle ten-
dens blandt mange andre motionsarrangementer i 
2016. Den seneste samlede opgørelse viser, at antal-
let af motionsløb i perioden 2013 til 2015 er steget 
med 25 %, mens antallet af deltagere blot er steget 
med ca. 10 %. Dette medfører en øget konkurren-
ce på løbsmarkedet, som vores løb og events bli-
ver berørt af. Til trods for den stigende konkurrence 
og en tendens til et fald i det samlede deltageran-
tal, så formår både Bike & Run Stafetten og Xtreme 
Mandehørm fortsat at tiltrække nye deltagere – og 
deltagere, som ellers ikke deltager i løb eller andre 
motionsaktiviteter, hvilket er positivt.

Firmaidræt Open er firmaidrættens årlige landsdæk-
kende stævne, hvor både traditionelle og skiftende 
nye idrætter er på programmet. Stævnet bliver lø-
bende udviklet, og det har i de senere år skiftet både 
navn og terminer for afvikling – ligesom program og 
idrætsgrene løbende bliver justeret. Omdrejnings-
punktet for stævnet har dog altid været på både 
konkurrence og fællesskabsoplevelser, og Firmaidræt 
Open er vigtig for at skabe sammenhold på tværs af 
idrætterne og for at sætte fokus på firmaidrætten i 
nye byer og egne af Danmark. Værtsbyerne og værts-
foreningen sætter hvert år deres præg på stævnet, 
og i 2017 vil der bl.a. være vandsports-aktiviteter og 
eSport på programmet.  

Schools On The Run er blevet afviklet siden 2012 
– og er et samarbejdsprojekt mellem Dansk Fir-
maidrætsforbund og den socialøkonomiske non-pro-
fit organisation Schools On The Run. Med udgangen 
af 2017 vil vi gennemføre en grundig evaluering af 
konceptet, hvorefter vi beslutter, om konceptet og 
aktiviteten skal videreføres i 2018 – og i hvilken 
udstrækning Dansk Firmaidrætsforbund skal være 
involveret fremover. 

 



Årsrapport 2016 13

Erhvervsskoler
Dansk Firmaidrætsforbund vil motivere og fastholde 
eleverne på de danske erhvervsskoler i motions- og 
sundhedstiltag, der fører til sundere og mere aktive 
liv.

Operationelle mål
• I 2016 skal der foretages en kortlægning af 
 erhvervsskolernes interesser og ønsker til 
 idrætsaktiviteter. 
• Kortlægningen skal danne grundlag for 
 yderligere mål og indsatser for 2017 og 2018, 
 herunder udviklingen i antallet af aktive elever. 
• I 2017 skal der på baggrund af kortlægningen 
 af elevernes ønsker til idræts- og sundheds-
 aktiviteter udvikles og afholdes en ny event.
• I 2018 skal Dansk Firmaidrætsforbund gennem-
 føre en undersøgelse blandt elever og lærere 
 på de erhvervsfaglige skoler, der sætter 
 firmaidrætten i stand til at revitalisere 
 eksisterende aktiviteter og udvikle nye.

Resultater 
Kortlægningen af elevernes interesser og ønsker til 
idrætsaktiviteter blev foretaget i august og septem-
ber 2016. Kortlægningen blev gennemført via en 
online spørgeskemaundersøgelse, og der var 1.264 
elever, der svarede på undersøgelsen. Svarprocen-
ten var på 27,9 %, hvilket anses for tilfredsstillende 
for denne type undersøgelse. Kortlægningen blev 
gennemført blandt elever på produktionsskoler, er-
hvervsskoler og EUX-uddannelser over hele landet. 

Data fra undersøgelsen blev kvalificeret og gennem-
gået af et eksternt evalueringsbureau. De endelige 
resultater fra undersøgelsen er endnu ikke udgivet i 
samlet form, men de væsentligste tendenser og kon-
klusioner er:
• Elevernes foretrukne motionsaktiviteter på 
 tværs af køn er fodbold, rundbold og styrke-
 træning. Opdelt på køn er yoga også populært
 hos pigerne og eSport populært hos drengene.
• Eleverne foretrækker at dyrke motion om 
 eftermiddagen og om aftenen.
• De transporterer sig gerne op til en halv time 
 for at dyrke motion. De mest aktive er villige 
 til at transportere sig længst.
• 28 % af eleverne dyrker idræt i en forening, 
 og 53 % dyrker idræt uorganiseret.

Grad af målopfyldelse
Resultatmålet er opfyldt for 2016.

Perspektiv og analyse
Der er i 2016 nedsat en arbejdsgruppe, som arbej-
der videre med resultaterne fra undersøgelsen og 
sammenholder dem med de resultater, vi har fået 
igennem vores øvrige projekter og aktiviteter på 
erhvervsskolerne. Firmaidrættens eksisterende tur-
neringer i fodbold og høvdingebold for erhvervs-
skolerne er i 2016 blevet suppleret med et nyt 
stævnekoncept inden for floorball, som er blevet 
afprøvet sammen med Firmaidræt Fyn. Her deltog 14 
erhvervsskoler, og erfaringerne herfra vil sammen 
med resultaterne fra undersøgelsen danne grund-
lag for den videre konceptudvikling i de kommende 
år på erhvervsskole-området. I 2017 vil erhvervs-
skoleturneringerne blive videreudviklet, således at 
indendørsturneringen vil byde på både floorball og 
høvdingebold, mens udendørsturneringen vil have 
fodbold og rundbold på programmet. Dette sker for 
at gøre turneringerne mere attraktive for endnu fle-
re elever, og for at gøre turneringen endnu mere til 
en samlende event for erhvervsskolen, hvor alle kan 
være med. 



14  Årsrapport 2016

Bekæmpelse af doping
Dansk Firmaidrætsforbund vil fremme en dopingfri 
firmaidræt.

Operationelle mål
• Dansk Firmaidrætsforbund vil i 2016-2018 
 videreføre den i 2015 lancerede rådgivnings- 
 og oplysningskampagne med brug af foldere, 
 plakater, handouts m.m. over for alle firmaidræts-
 foreninger vedrørende antidoping. Kampagnen 
 skal nå ud til samtlige firmaidrætsforeninger 
 i Danmark.

• Dansk Firmaidrætsforbund vil inden udgangen 
 af 2018, i partnerskab med Anti Doping Danmark, 
 gennemføre en antidoping-oplysningskampagne
 med det mål at nå endnu flere af eleverne på de
 erhvervsfaglige skoler. Anti Doping Danmark 
 vil – i samarbejde med Dansk Firmaidrætsforbund
 – fastsætte mål for effekten af oplysnings-
 kampagnen.

Resultater
I 2016 har Dansk Firmaidrætsforbund videreført og 
genanvendt kampagnematerialet ”Rådgivning om 
dopingfri firmaidræt”.
Dansk Firmaidrætsforbund har i 2016 i samarbejde 
med Anti Doping Danmark udarbejdet en målrettet 
kommunikationsindsats mod eleverne på erhvervs-
faglige uddannelser. Oplysningsindsatsen vil bruge 
nudging for at motivere eleverne til en mere aktiv 
hverdag – og en hverdag uden dopingmidler. Ind-
satsen er bygget op omkring video, fakta om sund 
træning og konkurrencer for erhvervsskoleeleverne 
på de sociale medier – og initiativerne bliver samlet 
under hashtagget #Mesterligt. Målet for kampagnen 
er at forebygge brugen af doping hos erhvervsfaglige 
elever og motivere flere unge til at fokusere på en 
aktiv og sund hverdag. Det nye materiale blev første 
gang benyttet i forbindelse med DM i Skills i januar 
2017 og blev modtaget godt af eleverne. 

Grad af målopfyldelse
Resultatmålet er opfyldt i 2016.

Perspektiv og analyse
Det nye samarbejde, vi har etableret med Anti Do-
ping Danmark i 2016 målrettet forebyggelse blandt 
erhvervsskoleeleverne, er kommet rigtigt godt fra 
start, og vi ser frem til det fortsatte samspil om 
denne for os vigtige målgruppe.

Mangfoldighed
Dansk Firmaidrætsforbund vil være en foregangs-
organisation inden for dansk idræt, når det gælder 
ligestilling.

Operationelle mål 
• Dansk Firmaidrætsforbund vil i perioden 
 2016-2018 arrangere og gennemføre minimum 
 tre seminarer kun for kvinder med det formål
 at inspirere og motivere kvindelige frivillige
 i firmaidrætsforeningerne til at søge valg til 
 firmaidrættens centrale ledelse.

• Antallet af kvinder i Dansk Firmaidrætsforbunds 
 centrale ledelse skal stige i perioden 2016-2018. 
 (i 2015 var der 11 kvinder i Dansk Firmaidræts-
 forbunds centrale ledelse bestående af 33 
 medlemmer).

• Minimum 40 % af Dansk Firmaidrætsforbunds 
 hovedbestyrelse skal udgøres af kvinder i årene
 2016, 2017 og 2018.

Resultater 
I 2016 gennemførte Dansk Firmaidrætsforbund to 
seminarer, den 29.-30. januar og den 8. oktober, for 
de 12 kvinder, der i første omgang var med i ”Kvin-
der i morgendagens ledelse”, som er det målrettede 
initiativ for at styrke de kvindelige frivillige i fir-
maidrætten. Gruppen er blevet reduceret fra 12 til 
10 kvinder i løbet af 2016. Der er i 2017 foreløbigt 
planlagt fem møder og seminarer.

Efter Repræsentantskabsmødet i november 2015 er 
11 ud af 33 personer i den centrale ledelse kvinder.

Efter Repræsentantskabsmødet i november 2015 er 
der tre kvinder i Forbundsstyrelsen, hvilket svarer 
til 60 %. Der er Repræsentantskabsmøde igen i no-
vember 2017.
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Grad af målopfyldelse
Resultatmålet er opfyldt i 2016.

Perspektiv og analyse
Der har i de seneste 10 år været en positiv udvik-
ling i antallet af kvindelige ledere og styrelsesmed-
lemmer i Dansk Firmaidrætsforbund, og vi arbejder 
målrettet på at styrke ligestillingen i firmaidrætten. 
Den positive udvikling kan formentligt dels tilskri-
ves de målrettede initiativer, som er taget for at til-
trække flere kvinder i forbundet, og dels fordi der i 
firmaidrætten er etableret nye udvalg – blandt andet 
Sundhedsudvalget – som helt fra opstarten har for-
mået at tiltrække mange kvindelige ledere. 

Bekæmpelse af seksuelle overgreb 
mod børn
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for firmaidræt 
uden overgreb på børn.

Operationelle mål 
• Dansk Firmaidrætsforbund vil i perioden 2016-
 2018 gennemføre minimum én rådgivnings- og
 oplysningskampagne med brug af foldere,
 plakater, handouts m.m. over for alle firmaidræts-
 foreninger, der sikrer, at der indhentes børne-
 attester på alle ledere og instruktører, der 
 arbejder med børn. Tiltaget skal nå ud til samt-
 lige firmaidrætsforeninger i Danmark.

Resultater
På forbundets website er der samlet relevant infor-
mation om forebyggelse og bekæmpelse af overgreb 
på børn målrettet alle firmaidrætsforeningerne. Vi 
opdaterer løbende materialet, og når der er nyt, re-
levant indhold orienteres alle firmaidrætsforeninger 
via vores nyhedsbrev ”Foreningsservice” målrettet 
foreningerne. Alle foreninger har således også i 2016 
modtaget den nyeste information om indhentning af 
børneattester.

Materialet omkring forebyggelse af overgreb på børn 
blev desuden præsenteret og var tilgængeligt, da 
alle foreninger var samlet til formandsmødet i april 
2016.

Grad af målopfyldelse
Resultatmålet er opfyldt i 2016.

Perspektiv og analyse
I firmaidrætten er der meget få sammenhænge, hvor 
børn indgår, og der har heldigvis aldrig været ek-
sempler på overgreb på børn i vores foreninger. Vi 
fortsætter derfor det forebyggende og oplysende 
arbejde til alle vores foreninger med samme kraft 
som hidtil. 
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Bekæmpelse af matchfixing
Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde for, at match-
fixing ikke finder sted i firmaidrætsregi.

Operationelle mål
• I det omfang matchfixing i fremtiden måtte vise
 sig i Dansk Firmaidrætsforbunds turneringer, vil
 firmaidrætten gennemføre løbende rådgivnings-
 og oplysningskampagner over for alle firma-
 idrætsforeninger og eventuelt også sætte yder-
 ligere initiativer i værk med sigte på at forhin-
 dre matchfixing i firmaidrætsregi.

Resultater
Det har i 2016 ikke været nødvendigt at iværksætte 
særlige initiativer for at forhindre matchfixing.

Grad af målopfyldelse
Resultatmålet er opfyldt i 2016.

Perspektiv og analyse
I Dansk Firmaidrætsforbund er der aldrig blevet kon-
stateret matchfixing i nogle af vores aktiviteter, 
og vi har absolut ingen anledning til at tro, at fir-
maidræt med ens kolleger er genstand for eller po-
tentielt bliver genstand for matchfixing.

Dertil kommer, at en meget stor del af vores aktivi-
teter ikke rummer et konkurrenceelement, hvor det 
giver mening at manipulere med resultaterne. Vi er 
ikke bekendt med, at der nogensinde er indgået væd-
demål på kampe i firmaidrætsregi, ligesom det os be-
kendt ikke er muligt hos nogen spiludbyder at indgå 
væddemål på nogen form for aktivitet i firmaidræts-
regi. På den baggrund har Dansk Firmaidrætsforbund 
ikke iværksat nogle initiativer i relation til match-
fixing i 2016.
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Oversigt over opfyldelse 
af resultatmål

Indsats-
område Resultatmål Grad af opfyldelse 

af resultatmål

Idræt og motion Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde 
for, at flere danskere dyrker firmaidræt.

Det er realistisk, at målet 
opfyldes i 2018.

   Dansk Firmaidrætsforbund vil motivere 
og fastholde medarbejderne på danske 
arbejdspladser i motions- og sundheds-
tiltag, der fører til sundere og mere 
aktive liv.

Målet er opfyldt i 2016.

Dansk Firmaidrætsforbund vil styrke 
foreningerne gennem fleksible og 
innovative idræts- og motionsformer, 
der kan inspirere og motivere danskerne 
til fysisk aktivitet i firmaidrætsregi.

Målet er ikke opfyldt i 2016.

Erhvervsskoler Dansk Firmaidrætsforbund vil motivere og 
fastholde eleverne på de danske erhvervs-
skoler i motions- og sundhedstiltag, der 
fører til sundere og mere aktive liv.

 Målet er opfyldt i 2016.

Bekæmpelse 
af doping

Dansk Firmaidrætsforbund vil fremme 
en dopingfri firmaidræt.

Målet er opfyldt i 2016.

Mangfoldighed Dansk Firmaidrætsforbund vil være en 
foregangsorganisation inden for 
dansk idræt, når det gælder ligestilling.

Målet er opfyldt i 2016.

Bekæmpelse 
af seksuelle 
overgreb
mod børn

Dansk Firmaidrætsforbund vil arbejde 
for firmaidræt uden overgreb på børn.

Målet er opfyldt i 2016.

Bekæmpelse
af matchfixing

Dansk Firmaidrætsforbund vil 
arbejde for, at matchfixing ikke 
finder sted i firmaidrætsregi.

Målet er opfyldt i 2016. 
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Oversigt over opfyldelse af 
operationelle mål

Indsats-
område Resultatmål Operationelle mål Resultater 

i 2016 

Idræt 
og motion 

Dansk Firmaidrætsfor-
bund vil arbejde for, at 
flere danskere dyrker fir-
maidræt.

I 2018 skal 50 % af Dansk Fir-
maidrætsforbunds foreninger 
have gennemført firmaidrættens 
udviklingsforløb.

Foreløbigt har 41 % af 
foreningerne gennem-
ført udviklingsforløb.

Dansk Firmaidrætsfor-
bund vil motivere og 
fastholde medarbejder-
ne på danske arbejds-
pladser i motions- og 
sundhedstiltag, der fø-
rer til sundere og mere 
aktive liv.

I perioden 2016-2018 skal kam-
pagnen Tæl skridt hvert år opnå 
minimum 35.000 deltagere (set i 
forhold til ca. 35.000 deltagere 
i 2015).

I perioden 2016-2018 skal Dansk 
Firmaidrætsforbund opnå, at 
henholdsvis 100 (2016), 200 
(2017) og 300 (2018) arbejds-
pladser deltager i Arbejdsplad-
sernes Motionsdag (ny kampag-
ne).

Tæl skridt kampagner-
ne havde samlet 43.121 
deltagere.

Der var 265 arbejds-
pladser med til Arbejds-
pladsernes Motionsdag.

Dansk Firmaidrætsfor-
bund vil styrke for-
eningerne gennem 
fleksible og innovative 
idræts- og motionsfor-
mer, der kan inspirere 
og motivere danskerne 
til fysisk aktivitet i fir-
maidrætsregi.

I perioden 2016-2018 skal Bike 
& Run Stafetten opnå et samlet 
deltagerantal på henholdsvis 
900, 1060 og 1140 hold af fem 
personer (set i forhold til 870 
hold i 2015).

I perioden 2016-2018 skal Xtre-
me Mandehørm hvert år opnå 
mellem 6600 og 7200 deltagere 
(Set i forhold til ca. 6600 delta-
gere i 2015).

I perioden 2016-2018 skal Fir-
maidræt Open opnå mellem 
1200-1800 deltagere ved ét år-
ligt arrangement (set i forhold 
til ca. 1100 deltagere i 2015).

I perioden 2016-2017 skal 
Schools On The Run opnå hen-
holdsvis minimum 15.000 i 2016 
og 20.000 i 2017 deltagere (set 
i forhold til ca. 12.500 deltagere 
i 2015).

Der var 725 hold med til 
Bike & Run Stafetterne.

Der var 5.375 deltagere 
til Xtreme Mandehørm.

Der var 845 deltagere 
til Firmaidræt Open.

Der var 4.700 deltagere 
til Schools On The Run.
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Indsats-
område Resultatmål Operationelle mål Resultater 

i 2016 

Erhvervsskoler Dansk Firmaidrætsfor-
bund vil motivere og 
fastholde eleverne på 
de danske erhvervssko-
ler i motions- og sund-
hedstiltag, der fører til 
sundere og mere aktive 
liv.

I 2016 skal der foretages en 
kortlægning af erhvervssko-
lernes interesser og ønsker til 
idrætsaktiviteter. 

Kortlægningen skal danne 
grundlag for yderligere mål og 
indsatser for 2017 og 2018, her-
under udviklingen i antallet af 
aktive. 

I 2017 skal der, på baggrund af 
kortlægningen af elevernes øn-
sker til idræts- og sundhedsakti-
viteter, udvikles og afholdes en 
ny event.

I 2018 skal Dansk Firmaidræts-
forbund gennemføre en under-
søgelse blandt elever og lærere 
på de erhvervsfaglige skoler, der 
sætter firmaidrætten i stand til 
at revitalisere eksisterende akti-
viteter og udvikle nye.

Kortlægningen blev 
gennemført i august og 
september.

Bekæmpelse 
af doping

Dansk Firmaidrætsfor-
bund vil fremme en do-
pingfri firmaidræt.

Dansk Firmaidrætsforbund vil 
i 2016-2018 videreføre den i 
2015 lancerede rådgivnings- og 
oplysningskampagne med brug 
af foldere, plakater, handouts 
m.m. over for alle firmaidræts-
foreninger vedrørende antido-
ping. Kampagnen skal nå ud til 
samtlige firmaidrætsforeninger i 
Danmark.

Dansk Firmaidrætsforbund vil in-
den udgangen af 2018, i partner-
skab med Anti Doping Danmark, 
gennemføre en antidoping oplys-
ningskampagne med det mål at 
nå endnu flere af eleverne på de 
erhvervsfaglige skoler. Anti Do-
ping Danmark vil - i samarbejde 
med Dansk Firmaidrætsforbund 
- fastsætte mål for effekten af 
oplysningskampagnen.

Kampagnematerialet er 
videreført og genan-
vendt i 2016.

Samarbejdet med Anti 
Doping Danmark er 
etableret – og oplys-
ningsindsatsen målret-
tet erhvervsskole ele-
verne blev påbegyndt 
i forbindelse med DM i 
Skills i januar 2017.
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Indsats-
område Resultatmål Operationelle mål Resultater 

i 2016 

Mangfoldighed Dansk Firmaidrætsfor-
bund vil være en fore-
gangsorganisation in-
den for dansk idræt, når 
det gælder ligestilling.

Dansk Firmaidrætsforbund vil 
i perioden 2016-2018 arrange-
re og gennemføre minimum tre 
seminarer kun for kvinder med 
det formål at inspirere og mo-
tivere kvindelige frivillige i fir-
maidrætsforeningerne til at søge 
valg til firmaidrættens centrale 
ledelse.

Antallet af kvinder i Dansk Fir-
maidrætsforbunds centrale le-
delse skal stige i perioden 2016-
2018. (I 2015 er der 11 kvinder 
i Dansk Firmaidrætsforbunds 
centrale ledelse bestående af 33 
medlemmer.

Minimum 40 % af Dansk Fir-
maidrætsforbunds hovedbesty-
relse skal udgøres af kvinder i 
årene 2016, 2017 og 2018.

Der blev afviklet to 
seminarer målrettet 
”Kvinder i morgenda-
gens ledelse”.

Der er 11 kvinder i 
den centrale ledelse. 
 
 
 
 
 

60 % af Forbundssty-
relsen er kvinder.

Bekæmpelse 
af seksuelle 
overgreb 
mod børn

Dansk Firmaidrætsfor-
bund vil arbejde for fir-
maidræt uden overgreb 
på børn.

Dansk Firmaidrætsforbund vil i 
perioden 2016-2018 gennemføre 
minimum én rådgivnings- og op-
lysningskampagne med brug af 
foldere, plakater, handouts m.m. 
over for alle firmaidrætsforenin-
ger, der sikrer, at der indhentes 
børneattester på alle ledere og 
instruktører, der arbejder med 
børn. Tiltaget skal nå ud til 
samtlige firmaidrætsforeninger i 
Danmark.

Alle foreninger har i 
2016 modtaget infor-
mation om indhentning 
af børneattester.

Bekæmpelse 
af matchfixing

Dansk Firmaidrætsfor-
bund vil arbejde for, at 
matchfixing ikke finder 
sted i firmaidrætsregi.

I det omfang matchfixing i frem-
tiden måtte vise sig i Dansk Fir-
maidrætsforbunds turneringer, 
vil firmaidrætten gennemføre 
løbende rådgivnings- og oplys-
ningskampagner over for alle fir-
maidrætsforeninger og eventuelt 
også sætte yderligere initiativer 
i værk, med sigte på at forhindre 
matchfixing i firmaidrætsregi.

Det har ikke været re-
levant at iværksætte 
særlige initiativer for 
at forhindre match-
fixing. 
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”Bevægelses-regnskab” 
for firmaidrætten i 2016 
Omdrejningspunktet for Dansk Firmaidrætsforbund 
er de godt 364.000 medlemmer i de 80 firmaidræts-
foreninger fordelt over hele landet. Her har 8.894 
frivillige i 2016 gennem træning, turneringer, events 
og arrangementet hver uge skabt bevægelse, motion 
og fællesskab fra Gedser til Skagen. 

Udover den bevægelse, der foregår med afsæt i for-
eningerne, viser denne samlede opgørelse af nøgle-
tal for bevægelsen i 2016, at firmaidrætten skabte 
motion og aktivitet for yderligere 94.101 medarbej-
dere og elever på landets erhvervsskoler. Vi kalder 
det vores ”bevægelses-regnskab for 2016”.

Nøgletal og fun-facts om 2016
• Firmaidrætten har 364.000 medlemmer i 80 lokale idrætsforeninger.

• Firmaidrættens øvrige events, aktiviteter og kampagner har derudover samlet 94.101 deltagere.

• 43.121 deltog i Tæl skridt-kampagnerne. Der blev i alt gået 9.832.149.298 skridt. 
 Det svarer til 6.882.504 km – eller 172 gange rundt om jorden.

• Med 14.100 deltagere fra 265 arbejdspladser blev ”Arbejdspladsernes Motionsdag” tre gange 
 større end i 2015.

• I Bike & Run Stafetterne løb de 3.625 deltagere 10.875 km og cyklede 19.720 km. 
 Det svarer til 259 maratonløb og næsten 6 samlede Tour de France-distancer.

• De 5.375 deltagere i årets Xtreme Mandehørm løb samlet set 64.500 km – eller godt halvanden 
 gang rundt om jorden – og forcerede 322.500 forhindringer.

• I Kollegagolf 2016 blev der spillet i alt 11.016 huller – og gået en distance efter golfbolde, 
 der svarer til afstanden fra Nyborg til Kabul i Afghanistan.
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Oversigt over deltagere fordelt på indsatsområder

   
 Antal deltagere 
Erhvervsskoler i form 
til fremtiden 
ES Cup fodbold 1.675
ES Cup høvdingebold 500
ES Cup floorball 590
Schools On The Run 4.700

   
 Antal deltagere 
Events med puls og fællesskab 
Bike & Run Stafetten 3.625
Xtreme Mandehørm 5.375
Firmaidræt Open 845
Kollegagolf 297
Internetskydning 201
QR-kodeløb 1.500

   
 Antal deltagere 
Sundere danskere 
Tæl skridt 43.121
Arbejdspladsernes Motionsdag 14.100
Foredrag 670
Sundhedsambassadørkurser 410
Lederseminar 70
Workshops 85
Aktivitetsdage 2.590
Sundhedsexperimentarium 350
Sundhedscaféer 1.450
Sundhedstjek/profiler med Sund Score 447
Sundhedscertificering  2.380
Aktiviteter i forbindelse med ”I form til fremtiden” 2.400
MailMotion 6.720

   
I alt 94.101

I oversigten er deltagerne ved firmaidrættens events og kampagner i 
2016 fordelt på vores indsatsområder. Dette supplerer den aktivitet, 
der er foregået i de 80 lokale firmaidrætsforeninger
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Ledelsespåtegning

Forbundsstyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Dansk Fir-
maidrætsforbund.
Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hen-
sigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle 
stilling samt resultat.
Forbundet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrap-
porten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige 
økonomiske hensyn ved forbundets forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten om resultater er dokumen-
terede.

Årsrapporten for 2016 for Dansk Firmaidrætsforbund indstilles til formandsmødets godkendelse.

Nyborg, den 10. marts 2017

Peder Bisgaard Ragna Knudsen
forbundsformand næstformand

Claus Schou Helle Friis Kristiansen  Jeanette Thornberg

Jan Steffensen Jan Knudsen  Søren Willeberg
Generalsekretær direktør  direktør

Revisionsudvalgets påtegning
Revisionsudvalget har foretaget en kritisk gennemgang af årsrapportens bilag.
De i revisionsudvalgets protokol indførte bemærkninger er blevet besvaret af administrationen og godkendt af 
forbundsstyrelsen.

Nyborg, den 10. marts 2017

Sisse Wildt Svend Mandel Hansen Bjarne Andersen
formand
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Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning
Til Repræsentantskabet i 
Dansk Firmaidrætsforbund

Revisionspåtegning på 
årsregnskabet 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Firmaidræts-
forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og 
noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregn-
skabet udarbejdes efter Kulturministeriets bekendt-
gørelse nr. 1701 af 21. december 2010.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af Dansk Firmaidrætsforbunds ak-
tiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decem-
ber 2016 samt af resultatet af Dansk Firmaidrætsfor-
bunds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2016 i overensstemmelse med Kulturmi-
nisteriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 
2010.

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, samt god 
offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på 
grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets be-
kendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Vores 
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors 
ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uaf-
hængige af Dansk Firmaidrætsforbund i overens-
stemmelse med internationale etiske regler for re-
visorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse 
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det op-
nåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende 
revisionen
Dansk Firmaidrætsforbund har i overensstemmelse 
med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010 som sammenligningstal i resulta-
topgørelsen og noter til resultatopgørelsen for regn-

skabsåret 2016 medtaget det af repræsentantskabet 
godkendte resultatbudget for 2016. Budgettallene 
for 2016 er ikke omfattet af vores revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et års-
regnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse 
nr. 1701 af 21. december 2010. Ledelsen har endvi-
dere 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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen an-
svarlig for at vurdere Dansk Firmaidrætsforbunds 
evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold 
vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; 
samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 
ledelsen enten har til hensigt at likvidere Dansk 
Firmaidrætsforbund, indstille driften eller ikke har 
andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af 
årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser el-
ler fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 
der udføres i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt god offentlig revisions-
skik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge 
af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væ-
sentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at 
de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de øko-
nomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træf-
fer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstem-
melse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 
god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige vur-
deringer og opretholder professionel skepsis under 
revisionen. 



28  Årsrapport 2016

Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for 
 væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 
 uanset om denne skyldes besvigelser eller  
 fejl, udformer og udfører revisionshandlinger  
 som reaktion på disse risici samt opnår 
 revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet 
 til at danne grundlag for vores konklusion. 
 Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinfor-
 mation forårsaget af besvigelser er højere end  
 ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl,  
 idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
 ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vild-
 ledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol 
 med relevans for revisionen for at kunne 
 udforme revisionshandlinger, der er passende  
 efter omstændighederne, men ikke for at kunne  
 udtrykke en konklusion om effektiviteten af  
 Dansk Firmaidrætsforbunds interne kontrol.  

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis,  
 som er anvendt af ledelsen, er passende, samt  
 om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede  
 oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, 
 er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af  
 årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
 cippet om fortsat drift er passende, samt om  
 der på grundlag af det opnåede revisionsbevis  
 er væsentlig usikkerhed forbundet med begiven-
 heder eller forhold, der kan skabe betydelig  
 tvivl om Dansk Firmaidrætsforbunds evne til 
 at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at 
 der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores  
 revisionspåtegning gøre opmærksom på 
 oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis 
 sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 
 modificere vores konklusion. Vores konklusioner 
 er baseret på det revisionsbevis, der er opnået
 frem til datoen for vores revisionspåtegning.  
 Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
 medføre, at Dansk Firmaidrætsforbund ikke  
 længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation,  
 struktur og indhold af årsregnskabet, 
 herunder noteoplysningerne, samt om 
 årsregnskabet afspejler de underliggende 
 transaktioner og begivenheder på en sådan  
 måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt 
andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæs-
sige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under 
revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke le-
delsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 
det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er 
væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vo-
res viden opnået ved revisionen eller på anden måde 
synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelses-
beretningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfat-
telse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstem-
melse med kravene i Kulturministeriets bekendtgø-
relse nr. 1701 af 21. december 2010. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
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Erklæring i henhold til anden 
lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der 
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hen-
syn ved forvaltningen af de midler og driften af de 
virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 
det i overensstemmelse med god offentlig revisions-
skik vores ansvar at udvælge relevante emner til så-
vel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. 

Svendborg, den 10. marts 2017

Deloitte  

Cvr-nr. 33 96 35 56

Peder Boris Pedersen Michael Kurup Andersen     
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj 
grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dis-
positioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, 
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vur-
derer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte 
systemer, processer eller dispositioner understøtter 
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 
midler og driften af de virksomheder, der er omfattet 
af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konklu-
derer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom. 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at 
rapportere i den forbindelse.  
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dansk Firmaidrætsforbund for 2016 
er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år 
og efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 
af 21. december 2010.

Ændret opstilling pga. yderligere krav fra 
Kulturministeriet
Regnskabsopstillingen i resultatopgørelsen er æn-
dret i forhold til tidligere år. Sammenligningstallene 
er tilrettet i denne forbindelse. Ændringerne har ikke 
påvirket resultatet for indeværende eller tidligere år.

Resultatopgørelse
Tilskud
Der er modtaget tilskud fra Danske Spil på baggrund 
af selskabets overskud fra kalenderåret 2015.

Balancen
Forbundskontoret
Forbundskontoret optages i årsrapporten til oprinde-
lig anskaffelsessum. Der afskrives ikke på bygning-
erne.

Driftsmidler, inventar og varebiler
Driftsmidler, inventar og varebiler, optages i årsrap-
porten til oprindelig anskaffelsessum med fradrag 
af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære 
afskrivninger baseret på følgende vurderinger af ak-
tivernes forventede brugstider:
Driftsmidler og inventar 3 – 5 år
Varebiler 5 år

Anskaffelser med en kostpris under 30 tkr. pr. en-
hed indregnes som udgifter i resultatopgørelsen i 
anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle 
anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-
pris med fradrag af salgsudgifter og den regnskabs-
mæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste el-
ler tab medtages i resultatopgørelsen.

Kapitalinteresser
Kapitalinteresser optages i årsrapporten til indre 
værdi.

Udlån m.v.
Udlån m.v. optages til nominel værdi. Værdien redu-
ceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet 
tab. Udlån m.v. forrentes ikke.

Varebeholdninger
Varebeholdninger værdiansættes til kostpris. Værdi-
ansættelsen er i øvrigt sket under hensyntagen til 
ukurante og langsomt omsættelige varer.

Tilgodehavender
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af for-
ventet tab.

Gæld
Gæld optages i årsrapporten til nominel værdi.
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Resultatopgørelse

   Ikke
   revideret  
  Regnskab  budget Regnskab
tkr Note 2016 2016 2015
     
Indtægter     
Udlodningsmidler  38.550 38.206 38.206
Kompensation for fald i udlodningsbeløbet  0 0 1.100
Ledelsessekretariatet 1.1 370 201 364
Kommunikation, Marketing og Salg 2.1 313 330 388
Idræt, Motion og Sundhed 3.1 9.471 8.203 8.533
Resultat af kapitalandel  73 0 39
Renteindtægter  0 0 0
     
Indtægter i alt  48.777 46.940 48.630
     
    
Udgifter     
Ledelsessekretariatet 1.2 -21.060 -19.382 -19.187
Kommunikation, Marketing og Salg 2.2 -9.119 -10.236 -9.381
Idræt, Motion og Sundhed 3.2 -17.975 -17.783 -17.791
Delvis momsrefusion  515 550 517
Renteudgifter  -34 -85 -75
    
Udgifter i alt  -47.673 -46.935 -45.917
     
ÅRETS RESULTAT  1.104 4 2.713
     
    
Disponering     
Overført til egenkapitalen, kapitalkonto  1.031 4 2.674
Overført til opskrivningshenlæggelser  73 0 39
     
Disponering i alt  1.104 4 2.713
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Balance 31. december

tkr  Note 2016 2015
     
AKTIVER     
Anlægsaktiver     
Materielle anlægsaktiver     
Forbundskontoret  4 16.673 16.673
Driftsmidler og inventar  5 1.566 730
Varebiler  6 0 33
Materielle anlægsaktiver i alt   18.239 17.436
     
Finansielle anlægsaktiver     
Kapitalandel i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S  7 3.869 3.670
Udlån m.v.  8 16.342 18.158
Finansielle anlægsaktiver i alt   20.211 21.828
     
Anlægsaktiver i alt   38.450 39.264
     
Omsætningsaktiver     
Varebeholdning 
Beholdning af salgsartikler m.v.   238 548
Varebeholdning i alt   238 548

Tilgodehavender  9 1.538 1.524
Tilgodehavende moms   264 184
Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte udgifter)   967 577
Tilgodehavender i alt   2.770 2.285

Likvide beholdninger     
Bankbeholdninger  10 900 11
Likvide beholdninger i alt   900 11
     
Omsætningsaktiver i alt   3.907 2.844
     
AKTIVER I ALT   42.357 42.107
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Balance 31. december

tkr  Note 2016 2015
     
PASSIVER     
Egenkapital  11
Kapitalkonto   35.250 34.219
Opskrivningshenlæggelse   3.369 3.170
Egenkapital i alt   38.619 37.389
     
Gæld     
Kortfristet gæld     
Bankgæld   0 996
Øvrige kreditorer   1.221 1.182
Skyldig a-skat m.v.   50 58
Skyldige feriepenge   2.467 2.482
Kortfristet gæld i alt   3.738 4.718 
     
PASSIVER I ALT   42.357 42.107
     
    
Sikkerhedsstillelse og leasingforpligtelse m.v. 12   
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Noter

    Ikke
    revideret  
   Regnskab  budget Regnskab
 tkr  2016 2016 2015 
      
1 Ledelsessekretariatet     
 Gager og pensionsudgifter  -3.762 -3.813 -3.791 
 Møde- og rejseudgifter  -318 -290 -320 
 Telefon og bredbånd (inkl. styrelsen)  -57 -50 -55 
 Abonnement og bogkøb  -87 -70 -80 
 Forbundsstyrelsesmøder og kurser  -209 -200 -209 
 Repræsentation og gaver  -15 -65 -62 
 I alt  -4.448 -4.488 -4.516 
 
 Nationalt samarbejde     
 Møde- og rejseudgifter  -142 -100 -167 
 Idrættens Fællesråd  0 -5 0 
 Møde- og rejseudgifter, fælles dopingnævn  -10 -10 -9 
 Kontingenter m.m.  -13 -15 -13 
 Andel til IDAN, Danskernes motions- og sportsvaner -38 0 -35 
 I alt  -202 -130 -224 
 
 Internationalt samarbejde     
 Møde- og rejseudgifter  -98 -150 -23 
 EFCS  -65 -75 -9 
 Kontingent udland  -6 -10 -6 
 Andel til Play the Game  0 0 -50 
 Euro-festival  0 -15 -197 
 I alt  -169 -250 -286 
 
 Øvrige udvalg     
 Møde- og rejseudgifter  -152 -168 -173 
 I alt  -152 -168 -173 
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Noter

    Ikke
    revideret  
   Regnskab  budget Regnskab
 tkr  2016 2016 2015 
 
 Fællesudgifter     
 Personaleudgifter, kurser og praktikantordning  -412 -370 -395 
 Nyansættelser  -68 -30 -86 
 Sociale udgifter  -203 -228 -206 
 Fragt og porto  -54 -52 -57 
 Telefon, fax, bredbånd, licens m.v.  -100 -100 -97 
 Servicegebyr og kontorartikler  -95 -93 -86 
 Advokatbistand og fremmed revision  -120 -167 -167 
 Beklædning - central ledelse samt personale  -143 -175 -152 
 Forsikringer  -235 -235 -249 
 I alt  -1.429 -1.449 -1.495 
 
 Udlodning, tilskud og service     
 Foreninger  -3.861 -4.000 -3.916 
 Medlemsblade  0 0 -60 
 Opstartstilskud  -155 -200 -172 
 Udviklingspuljen  -112 -125 -80 
 Tilskud seminarer  -11 -20 -26 
 Idrætskurser  0 -30 0 
 Inspirationskurser  0 -35 0 
 Pulje erhvervskoler  -130 -300 -106 
 Kontorhjælpstilskud tekniske anskaffelser  -546 -585 -584 
 Kontorhjælpstilskud lønnet medhjælp  -819 -720 -797 
 Landskredsen  -120 -120 -120 
 Tilskud kredsstævner  -18 0 -15 
 Bestyrelsesansvarsforsikring  -64 -65 -63 
 I alt  -5.834 -6.200 -5.938 
 
 Fællesmøder     
 Formandsmøde  -454 -380 -358 
 Repræsentantskabsmøde  0 0 -505 
 Ledsagertur  -74 -80 0 
 Visionsmøde  0 0 -101 
 Tilskud regionsrådsmøder og leje 
 af regionskontorer  -40 -52 -49 
 I alt  -568 -512 -1.012 
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    Ikke
    revideret  
   Regnskab  budget Regnskab
 tkr  2016 2016 2015 
     
 IT og reception     
 Gager og pensionsudgifter  -2.262 -2.076 -2.067 
 Møde- og rejseudgifter  -44 -50 -55 
 Telefon og bredbånd  -31 -30 -24 
 Abonnement og bogkøb  -26 -24 -25 
 I alt  -2.363 -2.180 -2.172 
 
 Driftsomkostninger IT     
 Indkøb og drift af domæner  -5 -4 -4 
 Leasing, service, toner til printere  -136 -170 -148 
 Reparation og vedligeholdelse maskiner  -47 -52 -59 
 Webudvikling  -62 -250 -213 
 Udvikling og drift administrative systemer  -302 -200 -221 
 Hotline og opdateringsabonnementer  -175 -175 -191 
 Serverdrift, backup, antivirus og sikkerhed  -274 -220 -234 
1.1.1 Indtægter antivirus  0 10 18 
 Driftsudvikling  -46 -40 -38 
1.1.2 Indtægter tryksager og dtp-arbejde mv.  199 20 223 
 Indkøb af tryksager til viderefakturering mv.  -190 0 -204 
 I alt  -1.038 -1.081 -1.072 
 
 Forenings IT     
 Møde- og rejseudgifter samt fokusområder, 
 IT-gruppen  -36 -41 -25 
 Udvikling af hjemmesideløsning og hotline  -169 -166 -146 
 Server og serverdrift F-CMS og F-Shop  -15 -71 0 
1.1.3 Abonnementsindtægter F-CMS og F-Shop  46 50 0 
 Support og workshops  -9 -25 -9 
 I alt  -183 -252 -180 
 
 SuperNova-drift og uddannelse     
 Møde- og rejseudgifter, tlf. og porto, supervisorer -30 -35 -62 
 Afklaring finans-/medlemssystem  0 -10 0 
1.1.4 Indtægter opdat.abonn. XAL mv. foreningerne  125 121 122 
 Program., vedligeh., specialsupport, server, 
 opd. abon.  -197 -235 -237 
1.1.5 Deltagerbetaling ved brugerkurser  0 0 2 
 Udgifter ved brugerkurser  0 -2 -2 
 I alt  -102 -161 -177 
 
      

Noter



Årsrapport 2016 39

Noter

     
    Ikke
    revideret  
   Regnskab  budget Regnskab
 tkr  2016 2016 2015 
     
 Idrætsløsning til foreninger     
 Møde- og rejseudgifter, idrætssupervisorer  -25 -15 -27 
 Serverdrift ved DGI  0 -10 -10 
 Programmering og vedligeholdelse  -153 -100 0 
 Idrætssupport og workshops  -97 -97 -21 
 I alt  -274 -222 -59 
 
 Ejendommens drift     
 Løn og pensionsudgifter, rengøring og pedel  -277 -266 -272 
 El, varme og vand  -232 -228 -175 
 Reparation og vedligeholdelse m.v.  -272 -258 -299 
 Ejendomsskat, renovation og forsikringer  -82 -87 -86 
 I alt  -863 -838 -832 
 
 Afskrivninger     
 Straksafskrivninger  -210 -90 -149 
 Driftsmidler og inventar  -1.095 -1.161 -539 
 Tab på udlån  -1.460 0 0 
 Hensat til tab på udlån mv., primo  3.500 0 0 
 Hensat til tab på udlån mv., ultimo  -3.800 0 0 
 I alt  -3.065 -1.251 -688 
 
 Total Ledelsessekretariatet  -20.691 -19.181 -18.823 
 
 Fordeling af indtægter og udgifter     
1.1.1 Indtægter antivirus  0 10 18 
1.1.2 Indtægter tryksager og dtp-arbejde mv.  199 20 223 
1.1.3 Abonnementsindtægter F-CMS og F-Shop  46 50 0 
1.1.4 Indtægter opdat.abonn. XAL mv. foreningerne  125 121 122 
1.1.5 Deltagerbetaling ved brugerkurser  0 0 2 
 
1.1 I alt indtægter - Ledelsessekretariatet  370 201 364 
1.2 I alt udgifter - Ledelsessekretariatet  -21.060 -19.382 -19.187 
 
 Total Ledelsessekretariatet  -20.691 -19.181 -18.823
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    Ikke
    revideret  
   Regnskab  budget Regnskab
 tkr  2016 2016 2015
      
2 Kommunikation, Marketing og Salg     
 
 Kommunikation og Marketing     
 Gager og pensionsudgifter  -4.569 -4.537 -4.073
 Freelance konsulentbistand  -222 0 -177
 Møde- og rejseudgifter  -104 -170 -224
 Telefon og bredbånd  -30 -32 -22
 Abonnement og bogkøb  -25 -18 -15
 I alt  -4.949 -4.757 -4.512
      
 Strategiske mål og mødeomkostninger     
 Møde- og rejseudgifter samt telefon, 
 Kom-udvalget  -99 -82 -87
 Fokusområdet Kom-udvalget  -128 -100 -93
 Foto og artikler til billeddatabase  0 0 -148
 InfoMedia og Danske Specialmedier  -81 -87 -111
 Annoncering af forbundets aktiviteter på web  -3 -25 -8
 Musik / kodaafgift  -8 -17 -17
 I alt  -319 -311 -463
      
 Markedsføring     
 Xtreme Mandehørm  -216 -125 -124
 Bike and Run  -229 -270 -192
 Firmaidræt Open  -190 -195 -344
 Tæl Skridt  -149 -250 -145
 Erhvervsskolekonceptet  -8 -55 0
 Årets Sundhedsambassadør  0 -10 0
 Forbundsevent 1  0 -100 0
 Forbundsevent 2  0 -100 0
 ES Cup 3  -3 -20 0
 Arbejdspladsernes Motionsdag  -128 -140 0
 I alt  -925 -1.265 -805
      
 Bladet Firmaidræt     
 Trykning m.v.  -362 -382 -409
 Adressering og udsendelse  -410 -297 -554
2.1.1 Bladtilskud fra Bladpuljen  185 230 246
2.1.2 Annonceindtægter  112 80 123
 Foto, tegninger og artikler  -172 -150 -84
 I alt  -647 -518 -679
      
 Anden drift kommunikationsområdet     
 PR-artikler og reklame  -26 -50 -35
 Kalendere  -34 -45 -35
 Adressedatabase, Campaign Monitor, app-motion -107 -81 -73
2.1.3 Indtægter PR-artikler  16 20 19
 Porto og fragt  -8 -10 -12
 I alt  -159 -166 -135
      

Noter
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Noter

    Ikke
    revideret  
   Regnskab  budget Regnskab
 tkr  2016 2016 2015
    
 Driftsomkostninger     
 Indkøb af tryksager og papirvarer m.m.  -36 -70 -52
 Eksterne dtp-ydelser  -6 -15 -10
 I alt  -42 -85 -61
      
 I alt Kommunikation og Marketing  -7.040 -7.102 -6.655

 Salgsafdelingen     
 Gager og pensionsudgifter  -1.270 -2.320 -1.858
 Møde- og rejseudgifter  -153 -250 -245
 Telefon og bredbånd  -1 -32 -29
 Abonnement og bogkøb  -8 -2 -10
 I alt  -1.432 -2.604 -2.143
      
 Udgifter salgsafdelingen     
 Virksomhedsmapper m.v.  -27 -90 -7
 Kommunikation og markedsføringsmaterialer  0 -10 0
 Fokusprofil og Garuda  -69 -60 -63
 Loyalitetsprogram  -1 -20 -12
 Søgeoptimering  0 -20 -1
 Salgsmødebooking bureau  -238 0 -113
 I alt  -334 -200 -195
      
 I alt Salgsafdelingen  -1.766 -2.804 -2.337
      
 Total Kommunikation, Marketing og Salg  -8.806 -9.906 -8.993
      
 Fordeling af indtægter og udgifter     
2.1.1 Bladtilskud fra Bladpuljen  185 230 246
2.1.2 Annonceindtægter  112 80 123
2.1.3 Indtægter PR-artikler  16 20 19
      
2.1 I alt indtægter - Kommunikation, 
 Marketing og Salg  313 330 388
2.2 I alt udgifter - Kommunikation, 
 Marketing og Salg  -9.119 -10.236 -9.381
      
 Total Kommunikation, Marketing og Salg  -8.806 -9.906 -8.993
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    Ikke
    revideret  
   Regnskab  budget Regnskab
 tkr  2016 2016 2015
 
3 Idræt, Motion og Sundhed     
 Gager og pensionsudgifter  -11.089 -10.802 -10.685 
 Møde- og rejseudgifter  -800 -900 -838 
 Telefon og bredbånd  -97 -160 -106 
 Abonnement og bogkøb  -67 -45 -53 
 I alt  -12.052 -11.907 -11.681 
  
 Udvalg m.v.     
 Møde- og rejseudgifter, IMS-udvalget  -74 -70 -58 
 Møde- og rejseudgifter, Sundheds-, 
 forenings- og IM udvalget  -152 -120 -87 
 Telefon og administrationsgodtgørelse, 
 udvalg etc.  -42 -49 -74 
 Styregrupper  -10 -32 -9 
 Møde- og rejseudgifter, IMA gruppen  0 0 -64 
 I alt  -278 -271 -292 
  
 Arrangementer     
3.1.1 Fee-indtægt løbsbyer, Xtreme Mandehørm  0 0 136 
 Øvrige udgifter, Xtreme Mandehørm  -45 -25 -29 
  
 Xtreme Mandehørm - Hillerød     
3.1.2 Deltagerbetaling mv. - Xtreme Mandehørm  978 1.706 1.481 
 Deltageromkostninger mv.  -392 -579 -547 
 Telt, fest og stævneplads  -313 -350 -371 
 Ruteudgifter  -107 -150 -153 
 Øvrige udgifter  -64 -66 -95 
 I alt  103 561 315 
  
 Bike & Run     
3.1.3 Deltagerbetaling mv. - Bike & Run  380 481 451 
 Tidtagning og startnumre  -128 -188 -188 
 Stævnematerialer mv.  -9 -20 -31 
 Andel til foreningerne  -145 -190 -171 
 I alt  99 84 61 
  
 Firmaidræt Open     
3.1.4 Tilskud fra EFCS  0 0 103 
3.1.5 Deltagerbetaling mv. - Firmaidræt Open  178 145 438 
 Aktivitetsudgifter  -371 -374 -590 
 Ekstern bistand  -31 -30 -9 
 Styregruppe udgifter  -6 0 0 
 I alt  -230 -259 -58 
  
      
      
 

Noter
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    Ikke
    revideret  
   Regnskab  budget Regnskab
 tkr  2016 2016 2015
 
 Uddannelser og kurser m.m.     
3.1.6 Tilskud til konsulentvirksomhed mv. 
 fra Kulturstyrelsen  42 38 39 
 Skydekursus  1 0 0 
 Kursustilskud eksterne kurser  0 -10 -3 
3.1.7 Indtægter sundhedsuddannelse mv.  449 165 270 
 Udgifter sundhedsuddannelse  -24 -10 -19 
 I alt  467 183 287 
  
 Kampagner     
3.1.8 Indtægter - Tæl Skridt  2.428 2.020 1.720 
 Andel til samarbejdspartner  -1.319 -1.050 -967 
 Præmier  -130 -75 -83 
 Diverse  -87 -100 -6 
 Kong Gulerod  -2 0 -4 
 Danmarks Sundeste Virksomhed  5 -25 0 
 Arbejdspladsernes Motionsdag  0 -50 0 
 I alt  895 720 659 
  
 Erhvervsskoler     
3.1.9 Indtægter - Erhvervsskoler  209 521 165 
 Diverse udgifter  -7 -101 -8 
 Elevundersøgelse  -5 0 0 
 Erhvervsskoler og foreninger  -16 0 0 
 QR-kodeløb  -6 -10 -23 
 Instruktører mv.  -5 -60 -0 
 I alt  170 350 134 
  
 I alt arrangementer  1.458 1.614 1.505 
  
 Aktiviteter     
      
 Idræts- og motionsaktiviteter     
 Udvikling af aktiviteter  -34 -150 -12 
3.1.10 Indtægter KollegaGolf  45 60 58 
 Udgifter KollegaGolf  -63 -48 -54 
3.1.11 Indtægter Internetskydning  0 0 15 
 Udgifter Internetskydning  -28 -25 -33 
 I alt  -79 -163 -26 
  
 Sundhedskoncepter     
3.1.12 Indtægter - Sundhedskoncepter  690 875 952 
 Instruktørudgifter  -189 -271 -323 
 Diverse udgifter  -87 -105 -148 
 I alt  414 499 480 
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    Ikke
    revideret  
   Regnskab  budget Regnskab
 tkr  2016 2016 2015
 
 Webshop     
3.1.13 Indtægter - webshop  1.128 1.141 1.232 
 Vareforbrug  -725 -652 -748 
 Diverse udgifter  -16 -25 -4 
 I alt  387 465 481 
  
 Aktivitetsdage     
3.1.14 Indtægter - aktivitetsdage  332 230 236 
 Instruktørudgifter mv.  -81 -45 -39 
 I alt  251 185 197 
  
 Sundhedscertificering     
3.1.15 Indtægter - Sundhedscertificering  217 616 408 
 Diverse udgifter  -15 -15 -14 
 I alt  203 601 394 
  
 I alt Aktiviteter  1.175 1.587 1.526 
      
 Foreninger     
 Kvinder i morgendagens ledelse  -60 -50 -7 
 Mentorordning  0 -5 0 
 Rollemodelsforeninger  -20 -59 -20 
 Lederrekruttering  0 -20 -6 
3.1.16 Indtægter ES-Cup  105 138 69 
 Udgifter ES-Cup  -69 -130 -81 
3.1.17 Indtægter Høvdingebold  33 68 18 
 Udgifter Høvdingebold  -19 -67 -19 
 Udgifter ES-Cup 3  0 -15 0 
 Erhvervsskolernes Cup (bidrag til værtsforeninger) -35 0 -6 
 Licens til SurveyXact  -22 -45 -24 
 Kollegabold inspirationstiltag  0 -15 0 
 Senioridrætsuddannelse/workshops  0 0 -50 
 I alt  -87 -201 -127 
  
 Drift varebiler     
 Vægtafgift, forsikring og alm. drift  -168 -201 -172 
 Afskrivninger varebiler  -33 -33 -62 
 I alt  -201 -234 -233 
  
      
      
 
   

  

Noter
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    Ikke
    revideret  
   Regnskab  budget Regnskab
 tkr  2016 2016 2015
 
 Fællesudgifter og medlemsgebyr 
 andre organisationer     
 Rekvisitter  -74 -100 -42 
 Husleje til opbevaring af rekvisitter mv.  -69 -90 -101 
 Porto og fragt  -99 -195 -163 
 Medlemsgebyr andre organisationer  -81 -98 -98 
 I alt  -322 -483 -403 
  
 Partnerskaber     
      
 I Form Til Fremtiden     
3.1.18 Partnerandel af tilskud fra Sundhedsministeriet 784 0 536 
 Udgifter i året incl. egne lønandele  -839 0 -553 
 I alt egenfinansiering  -55 0 -17 
 Egne lønandele, retur  580 315 434 
 I alt  525 315 416 
  
 Vejen er Sund    
3.1.19 Partnerandel af tilskud fra Sundhedsministeriet 207 0 207 
 Udgifter i året incl. egne lønandele  -273 0 -249 
 I alt egenfinansiering  -66 0 -43 
 Egne lønandele, retur  108 0 72 
 I alt  42 0 30 
  
 Rigtige Mænd     
3.1.20 Partnerandel af tilskud fra Nordea-fonden  1.267 0 0 
 Udgifter i året incl. egne lønandele  -1.290 0 0 
 I alt egenfinansiering  -23 0 0 
 Egne lønandele, retur  1.260 0 0 
 I alt  1.237 0 0 
  
 I alt Partnerskaber  1.804 315 446 
  
 Total Idræt, Motion og Sundhed  -8.504 -9.580 -9.259 
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    Ikke
    revideret  
   Regnskab  budget Regnskab
 tkr  2016 2016 2015
 
 Fordeling af indtægter og udgifter     
3.1.1 Fee-indtægt løbsbyer, Xtreme Mandehørm  0 0 136 
3.1.2 Deltagerbetaling mv. - Xtreme Mandehørm  978 1.706 1.481 
3.1.3 Deltagerbetaling mv. - Bike & Run  380 481 451 
3.1.4 Tilskud fra EFCS  0 0 103 
3.1.5 Deltagerbetaling mv. - Firmaidræt Open  178 145 438 
3.1.6 Tilskud til konsulentvirksomhed mv. 
 fra Kulturstyrelsen  42 38 39 
3.1.7 Indtægter sundhedsuddannelse mv.  449 165 270 
3.1.8 Indtægter - Tæl Skridt  2.428 2.020 1.720 
3.1.9 Indtægter - Erhvervsskoler  209 521 165 
3.1.10 Indtægter KollegaGolf  45 60 58 
3.1.11 Indtægter Internetskydning  0 0 15 
3.1.12 Indtægter - Sundhedskoncepter  690 875 952 
3.1.13 Indtægter - webshop  1.128 1.141 1.232 
3.1.14 Indtægter - aktivitetsdage  332 230 236 
3.1.15 Indtægter - Sundhedscertificering  217 616 408 
3.1.16 Indtægter ES-Cup  105 138 69 
3.1.17 Indtægter Høvdingebold  33 68 18 
3.1.18 Partnerandel af tilskud fra 
 Sundhedsministeriet, I Form Til Fremtiden  784 0 536 
3.1.19 Partnerandel af tilskud fra 
 Sundhedsministeriet, Vejen er Sund  207 0 207 
3.1.20 Partnerandel af tilskud fra Nordea-fonden, 
 Rigtige Mænd  1.267 0 0 
  
3.1 I alt indtægter - 
 Idræt, Motion og Sundhed  9.471 8.203 8.533 
3.2 I alt udgifter - 
 Idræt, Motion og Sundhed  -17.975 -17.783 -17.791 
  
 Total Idræt, Motion og Sundhed  -8.504 -9.580 -9.259

Noter
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Noter

     
  Regnskab Regnskab
 tkr 2016 2015

4 Forbundskontoret    
 Anskaffelsessum 16.673 16.673 
 
 Den offentlig vurdering udgør 16.900 tkr.    
    
5 Driftsmidler og inventar    
 Anskaffelsessum primo 2.998 3.133 
 Årets tilgang 1.931 567 
 Årets afgang -410 -703 
     
 Anskaffelsessum ultimo 4.519 2.998 
     
 Afskrivninger primo -2.267 -2.431 
 Afskrivninger på årets afgang 410 703 
 Årets afskrivninger -1.095 -539 
     
 Driftsmidler og inventar i alt 1.566 730 
     
6 Varebiler    
 Anskaffelsessum primo 475 475 
 Årets tilgang 0 0 
 Årets afgang 0 0 
     
 Anskaffelsessum ultimo 475 475 
     
 Afskrivninger primo -442 -380 
 Afskrivninger på årets afgang 0 0 
 Årets afskrivninger -33 -62 
     
 Varebiler i alt 0 33 
     
7 Kapitalandel i Idrætscentret Århus Firma Sport A/S    
 Indre værdi primo 3.670 3.827 
 Regulering af ejendomsværdi 126 -197 
 Årets resultat 73 39 
     
 Indre værdi ultimo 3.869 3.670 
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  Regnskab Regnskab
 tkr 2016 2015
     
8 Udlån m.v.    
 Brønderslev Familie og Firma Idræt 50 61 
 Ebeltoft Firma- og Familie Idræt 256 288 
 Esbjerg Firmaidræt 148 274 
 Familie- og Firmaidræt Korsør 10 13 
 Familie og Firmaidrætten i Varde og Omegn 0 910 
 Faxe Familie og Firmaidræt 734 801 
 Firmaidræt Frederiksværk 110 130 
 Firmaidræt Hillerød 850 600 
 Firmaidræt Ikast 16 18 
 FirmaIdræt Køge 110 165 
 Firmaidræt Odense 180 430 
 Firmaidræt Struer 400 450 
 Firmaidræt Sæby 465 531 
 Firmaidrætten Guldborgsund 505 545 
 Firmaidrætten Nakskov 780 790 
 Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund 510 568 
 Frederikshavn Firmaidræts Klub 960 980 
 Faaborg Familie og Firmasport 37 50 
 Grenaa Firmaidræt 85 128 
 Haderslev Familie og Firma Sport 160 7 
 Holbæk Firmaidræt 30 38 
 Horsens Firma- og Familie Idræt 45 73 
 Kolding Firma Idræt 867 933 
 Lemvig og Omegns Firmaidræt 1.000 360 
 Middelfart Firma og Familie Idræt 227 256 
 Morsø Firma og Familie Idræt 90 75 
 Nordfyns Firmaidræt 20 27 
 Næstved Firma Sport 333 400 
 Randers Firma-Sport 1.000 1.000 
 Ringkøbing og Omegns Firmaidræt 933 1.000 
 Roskilde Firma- og Familieidræt 109 53 
 Ry Familie og Firma Idræt 150 0 
 Skjern, Tarm, Ølgod Firma & Familieidræt 0 565 
 Sønderborg Familie og Firma Sport 833 900 
 Vamdrup Familie & Firma Sport 400 467 
 Vordingborg Firma Sport 144 90 
 Aalborg Firmaidræt 987 1.073 
 Århus Firma Sport 1.000 1.000 
     
    

Noter
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Noter

  Regnskab Regnskab
 tkr 2016 2015
     
 Særlige udlån og udlæg:    
 Randers Firma-Sport 414 414 
 Århus Firma Sport 936 936 
 Udlæg for Idrætscentret Århus Firma Sport A/S 3.892 3.854 
     
 I alt 19.777 21.251 
     
 Hensat til imødegåelse af tab -3.436 -3.093 
     
 Udlån m.v. i alt 16.342 18.158 
     
9 Debitorer m.v.    
 Debitorsaldo m.v. 1.902 1.931 
 Hensat til imødegåelse af tab -364 -407 
     
 Debitorer m.v. i alt 1.538 1.524 
     
10 Bankbeholdninger    
    
 Udover de likvide bankbeholdninger på 900 tkr., disponerer forbundet også    
 over tre projektkonti, der relaterer sig til projekterne - ’Vejen er Sund’,     
 ’I form til fremtiden’ og ’Rigtige Mænd-projektet’.    
    
11 Egenkapital    
 
 Kapitalkonto    
 Saldo primo 34.219 31.545 
 Årets overførte resultat 1.031 2.674 
     
 Kapitalkonto i alt 35.250 34.219 
     
 Opskrivningshenlæggelse    
 Saldo primo 3.170 3.327 
 Årets opskrivningsregulering i datterselskab 126 -197 
 Årets overførte resultat 73 39 
     
 Opskrivningshenlæggelse i alt 3.369 3.170 
     
 Egenkapital i alt 38.619 37.389 
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  Regnskab Regnskab
 tkr 2016 2015
     
  
 Supplerende forklaring til egenkapitalens sammensætning    
    
 Bundne midler    
 Langfristede anlægsaktiver 38.450 39.264 
     
 Disponible midler    
 Omsætningsaktiver 3.907 2.844 
 Kortfristet gæld -3.738 -4.718 
 I alt 169 -1.875 
     
 Egenkapital ultimo 38.619 37.389 
     
    
 Bundne midler består af forbundets ejendom og driftsmidler,  samt ejerandel i Århus Firma Sport A/S  
 og udlån til diverse foreninger.    
    
 Den resterende del udgør de disponible midler eller med andre ord - ’arbejdskapitalen’.   
     
12 Sikkerhedsstillelse og leasingforpligtelse m.v.    
    
 Kautionsforpligtelse stillet overfor Realkredit Danmark vedrørende lån opr. 5.039 tkr.   
 Lånet er optaget i ejendom ejet af Idrætscentret Århus Firma Sport A/S.    
 
 Kautionsforpligtelse 210 tkr for Randers Firma Sport, gældende indtil tilbagekaldelse.   
 Kautionsforpligtelse 300 tkr for Frederikshavn Firmaidræts Klub, vedrørende en kassekredit.   
 Kautionsforpligtelse 200 tkr for Århus Firma Sport, vedrørende en kassekredit.    
 
 Leasingforpligtelse vedr. kopimaskiner udgør 248 tkr til udløb pr. 31.12.2019.    
 Leasingforpligtelse vedr. alarm- og adgangskontrol udgør 19 tkr til udløb pr. 30.11.2017.   
 Leasingforpligtelse vedr. skæremaskine udgør 9 tkr til udløb pr. 30.04.2017.

Noter
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Udlodning, tilskud og service

 Regnskab Regnskab
 2016 2015
   
Aktiv Fritid i Glejbjerg 12 27
Bestyrelsesansvarsforsikring 64 63
Bramming Firma- og Familieidræt 15 24
Brønderslev Familie og Firma Idræt 36 37
Coop Alliancen 85 80
Dansk Hospitalsidræt (DHIF) 57 56
Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund (DLIF) 16 22
Dansk Motions Forbund (DMF) 45 34
Dansk Politiidrætsforbund 86 94
Ebeltoft Firma- og Familie Idræt 56 71
Esbjerg Firmaidræt 91 103
Familie- og Firmaidræt Korsør 20 15
Familie og Firmaidrætten i Varde og Omegn 24 54
Farsø Firma og Familieidræt 19 13
Faxe Familie og Firmaidræt 28 32
Firma- og Familie Sport Sorø 29 26
Firmaidræt Frederiksværk 16 16
Firmaidræt Hillerød 123 110
Firmaidræt Ikast 60 66
FirmaIdræt Køge 91 77
Firmaidræt Odense 316 263
Firmaidræt Silkeborg 54 53
Firmaidræt Slagelse 60 63
Firmaidræt Storkøbenhavn 785 792
Firmaidræt Struer 142 96
Firmaidræt Sæby 73 93
Firmaidræt Tønder 27 33
Firmaidrætten Guldborgsund 51 68
Firmaidrætten Nakskov 35 39
Firmaklubbernes Skaksammenslutning 15 11
Fredericia Fag- og Firmaidrætsforbund 181 174
Frederikshavn Firmaidræts Klub 111 125
Faaborg Familie og Firmasport 18 14
Grenaa Firmaidræt 53 60
Grindsted Familie og Firma Idræt 49 36
Haderslev Familie og Firma Sport 41 39
Hedensted Familie & Firma Idræt 17 16
Helsingør Firma Idræt 94 94
Herning Firma Idræt 40 39
Hirtshals Familie- & Firmaidræt 41 46
Hjørring Firma Sport 40 32
Hobro Firma & Familie Idræt 12 15
Holbæk Firmaidræt 20 33
Holstebro Firmaidræt 44 46
Horsens Firma- og Familie Idræt 82 94
Jernbanefritid 80 84
Kalundborg Firma Sport 47 54
Kolding Firma Idræt 103 109
Kommunernes Fritids- og Idrætsforbund (KFI) 31 31
Københavns Firma Sport 327 369
Landskredsen 158 160
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Udlodning, tilskud og service

 Regnskab Regnskab
 2016 2015
   
Lemvig og Omegns Firmaidræt 116 113
Maribo Firma- og Familiesport 0 11
Middelfart Firma og Familie Idræt 62 83
Morsø Firma og Familie Idræt 28 36
Nordfyns Firmaidræt 24 27
Nyborg Familie & Firma Sport 41 42
Næstved Firma Sport 85 72
Odder Firma Idræt 15 26
Pandrup Firma & Familie Idræt 36 35
Postens Idræts- og Fritidsforbund 33 30
Randers Firma-Sport 64 69
Ringkøbing og Omegns Firmaidræt 135 126
Ringsted Firmaidræt 19 21
Roskilde Firma- og Familieidræt 59 48
Ry Familie og Firma Idræt 36 35
Skanderborg Firma Idræt 78 22
SKAT Fritid & Idræt 40 30
Skive og omegns Familie/Firmaidræt 22 22
Skjern, Tarm, Ølgod Firma & Familieidræt 40 37
Skælskør Firmasport 21 15
Svendborg Firma Sport 90 84
Sønderborg Familie og Firma Sport 33 59
Thisted Firmasport 19 24
Vamdrup Familie & Firma Sport 35 35
Vejen og Omegns Firmasport 20 24
Vejle Firma Idræt 72 77
Vestfyns Firmaidræt 11 14
Viborg Firmaidræt 14 26
Vordingborg Firma Sport 23 31
Ærø Familie og Firma Sport 11 11
Aabenraa Familie & Firmaidræt 45 66
Aalborg Firmaidræt 156 172
Aalborg SeniorSport 75 69
Århus Firma Sport 160 143
   
I alt 5.834 5.938
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Dansk Firmaidrætsforbund 
er støttet af overskuddet fra

Det er til glæde og gavn



54  Årsrapport 2016

Storebæltsvej 11 · 5800 Nyborg · Telefon 65 31 65 60
www.firmaidraet.dk


