
 

 

KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
AUDIT 
Borups Allé 177 
Postboks 250 
2000 Frederiksberg 

Telefon 38 18 30 00 
Telefax 72 29 30 30 
www.kpmg.dk 

 

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 
Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk 
kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af. 

 

Idrættens Analyseinstitut 

Årsrapport for 2010 
 

 
 

 
 
 061100 / 256571_1.DOCX 



 

061100 / 256571_1.DOCX 1 

ABCD 
Idrættens Analyseinstitut 

Årsrapport for 2010 
 

Indhold 

Påtegninger 2 
Ledelsespåtegning 2 
Den uafhængige revisors påtegning 3 

Ledelsesberetning 5 
Oplysninger om instituttet 5 
Beretning 6 

Årsregnskab for 1. januar – 31. december 9 
Anvendt regnskabspraksis 9 
Resultatopgørelse 10 
Balance 11 
Noter 12 



 
 

061100 / 256571_1.DOCX 2 

ABCD 
Idrættens Analyseinstitut 

Årsrapport for 2010 
 

Påtegninger 

Ledelsespåtegning 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2010 for Idrættens Analy-
seinstitut. 

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

Årsrapporten for 2010 for Idrættens Analyseinstitut indstilles til bestyrelsens godkendelse. 

København, den 31. marts 2011 
Direktør: 
     
     
     
     
Henrik H. Brandt     

Bestyrelsen: 
     
     
     
     
Mikkel Sarbo  Jens Jørgen Nygaard  Lone Friis Thing  
formand  næstformand   
     
     
     
     
Jens Troelsen   Morten Mølholm Hansen  Jens Brinch 
     
     
     
     
Laila Ottesen      
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til bestyrelsen i Idrættens Analyseinstitut 
Vi har revideret årsrapporten for Idrættens Analyseinstitut for regnskabsåret 1. januar 2010 - 
31. december 2010 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabsprak-
sis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter Kulturministeriets be-
kendtgørelse 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 bil-
lede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 
2005. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kon-
troller, 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 regn-
skabsmæssige 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 standar-
der 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 fejlinformati-
on. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der 
er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vur-
deringen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformatio-
nen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, 
der er relevante for instituttets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvi-
sende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstæn-
dighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institut-
tets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen an-
vendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede 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 konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af instituttets aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af instituttets aktiviteter 
for regnskabsåret 1. januar 2010 - 31. december 2010 i overensstemmelse med Kulturmini-
steriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005. 
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Erklæring om udført forvaltningsrevision 
I forbindelse med den finansielle revision af instituttets årsrapport for regnskabsåret 1. januar 
- 31. december 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er 
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Idrættens Analyseinstitut. 

Ledelsens ansvar 
Idrættens Analyseinstituts ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedu-
rer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved instituttets forvaltning. 

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision 
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Kulturministeriets bekendtgørelse 
nr. 924 af 28. september 2005, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Idræt-
tens Analyseinstitut har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig 
forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at for-
valtningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.  

Konklusion 
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os 
anledning til at konkludere, at forvaltningen på de områder, vi har undersøgt, ikke er vareta-
get på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 

København, den 31. marts 2011 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Torben Kristensen 
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om instituttet 
Idrættens Analyseinstitut 
Kanonbådsvej 12 
1437 København K 

CVR:   27 78 25 15 

Telefon: 32 66 10 30 

Bestyrelse 
Mikkel Sarbo 
Jens Jørgen Nygaard 
Lone Friis Thing 
Jens Troelsen 
Morten Mølholm Hansen 
Jens Brinch 
Laila Ottesen 

Revisor 
KPMG  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Torben Kristensen 

Bank 
Danske Bank 
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Beretning  
Årsregnskabet omfatter Idrættens Analyseinstituts (Idan) femte fulde driftsår, perioden fra 
1. januar til 31. december 2010.  

Idan oplevede efter egen opfattelse et fagligt særdeles tilfredsstillende år igen i 2010. Det 
økonomiske resultat var med et overskud på 290.829 kr. tilfredsstillende i forhold til for-
ventningerne ved årets begyndelse.  

Det forbedrede resultat skyldes tilgang af en række rekvirerede opgaver samt en større 
fondsbevilling til et af instituttets egne projekter i 2010.  Egenkapitalen udgjorde ved årets 
udgang 847.982 kr., hvilket vurderes at være i underkanten i forhold til instituttets stigende 
aktivitetsniveau og den manglende planlægningssikkerhed i forhold til størrelsen af grund-
bevillingen fra Kulturministeriet i de kommende år. 

Idan havde ved udgangen af 2010 i alt syv fastansatte medarbejdere samt en projektansat og 
tre studentermedhjælpere. Tre af de fastansatte er ph.d.-stipendiater i samarbejde med Insti-
tut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, der betaler 1/3 af de samlede lønom-
kostninger for de tre ph.d.-stipendiater. I 2010 betød dette samarbejde, at i alt 19 måneders 
ph.d.-løn blev betalt af Syddansk Universitet. Det første af de tre ph.d-projekter forventes 
afsluttet medio 2011 og de øvrige primo 2012. 

Idan indtager fortsat en yderst tilfredsstillende rolle som centralt analyse- og videnmiljø på 
den danske idrætspolitiske scene. Instituttet spiller en væsentlig rolle som kommentator og 
formidler af idrætspolitisk indsigt og debat i Danmark og som udgiver af selvstændige 
forskningsbaserede analyser på hidtil relativt uopdyrkede områder som kommerciel bredde-
idræt (fitness), professionel idræt, eliteidræt, idrætsvaner, idrætsrelateret iværksætteri, medi-
er og teknologi, generel idrætspolitik m.m.  

Instituttets analyser inddrages i stigende grad i udviklingen af eksempelvis idrætsorganisati-
oners og kommuners idrætspolitiske strategier, lige som instituttets publikationer i stigende 
grad anvendes som undervisningsmateriale på idrætsrelaterede videregående uddannelser. 

Det er en løbende udfordring for instituttet inden for grundbevillingens rammer at tilveje-
bringe tilstrækkelige ressourcer til at opretholde og udvikle de formidlingsfunktioner, der er 
prioriteret særdeles højt i instituttets grundlag. Samtidig oplever instituttet en stigende inte-
resse for og behov for at indgå i internationale komparative sammenhænge på en række af de 
væsentligste indsatsområder. En fortsat udvikling af instituttet forudsætter større økonomisk 
planlægningssikkerhed i form af en mere langsigtet grundbevilling og en større kritisk masse 
på personalesiden. 

Derfor indledte bestyrelsen i Idrættens Analyseinstitut i sommeren 2010 forhandlinger med 
bestyrelsen i den selvstændige organisation Play the Game om en sammenlægning pr. 
1. januar 2011. Formålet med sammenlægningen var at formalisere de to institutioners ufor-
melle samarbejde på en række administrative og formidlingsmæssige områder, at udvikle og 
udnytte synergier på indholdssiden, at sikre en større kritisk masse på personalesiden for at 
reducere afhængigheden af enkeltpersoner på væsentlige arbejdsområder samt at koordinere 
ressourcerne i forhold til aktuelle formidlings- eller analyseopgaver. Samtidig ville Idan ved 
en sammenlægning få adgang til Play the Games store internationale netværk blandt forske-
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re, medier og idrætspolitikere samt en international kommunikationsplatform, som i stigende 
grad er relevant for instituttets forskellige analyseområder. Kulturministeriet godkendte i 
december 2010 sammenlægningen med Idrættens Analyseinstitut som den fortsættende insti-
tution.  

Større bevillinger i 2010 
Idan modtog i 2010 en bevilling fra Nordea-fonden til projektet "Nye arenaer på nettet - 
udfordringer ved sociale internetmediers vækst". Projektet afsluttes medio 2011. Projektet 
har desuden modtaget økonomisk støtte fra DGI/DDS (indtægtsføres ved projektafslutning i 
2011).  

Idan modtog desuden økonomisk tilskud fra Foreningsfitness og Dansk Firmaidrætsforbund 
til en medlemsundersøgelse i foreningsdrevne fitnesscentre som led i instituttets forskning i 
fitness-sektoren. Endelig afsluttede instituttet tre større rekvirerede opgaver i 2010 "Indsat-
sen mod motionsdoping i kommercielle motions- og fitnesscentre" for Kulturministeriet, 
evalueringen "Tennis i Danmark – en medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund" for 
Dansk Tennis Forbund samt kortlægningen "Idræt og motion – hvor er Århus?" for Aarhus 
Kommune. 

I 2010 påbegyndte eller indgik instituttet desuden aftaler om en række større rekvirerede 
opgaver, som løber ind i 2011, og som primært indtægtsføres i 2011: "Inspirationskatalog – 
7 timers idræt og motion om ugen for børn og unge" for Kulturministeriet (i samarbejde med 
Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet samt Videncenter KOSMOS, UC 
Syd), frivillighedsundersøgelsen "Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten" (i samarbejde 
med Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Institut) for Danmarks Idræts-Forbund 
og Tuborgfondet, uddannelsesanalysen "Analyse af idrættens uddannelses- og kursusbehov" 
for Danmarks Idræts-Forbund samt motionsløbsanalysen "Motionsløbere i Danmark" for 
Danmarks Idræts-Forbund.  

Forventet udvikling i regnskabsåret 2011 
Som følge af sammenlægningen med Play the Game overtog Idrættens Analyseinstitut pr. 
1. januar 2010 tre medarbejdere fra Play the Game. Desuden overføres Play the Games be-
villing på 1,5 mio. kr. i 2011 til Idan. Play the Game afvikler oktober 2011 en større interna-
tional konference i samarbejde med Deutsche Sporthochschule i Köln. Sammenlægningen 
med Play the Game forventes at have en neutral indvirkning på Idans driftsresultat i 2011. I 
2011 forestår Idans bestyrelse en væsentlig opgave med at sikre et mere stabilt bevillings-
grundlag for Idan og Play the Game med virkning fra bevillingsåret 2012. 

I 2011 medfører samarbejdet om tre ph.d.-stipendiater med Institut for Idræt og Biomekanik 
ved Syddansk Universitet, at SDU betaler i alt 6 måneders ph.d.-løn for Idan-medarbejdere. 
Derefter overgår lønforpligtelsen fuldt til Idan. Idans samlede grundbevilling dækker ikke 
længere instituttets normering og stigende aktivitetsniveau, men i kraft af tilgang af rekvire-
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rede opgaver forventer Idan i 2011 et resultat i nærheden af balance eller et beskedent under-
skud i størrelsesordenen 100.000 kr. 

Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2010  
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 for 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets 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. 

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

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.  

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurde-
ring af aktivernes forventede brugstider: 

  
Driftsmateriel og inventar 3-4 år 
   

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. 
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Resultatopgørelse  

 Note 2010 
Budget 
2010 2009      

Indtægter     
Tilskud, Kulturministeriet  3.993.500 4.000.000 4.422.000 
Øvrige indtægter 1 1.393.429 425.500 646.488 
Renteindtægter  1.704 5.000 19.585      
Indtægter i alt  5.388.633 4.430.500 5.088.073      
     
Omkostninger     
Rejser og repræsentation 2 224.446 190.000 202.076 
Bestyrelse 3 291.841 322.000 323.811 
Administration 4 625.426 640.000 635.980 
Informationsomkostninger 5 93.230 60.000 80.164 
It-omkostninger 6 192.870 210.000 247.587 
Løn, pension m.v. 7 3.471.560 3.020.000 3.476.363 
Køb af analysearbejder 8 134.650 40.000 110.118 
Afskrivninger 9 63.331 80.000 67.172 
Finansielle omkostninger  450 2.000 404      
Omkostninger i alt  5.097.804 4.564.000 5.143.675      
Årets resultat  290.829 -133.500 -55.602      
Disponering     
Overført til egenkapital  290.829 -133.500 -55.602      
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Balance  
 

Note 
31/12 
2010 

31/12 
2009     

AKTIVER    
Materielle anlægsaktiver    
Driftsmateriel og inventar 9 18.008 37.210     
Materielle anlægsaktiver i alt   18.008 37.210     
Omsætningsaktiver    
Varebeholdninger    
Varelager  15.000 30.000     
Varebeholdninger i alt  15.000 30.000     
Tilgodehavender    
Tilgodehavender  357.501 204.426 
Forudbetalte omkostninger  38.804 0     
Tilgodehavender i alt   396.305 204.426     
Likvide beholdninger  1.835.267 1.854.002     
Omsætningsaktiver i alt  2.246.572 2.088.428     
AKTIVER I ALT  2.264.580 2.125.638     
    
PASSIVER    
Egenkapital    
Egenkapital, primo  557.153 612.755 
Overført resultat  290.829 -55.602     
Egenkapital i alt  847.982 557.153     
    
Kortfristede gældsforpligtelser    
Mellemregning DIF  574.839 915.153 
Forudbetalt tilskud  334.000 330.750 
Skyldig feriepengeforpligtelse  285.992 272.050 
Skyldig moms  108.841 13.907 
Anden gæld  112.926 36.625     
Gældsforpligtelser i alt  1.416.598 1.568.485     
PASSIVER I ALT  2.264.580 2.125.638     
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Noter 

 2010 
Budget 
2010 2009     

1 Øvrige indtægter 
Foredrag, artikler, salg af rapporter 208.522 80.000 201.091 
Medfinansiering af projekter 482.000 330.500 80.000 
Honorar for analyser mv. 695.500 0 334.726 
Forsendelse 7.407 15.000 22.651 
Konferencer 0 0 8.020     
Øvrige indtægter i alt 1.393.429 425.500 646.488     
    

2 Rejser og repræsentation 
Rejser/transport 169.092 140.000 137.881 
Repræsentation 11.465 20.000 21.079 
Seminarer m.v. 43.889 30.000 43.116     
Rejser/repræsentation i alt 224.446 190.000 202.076     
    

3 Bestyrelse 
Honorar 279.171 280.000 276.164 
Møder/fortæring/ophold 4.980 25.000 32.972 
Transport 6.539 15.000 14.675 
Kørsel egen bil 1.151 2.000 0     
Bestyrelse i alt 291.841 322.000 323.811     
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 2010 
Budget 
2010 2009     

4 Administration 
Personaleomkostninger 79.281 50.000 61.436 
Efteruddannelse 71.341 40.000 20.000 
Forsikringer 15.655 18.000 14.905 
Regnskabsassistance 53.443 40.000 47.746 
Revision 25.080 32.000 31.122 
Småanskaffelser/kontorhold 35.788 25.000 25.278 
Porto 9.318 20.000 44.309 
Tryksager, brevpapir m.v. 77.828 130.000 139.153 
Husleje 186.523 185.000 183.081 
Møbler/inventar 5.935 10.000 0 
Telefon 40.678 50.000 40.358 
Stillingsopslag, annoncering 0 20.000 0 
Fotokøb 24.699 20.000 23.074 
Tab på debitorer -143 0 5.518     
Administration i alt 625.426 640.000 635.980     

5 Informationsomkostninger 
Abonnementer 64.485 50.000 53.238 
Bogkøb 28.745 10.000 26.926     
Informationsomkostninger i alt 93.230 60.000 80.164     
    

6 It-omkostninger 
Visuel profile/e-nyhedsbrev 40.641 50.000 100.189 
CRM-database, vedligeholdelse og udvikling 62.930 70.000 45.964 
Hosting, service 89.299 90.000 101.434     
It-omkostninger i alt 192.870 210.000 247.587     
    

7 Løn, pension m.v. 
Løn m.v. 2.933.050 2.525.000 3.020.501 
Pension 524.568 420.000 500.539 
Regulering af feriepengeforpligtelse 13.942 75.000 -44.677     
Løn, pension i alt 3.471.560 3.020.000 3.476.363     
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 2010 
Budget 
2010 2009     

8 Køb af analysearbejder 
Rekvirerede undersøgelser 134.650 40.000 101.375 
Idrættens rum og rammer 0 0 8.743     
Køb af analysearbejder i alt 134.650 40.000 110.118     
    
    

9 Driftsmateriel og inventar 
Anskaffelsessum, 1. januar 2010 358.013 
Årets tilgang 44.129   
Anskaffelsessum, 31. december 2010 402.142   
Akkumuleret afskrivning, 1. januar 2010 320.803 
Årets afskrivning 63.331   
Akkumuleret afskrivning, 31. december 2010 384.134   
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010 18.008   
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