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Påtegninger 

Ledelsespåtegning 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2008 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 2008 for Danmarks Skiforbund indstilles til repræsentantskabets godken-
delse. 

Brøndby, den 10. marts 2009 
Bestyrelsen: 
     
     
     
     
Henrik Nørgaard  Leo Libak Nielsen  Nis J. Bennetzen 
formand  næstformand  kasserer 
     
     
     
     
Anja Bolbjerg  Henrik Neelmeyer  Nikolaj Fjellvang-Sølling 
     
     
     
     
    
Henrik S. Jensen    
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til repræsentantskabet i Dansk Skiforbund 
Vi har revideret årsrapporten for Dansk Skiforbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008 omfattende 
ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten 
aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. 

Budgettal for 2008 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 overensstemmel-
se med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. Dette ansvar omfatter udformning, im-
plementering 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 re-
vision 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 in-
deholder 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 fejlinfor-
mation 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 omstændighederne, men 
ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En revision omfat-
ter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udø-
vede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. 

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

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 2008 samt af resultatet af Forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2008 - 
31. december 2008 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. 

København, den 10. marts 2009 
KPMG  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Torben Kristensen   
statsaut. revisor 
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Revisionspåtegning (intern revisor) 
Som generalforsamlingsvalgt revisor for Dansk Skiforbund har jeg foretaget intern revision 
af årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2008. 

Revisionen er foretaget efter den af Danmarks Idræts-Forbund godkendte statsautoriseret re-
visors revision og med kendskab til dennes kommentarer og påtegning. 

Revisionen er foretaget i overensstemmelse med almindelig praksis og har omfattet de revi-
sionshandlinger, som jeg har anset for nødvendige. 

Den interne revision har ikke givet anledning til yderligere kommentarer, ud over hvad der 
fremgår af den eksterne revisors påtegning. 

Hammel, den 10. marts 2009 

Torsten Sandorff 
intern revisor – valgt af repræsentantskabet  
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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 
Henrik S. Jensen 
Lars K. Madsen (Suppleant) 
Minna Riis (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 2008 giver et retvisende billede af aktivitetsniveauet og 
den daglige drift. 

Resultatfordeling 
Årets resultat foreslås overført til kontoen for overført resultat. 

Aktivitet og resultat 
I 2008 har der forsat været stor fokus på ændringen i den frivillige organisation fra udvalg til 
disciplinteam med deraf følgende ændringer i ansvarsfordelingen. Denne tilpasning/ændring 
af den frivillige organisation er ikke tilendebragt, hvorfor arbejdet med dette vil fortsætte i 
2009. 

Der har været varierende aktiviteter i de enkelte disciplinteams, dette har også påvirket de 
enkelte disciplinteams forbrug af tildelte midler. Ikke forbrugte midler er overført til aktivi-
tetsåret 2009. Forbrug af overførte midler kan ske efter tilsendelse af budget for de planlagte 
aktiviteter. I fremtidig budgetlægning vil der blive taget hensyn til aktivitetsniveauet i hvert 
enkelt disciplinteam, og overførsel af ikke forbrugte midler, større end det aktuelle års bud-
get, kan ikke forventes med mindre, ganske særlige forhold gør sig gældende, eller at der fo-
religger en forhåndsaftale. 

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

Forbundet har ikke stiftet gæld i 2008. 

Tilpasninger/økonomistyring 
På trods af vigende markedsføringsindtægter er det lykkedes at nå et resultat, som følger 
budgettet. Dette er sket via en fortsat stram styring af økonomien i forbundet samt en fast 
månedlig budgetopfølgning. Ved årets resultat er den lovede økonomiske genopretning af 
egenkapitalen tilendebragt. 

Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende. 

Elitesatsning/senior landshold/udviklingslandshold 
I 2008 er arbejdet med oprettelse af landshold og udviklingslandshold i alle discipliner, fort-
sat fra 2007. Dette arbejde er ikke tilendebragt og vil derfor være et fortsat fokusområde for 
den kommende periode. På baggrund af to atleters eliteudvikling, Sophie Fjellvang-Sølling 
og Julie Lundholdt, har forbundet kunnet opnå elitestøtte til disse to atleter fra Team Dan-
mark. Begge atleter har levet op til de skitserede krav i 2008, hvorfor støtten til de to atleter 
fortsætter i den kommende regnskabsperiode.  

Den Danske Skiskole 
Den Danske Skiskole blev en organisatorisk enhed med Danmarks Skiforbund, som et selv-
stændigt disciplin team, DT-U pr. 1 april 2008. Det er i aftalen omkring integrationen mel-
lem Danmarks Skiforbund & Den Danske Skiskole blevet besluttet, at DT-U har egen demo-
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kratisk valgt ledelse, som er valgt blandt certificerede instruktører. DT-U's ledelse refererer, 
som de øvrige disciplinteams, til bestyrelsen for Danmarks Skiforbund. DT-U har valgt at 
fastholde deres professionelle organisation, som afvikler DT-U aktiviteter. DT-U har eget 
ansvar for økonomi og budget, hvorfor evt. over- eller underskud ikke påvirker Danmarks 
Skiforbunds driftsregnskab. Den oparbejdede egenkapital i Den Danske Skiskole indtil 
1. april 2008 er blevet overført til Skiklubben DS29 i henhold til den indgående samarbejds-
aftale mellem Den Danske Skiskole og Danmarks Skiforbund, fremlagt og godkendt på for-
bundets repræsentantskabsmøde foråret 2007. Regnskab for Den Danske Skiskoles regn-
skabsperiode 1. august 2007 – 31 juli 2008 er aflagt og godkendt på DT-U's valgmøde i au-
gust 2008. I perioden 1. april 2008 – 31. december 2008 indgår DT-U's resultatopgørelse i 
Danmarks Skiforbunds årsrapport. Fremadrettet vil regnskabet for DT-U indgå i Danmarks 
Skiforbunds regnskab, dog vil resultatet blive overført til skiklubben DS29, uanset om det er 
et over- eller underskud.  

Udvikling 
Det forventes, at resultatet for 2009 følger budgettet, hvilket betyder, at det budgetterede un-
derskud for 2009 vil modsvare det opnåede resultat for 2008. Der budgetteres således i 2009 
med et underskud i form af et forbrug af egenkapitalen, da forbundet har øget sin elitære 
satsning frem mod OL 2010. Underskuddet på budgettet 2009 skyldes, at forbundet satser på 
at øge støttefunktionerne til de to nuværende Team Danmark støttede atleter og øvrige atle-
ter, som må fremgå af DOK’s kandidat- og aspirantliste til OL 2010 samt til en øget elitær 
indsats på talentniveau. Denne indsats sker i et samarbejde med Team Danmark, som dækker 
ca. 45 % af de samlede elitære omkostninger forbundet med den øgede indsats. 

Samarbejde: 
I 2008 blev det økonomiske samarbejde mellem Team Danmarks og Danmarks Skiforbund 
genstartet via aftale omkring individuel støtte til forbundets to OL kandidater, Sophie Fjell-
vang-Sølling og Julie Lundholdt. Samarbejdet betyder, at Team Danmark yder økonomisk 
støtte til deres elitesatsning. I den kommende regnskabsperiode er samarbejdet udvidet til at 
yde støtte til Danmarks Skiforbunds elitestruktur i den professionelle organisation. Det øko-
nomiske samarbejde mellem Team Danmark og Danmarks Skiforbunds revideres løbende, 
og det samlede aftale grundlag genforhandles i efteråret 2009. 

Den negative udvikling i indtægterne på Danske spil har også en negativ indvirkning på til-
skuddet fra kulturministeriet til Danmarks Idrætsforbund. Det har betydet, at DIF har måttet 
finde besparelser og effektiviseringer på ca. 20. mio. kr. i budgettet for 2010. I første om-
gang forsøger DIF at undgå nedskæringer i bloktilskuddet til aktiviteter i de enkelte speciel-
forbund, men en del af besparelserne og effektiviseringerne er fundet via øget brugerbetaling 
på nogle af de kerneydelser, som specielforbundene køber hos DIF, herunder it, rådgivning 
og service. Den øgede brugerbetaling vil delvist slå igennem i 2009, men først fuldt ud i 
2010, hvorfor Skiforbundet i 2009 vil se på de opgaver, som løses i samarbejde med DIF for 
at finde alternative muligheder. 
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Disciplinteams, økonomi 
Der har været store udsving i aktiviteterne i de enkelte disciplinteams. Flere teams har dæk-
ket en stor del af de opgaver, som der i budgettet er afsat aktivitetsmidler til, andre teams har 
overført midler fra regnskabsperioden 2007 til 2008 og i forbindelse med afslutning af regn-
skabsåret 2008 overført aktivitetstilskud til 2009 uden at have haft væsentlige aktiviteter i 
perioden. I aftalegrundlaget for disciplinteams er beskrevet, at der kan overføres midler, hvis 
der er budgetteret med aktiviteter i den efterfølgende periode. Fremadrettet vil der ikke 
kunne overføres flere midler, end der er bevilget i den afsluttede periode, med mindre der 
ligger planer eller budgetter for aktiviteter, som kræver en egentlig opsparing. Ikke forbrugte 
midler i 2007 og 2008 vil derfor blive aktiveret i den kommende regnskabsperiode for de te-
ams, som ikke har indsendt planer eller budgetter for brug af de overførte midler ved regn-
skabsafslutningen 2008.  

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2008 
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 2008 er aflagt efter samme regnskabspraksis som 
sidste år. 

Dog er aktiviteten for perioden 1. april – 31. december 2008 vedrørende Den Danske Ski-
skole særskilt præsenteret. 

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

Tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund dækker tilskud modtaget for regnskabsåret 2008. 

Balancen 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imø-
degåelse af forventet tab. 

Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 



              ABCD
  

Danmarks Skiforbund
Årsrapport 2008

                   09-r001 THBE DDNA 061100 08132.xlsx  10

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note
2008
ekskl. DT-U

DT-U 
aktiviteten 
1/4-31/12 08

2007 
ekskl. DT-U

Indtægter
Tilskud, Danmarks Idræts-Forbund 1.775.695 0 1.964.043
Øvrige indtægter 1 1.824.142 3.090.766 1.554.927

Indtægter i alt 3.599.837 3.090.766 3.518.970

Omkostninger
Personaleomkostninger 1.322.541 192.783 1.417.415
Administration 2 785.266 2.659.157 816.727
Diverse markedsføring 3 794.006 4.316 804.069

2.901.813 2.856.256 3.038.211
Disciplinteams 4 67.963 389.661

Omkostninger i alt 3.454.332 2.924.219 3.427.872
Overført til skiklubben DS29 0 166.547 0
Resultat 145.505 0 91.098

Disponering
Overført til egenkapital 145.505 0 91.098

552.519
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Balance

Note
2008
ekskl. DT-U

2007 
ekskl. DT-U

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavende, diverse 234.107 649.017
Beholdning medaljer 0 20.000
Tilgodehavende, vedr. udbetaling DS29 0 0

Tilgodehavender i alt 234.107 669.017

Likvide beholdninger 1.258.673 681.028

Omsætningsaktiver i alt 1.492.780 1.350.045

AKTIVER I ALT 1.492.780 1.350.045

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo 198.331 107.233
Resultat 145.505 91.098

Egenkapital i alt 343.836 198.331

Hensættelser
Internationale møder 0 50.000
Skikort 0 20.000
Web udvikling 0 60.000
Tøj 0 18.000
VM 0 20.000
Ekstra træner 0 16.365

Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 184.365

Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld til klubber/udvalg m.v. 3.798 37.281
Mellemregning DIF 463.266 446.678
Skyldige omkostninger 32.789 30.000
Skyldige omkostninger til DS29 0 0
Mellemregning Team Danmark 36.843 0
Mellemværende med discipliner 135.565 100.147
Forudbetalinger 278.905 251.502
Anden gæld 197.778 101.741

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.148.944 967.349

PASSIVER I ALT 1.492.780 1.350.045
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Noter

2008 ekskl. 
DT-U

DT-U 
aktiviteten 
1/4-31/12-
08

2007 ekskl. 
DT-U

1 Øvrige indtægter
Kontingenter klubber 418.460 145.150 394.395
FIS tilskud 389.326 0 370.393
Tilskud Team Danmark 143.157 0 0
Markedsføringsindtægter 104.250 3.500 108.266
Diverse indtægter 304.233 82.728 169.646
Kursusindtægter 0 2.859.388 25.000
Skimagasinet og kompendier 248.012 0 303.419
Salg serviceydelser 208.247 0 172.900
Løntilskud § 44 8.457 0 10.908

1.824.142 3.090.766 1.554.927

2 Administrationsomkostninger
Administration

Husleje DIF 108.245 0 106.190
Kontorhold- /artikler m.v. 15.036 32.522 25.845
Systemomkostninger 88.384 5.975 151.685
Kurser 0 16.448 0
Porto 39.399 0 21.049
Indkøb kontorudstyr 10.475 0 6.951
Renter og gebyrer 18.267 858 11.464
Forsikring 83.333 14.565 87.783
Telefon/fax/datakommunikation 55.043 15.848 46.221
Revision og regnskabsmæssig assistance 15.989 13.058 6.625
Repræsentation og rejseomkostninger 147.429 15.972 14.711
Medarbejderomkostninger 35.574 34.284 6.138
Lønsumsafgift 0 9.024 0
Internationale og nationale møder 15.693 0 209.758

632.867 158.554 694.420
Diverse

Diverse omkostninger 100.196 2.500.603 122.307
Produktion kompendier 52.203 0 0

152.399 2.500.603 122.307

785.266 2.659.157 816.727
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Noter

2008 ekskl. 
DT-U

DT-U 
aktiviteten 
1/4-31/12-
08

2007 ekskl. 
DT-U

3 Diverse markedsføringsomkostninger
PR og markedsføring 175.000 0 167.592
Konkurrencegaranti 13.069 0 121.348
Skikort DK, netto 0 4.316 69.755
Skimagasinet 236.114 0 317.832
Breddeaktiviteter 317.759 0 47.107
Diverse 52.064 0 80.435

794.006 4.316 804.069

4 Øvrige udvalg m.v.
Nordisk Disciplin team 80.000 0 80.738
Alpin Disciplin team 123.339 0 181.994
Freestyle Disciplin team 174.393 0 40.000
Showboard Disciplin team 134.787 0 40.630
Telemark Disciplin team 40.000 0 46.299
Øvrige udvalg mv 0 67.963 0

552.519 67.963 389.661
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