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Påtegninger 

Ledelsespåtegning 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2009 for Danmarks Skifor-
bund. 

Årsrapporten er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regn-
skabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede. 

Årsrapporten for 2009 for Danmarks Skiforbund indstilles til repræsentantskabets godken-
delse. 

Brøndby, den 12. marts 2010 
Bestyrelsen: 
     
     
     
     
Henrik Nørgaard  Leo Libak Nielsen  Nis J. Bennetzen 
formand  næstformand  kasserer 
     
     
     
     
Anja Bolbjerg  Henrik Neelmeyer  Nikolaj Fjellvang-Sølling 
     
     
     
     
Stephan Ghisler     
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til repræsentantskabet i Danmarks Skiforbund 
Vi har revideret årsrapporten for Danmarks Skiforbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 omfat-
tende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Års-
rapporten aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. 

Budgettal for 2010 er ikke omfattet af vores revision. 

Ledelsens ansvar for årsrapporten 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Dette ansvar omfatter udformning, 
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, 
der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser 
eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, 
som er rimelige efter omstændighederne. 

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores 
revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske 
krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke 
indeholder væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrappor-
ten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejl-
information i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 
overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for forbundets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, 
der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændig-
hederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En 
revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af 
ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrap-
porten. 

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Forbundets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2009 - 
31. december 2009 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. 

København, den 12. marts 2010 
KPMG  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Torben Kristensen 
statsaut. revisor 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om forbundet 

Danmarks Skiforbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 

Tlf.: 43 26 23 30 

Bestyrelse 
Henrik Nørgaard, formand 
Leo Libak Nielsen, næstformand 
Nis J. Bennetzen, kasserer 
Anja Bolbjerg 
Henrik Neelmeyer 
Nikolaj Fjellvang-Sølling 
Stephan Ghisler 
Lars K. Madsen (Suppleant) 
Henrik S. Jensen (Suppleant) 

Revisor - ekstern 
KPMG  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Torben Kristensen 

Revisor - intern 
Torsten Sandorff 

Bank 
Sydbank 

Momsregistrering 
Danmarks Skiforbund er som forening som hovedregel momsfritaget. 
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Beretning 
Danmarks Skiforbunds regnskab for 2009 giver et retvisende billede i forhold til forbundets 
mål og nøgleaktiviteter samt den daglige drift. 

Resultat/Resultatfordeling 
Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende. 

Årets resultat foreslås overført til kontoen for overført resultat. 

Aktivitet og resultat 
2009 har været præget af forberedelser til OL 2010. I foråret 2009 blev de nationale udtagel-
seskriterier fastlagt på baggrund af de internationale udtagelseskriterier for deltagelse i OL. 
Kriterierne blev udarbejdet i de enkelte berørte disciplinteams og godkendt i bestyrelsen for 
Danmarks Skiforbund. Efter behandlingen i Danmarks Skiforbund blev kriterierne endeligt 
godkendt i Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse. I efteråret 2009 tegnede der sig et billede af, 
at Danmarks Skiforbund kunne indstille den største trup af atleter til udtagelse til OL i for-
bundets historie. I 2009 var der i budgettet hensat 125.000 kr. til OL & VM pulje. I den af-
sluttende forberedelsesfase blev der ekstraordinært bevilliget 50.000 kr. til tre navngivne 
atleter som ekstra OL-forberedelsesstøtte ud over den budgetterede VM & OL pulje. Via 
løbende besparelser og tilpasninger påvirker denne ekstra bevilling ikke i fuldt omfang årets 
resultat. 

Arbejdet med tilpasning af den frivillige organisation er fortsat i 2009.  Arbejdet med organi-
sationstilpasningen fortsættes i 2010 og udvides til også at omfatte den professionelle orga-
nisation. 

I januar 2009 lykkedes det at få besat den ledige breddekonsulentstilling i forbundet, hvorfor 
der har været en betydelig øget indsats på breddeområdet. I foråret 2009 blev Danmarks 
Idrætsforbunds breddekonsulentordning revideret, herunder ændrede breddekonsulent beteg-
nelse til udviklingskonsulent. Samlet set var det en styrkelse af indsatsen over for klubberne 
og breddeområdet generelt. Ligeledes blev der i revideringen lukket op for, at specialforbun-
denes udviklingskonsulenter kan arbejde på tværs af specialforbundene. 

I 2009 blev der igangsat et antal nye initiativer, som alle havde fokus på skiforbundets med-
lemsklubber. Skisportens dag, klubnetværksmøder og ændret fokus og håndtering af den år-
lige Skievent. 

Skisportens Dag blev afviklet i Kjøbenhavns Boldklubs lokaler med deltagelse af 16 klubber 
og disciplinteams. På mødet fik deltagerne inspiration omkring trends og tendenser indenfor 
idrætten. 

Der er afviklet et klubnetværksmøde i Århus med deltagelse af 6 klubber. Årets skievent 
blev afviklet i Århus. Tidligere har skiforbundet været økonomisk involveret i eventen. I 
2009 fungerede skiforbundet som leverandør af aktiviteter samt indgik i projektgruppen, 
men havde ingen økonomisk involvering i selve afviklingen af eventen ud over de alminde-
lige omkostninger ved at deltage i arrangementet. Skievent konceptet er til revidering og er 
ikke fastlagt for 2010. 

Danmarks Skiforbunds medlemsblad Pist and Powder/SKI udkom 4 gange i 2009. Med-
lemsbladets tilblivelse sker i et samarbejde med Mediehuset Luksus og skiforbundet. Der er 
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udtrykt en bred tilfredshed med medlemsbladets indhold, og samarbejdet fortsætter i 
2010/11.   

Forbundet og Københavns Skiklub indgik i 2009 aftale om etablering af et kraftcenter, der 
skal arbejde med talentudvikling og elitearbejde bredt på tværs af alle discipliner. Målsæt-
ningen er, at kraftcenteret skal afvikle deres virke i samarbejde med de eksisterende elite-
miljøer i dansk Ski og Snowboard sport. Københavns Skiklub modtager et driftstilskud, som 
modsvarer en tredjedel af omkostningerne. De øvrige to tredjedele er ligeligt fordelt mellem 
København Skiklub og Team Copenhagen. 

I året er der ikke konstateret tab, som vedrører tidligere regnskabsår. 

Forbundet har ikke stiftet gæld i 2009. 

Tilpasninger/økonomistyring 
I perioden har der været udført en konsekvent økonomistyring, da det fortsat ikke i større 
omfang er lykkedes at finde kommercielle partnere til økonomisk at støtte op omkring for-
bundets aktiviteter. I foråret 2009 blev der nedsat en sponsorgruppe, og der blev indgået af-
tale med en ekstern sponsorpartner omkring salg og eksponering af forbundets sponsorstra-
tegi. Sponsormarkedet har i 2009 været vanskeligt, og der er derfor ikke tilgået væsentlige 
sponsorater til forbundet, men der er skabt et fundament, som kan bringes i anvendelse, når 
sponsormarkedet vender og går opad. 

Elitesatsning/senior landshold/udviklingslandshold 
I 2009 er arbejdet med oprettelse af landshold og udviklingslandshold i alle discipliner fort-
sat fra 2008. Dette arbejde er ikke tilendebragt og vil derfor fortsat være et fokusområde for 
den kommende periode. 

Disciplinteam Uddannelse 
Integration af Den Danske Skiskole i Danmarks Skiforbund som Disciplinteam Uddannelse 
(DT-U) har pågået i 2009. Arbejdet med forholdene omkring økonomiafrapportering og 
integration i Danmarks Skiforbunds regnskaber er ikke tilendebragt i perioden. DT-U regn-
skabsår følger Danmarks Skiforbunds, og resultatopgørelse er medtaget i Danmarks Skifor-
bunds årsrapport. Umiddelbart efter aflæggelse af regnskab for 2009 påbegyndes arbejdet 
med fuld integration af DT-U regnskaber i Danmarks Skiforbunds regnskaber, hvorefter 
løbende økonomiafrapportering kan påbegyndes i foråret 2010. 

Resultatet for DT-U påvirker ikke resultat for Danmarks Skiforbund. Resultatet for DT-U 
fordeles i henhold til lovene for Danmarks Skiforbund.  

I DT-U regnskab er hensat 300.000 kr. til forberedelse af Interski-deltagelsen i 2011. 

Udvikling 
Det forventes, at resultatet for 2010 følger budgettet, hvorfor forbundet genoptager konsoli-
deringen af egenkapitalen. 
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Samarbejde 
I 2009 blev det økonomiske samarbejde med Team Danmark omkring de to eliteatleter 
Sophie Fjellvang-Sølling og Julie Lundholdt udvidet til også at dække en ansat elitekoordi-
nator. Efter dialog med de to involverede atleter og Team Danmark blev det aftalt at dele 
normeringen, således at der blev aftalt to individuelle løsninger for de to atleter. Begge 
atleter har i perioden haft adgang til administrativ elitesupport via denne ekstra bevilling. 

Det samlede aftalegrundlag med Team Danmark revideres efter OL 2010 i foråret 2010. 
Team Danmark afregningsperioden er administrativt ændret, således at den fra 2010 følger 
de aktives sæson (1. juli – 31. juni). Dialogen med Team Danmark omkring de to aktive 
eliteatleter er forløbet positivt.  

På baggrund af den negative udvikling i Danske Spil og derved tilskuddet fra Kulturministe-
riet til Danmarks Idræts-Forbund (DIF), har DIF i perioden tilpasset deres organisation samt 
varslet øget egenfinansiering af støttefunktioner til specialforbundene. Danmarks Skiforbund 
har derfor i 2009 set på det samlede samarbejdsgrundlag med DIF for derved at sikre den 
bedste økonomiske og faglige løsning af opgaver i Danmarks Skiforbund. Skiforbundet har 
på denne baggrund igangsat projekter, som gradvist mindsker behovet for støttefunktioner 
fra DIF og derved sikrer, at den øgede egenfinansiering af støttefunktionerne fra DIF ikke 
påvirker Danmarks Skiforbunds samlede økonomi og råderum. Arbejdet omkring dette er 
ikke tilendebragt og vil fortsætte i 2010.  Danmarks Skiforbunds tilskud fra DIF er ikke 
umiddelbart berørt af den generelle nedgang i Danske Spil, da forbundet har væsentlige akti-
viteter, som tæller positivt i indberetningerne til DIF’s fordelingsnøgle. På baggrund af den 
store deltagelse i FIS VM 2009, alpint & langrend, er tilskuddet fra FIS steget fra efteråret 
2009. 

Disciplinteams, økonomi 
Der har været store udsving i aktiviteterne i de enkelte disciplinteams. Flere teams har dæk-
ket en stor del af de opgaver og har forbrugt de midler, som der i budgettet var afsat til akti-
viteter. Andre teams har gennem flere sæsoner ikke haft væsentlige ressourcekrævende akti-
viteter og har overført uforbrugte aktivitetsmidler mellem regnskabsårene, hvilket også var 
tilfældet i forbindelse med afslutning af regnskabsåret 2009 med overførsel af aktivitetstil-
skud til 2010. I aftalegrundlaget for DT er beskrevet, at der kan overføres midler, hvis der er 
budgetteret med aktiviteter i den efterfølgende periode. Ikke forbrugte midler i de enkelte 
DT er derfor overført til 2010, idet der ikke kan overføres flere midler, end der er bevilget i 
perioden, med mindre der opspares til større projekter aftalt med bestyrelsen. 

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2009 
I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet 
forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 
2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som 
modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 

Årsrapporten for Danmarks Skiforbund for 2009 er aflagt efter samme regnskabspraksis som 
sidste år 

Resultatopgørelse 
Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen er opstillet 
efter aktiviteter. 

Tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund dækker tilskud modtaget for regnskabsåret 2009. 

Balancen 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til 
imødegåelse af forventet tab. 

Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note
2009 ekskl. 
DDS

DDS 
aktiviteten 
2009

2008 ekskl. 
DDS

Budget 2009 
eksl. DDS

Indtægter
Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund 1.805.322 0 1.775.695 1.816.792
Øvrige indtægter 1 2.276.858 4.096.196 1.824.142 2.235.950

Indtægter i alt 4.082.180 4.096.196 3.599.837 4.052.742

Omkostninger
Personaleomkostninger 1.570.977 69.690 1.322.541 1.614.745
Administration 2 758.938 286.689 785.266 785.500
Markedsføring 3 579.579 0 794.006 655.004

2.909.494 356.379 2.901.813 3.055.249

Disciplinteams 4 1.326.545 3.368.377 552.519 1.126.000

Omkostninger i alt 4.236.039 3.724.756 3.454.332 4.181.249
Overført til skiklubben DS29
Resultat -153.859 371.440 145.505 -128.507

Disponering
Overført til egenkapital -153.859 371.440 145.505 -128.507
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Balance

Note
2009 ekskl. 
DDS

DDS 
aktiviteten 
2009

2008 ekskl. 
DDS

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavende, diverse 254.244 50.566 234.107

Tilgodehavender i alt 254.244 50.566 234.107

Likvide beholdninger 1.549.923 1.807.576 1.258.673

Omsætningsaktiver i alt 1.804.167 1.858.142 1.492.780

AKTIVER I ALT 1.804.167 1.858.142 1.492.780

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo 343.836 878.338 198.331
Resultat -153.859 371.440 145.505

Egenkapital i alt 189.977 1.249.778 343.836

Hensættelser
Interski 2011 0 300.000 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt
0 300.000 0

Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld til klubber/udvalg m.v. -3.627 0 3.798
Mellemregning DIF 343.031 0 463.266
Skyldige omkostninger 99.732 17.647 32.789
Skyldige omkostninger til DS29 0 0 0
Mellemregning Team Danmark 98.975 0 36.843
Mellemværende med discipliner 227.250 0 135.565
Forudbetalinger 467.496 128.450 278.905
Anden gæld 381.333 162.267 197.778

Kortfristede gældsforpligtelser i alt
1.614.190 308.364 1.148.944

PASSIVER I ALT 1.804.167 1.858.142 1.492.780
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2009 ekskl. 
DDS

DDS 
aktiviteten 
2009

2008 ekskl. 
DDS

Budget 2009 
eksl. DDS

1 Øvrige indtægter
Kontingenter klubber 491.120 175.496 563.610 479.250
FIS tilskud 507.648 0 389.326 409.200
Tilskud Team Danmark 463.233 0 143.157 455.000
Markedsføringsindtægter 0 0 107.750 100.000
Diverse indtægter 246.271 3.920.700 386.961 154.000
Arrangementsindtægter 0 0 0 211.000
Kursusindtægter 0 0 2.859.388 0
Skimagasinet og kompendier 276.480 0 248.012 260.000
Salg serviceydelser 274.193 0 208.247 160.000
Løntilskud § 44 17.913 0 8.457 7.500

2.276.858 4.096.196 4.914.908 2.235.950

2 Administrationsomkostninger
Administration

Husleje DIF 123.747 0 108.245 125.000
Kontorhold- /artikler m.v. 20.125 8.125 47.558 15.000
Systemomkostninger 151.694 0 94.359 100.000
Kurser 0 0 16.448 0
Porto 25.782 170 39.399 25.000
Indkøb kontorudstyr 20.486 0 10.475 10.000
Renter og gebyrer 19.846 -25.473 19.125 36.500
Forsikring 91.380 0 97.898 95.000
Telefon/fax/datakommunikation 23.355 10.290 70.891 50.000
Revision og regnskabsmæssig assistance 27.616 14.800 29.047 0
Repræsentation og rejseomkostninger 210.191 0 163.401 145.000
Medarbejderomkostninger 10.603 226.551 69.858 20.000
Lønsumsafgift 0 13.716 9.024 0
Hjemmeside 0 36.048 0 0
Internationale og nationale møder 22.185 0 15.693 30.000

747.010 284.227 791.421 651.500
Diverse

Diverse omkostninger 7.597 2.462 2.600.799 121.500
Produktion kompendier 4.331 0 52.203 12.500

11.928 2.462 2.653.002 134.000

758.938 286.689 3.444.423 785.500
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Noter

2009 ekskl. 
DDS

DDS 
aktiviteten 
2009

2008 ekskl. 
DDS

Budget 2009 
eksl. DDS

3 Markedsføringsomkostninger
PR og markedsføring 203.608 0 175.000 230.000
Konkurrencegaranti 0 0 13.069 0
Skikort DK, netto 0 0 4.316 0
Skimagasinet 293.277 0 236.114 260.000
Breddeaktiviteter 46.810 0 317.759 100.000
Diverse 35.884 0 52.064 65.004

579.579 0 798.322 655.004

4 Disciplinteams
Nordisk Disciplin team 60.000 0 80.000 60.000
Konkurrencepulje 45.000 0 0 75.000
VM pulje 175.000 0 0 125.000
Team Danmark 625.839 0 0 561.000
Alpin Disciplin team 225.000 0 123.339 145.000
Freestyle Disciplin team 103.601 0 174.393 40.000
Showboard Disciplin team 40.000 0 134.787 40.000
Telemark Disciplin team 40.000 0 40.000 40.000
Tux, sommer 0 458.360 0 0
Tux, uge 42 0 1.508.235 0 0
Vaujany 0 718.284 0 0
Hensættelse INTERSKI 2011 0 300.000 0 0
Øvrige udvalg mv 12.105 383.498 67.963 40.000

1.326.545 3.368.377 620.482 1.126.000
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