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Ledelsespåtegning            

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 
for Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver og 
passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af landsforbundets aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler.

Landsforbundet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der ved-
rører modtagne tips- og lottomidler, 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 forvaltningen af de mod-
tagne tips- og lottomidler.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

København, den 3. maj 2014

Generalsekretær

Morten Skrubbeltrang

Hovedbestyrelse

Jonas Kolby Laub Kristiansen, 
formand  

Iben Konradi Nielsen,  
næstformand

Allan Frank Walther, 
kasserer

Lars Pedersen Christian Dias Løgberg Inger Mårup

Jens Maibom Pedersen Jeanet Flørnæss Kerrn Christian Skovsgaard Bjerre

Signe Bjørg Jensen Per Albert Bergmann 
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Den uafhængige revisors erklæringer        

Til hovedbestyrelsen i Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Påtegning på årsrapport
Vi har revideret årsregnskabet for Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal.

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

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere 
krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og 
udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlin-
formation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplys-
ninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vur-
dering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for landsforbun-
dets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af landsforbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, 
om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rime-
lige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen er tillige udført i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 1753 af 21. 
december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Re-
visionen omfatter en vurdering af, om dispositioner der vedrører modtagne tips- og lottomidler er 
i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæringer        

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af landsforbundets aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæring om udført forvaltningsrevision
I forbindelse med den finansielle revision af landsforbundets årsregnskab for 2013 har vi foretaget 
en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved for-
valtningen af modtagne tips- og lottomidler.

Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyl-
dige økonomiske hensyn ved landsforbundets forvaltning af modtagne tips- og lottomidler.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision
I overensstemmelse med “Bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for 
og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål” har vi undersøgt, om landsforbundet har etable-
ret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af modtagne tips- og lot-
tomidler. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen 
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 i 2013 af de modtagne tips- og lottomidler ikke er varetaget på en 
økonomisk hensigtsmæssig måde.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderli-
gere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet.

København, den 3. maj 2014

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Christian Dalmose Pedersen, statsautoriseret revisor
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Intern revisionspåtegning           

Jeg har som landsmødevalgt intern revisor påset, at landsforbundets midler er anvendt efter deres 
formål under hensyn til landsforbundets vedtægter, budget og vedtagelser på landsmødet samt 
hovedbestyrelsens møder.

København, den 3. maj 2014

Finn Bjerg Olesen, intern revisor
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Landsforbundet FDF har i 2013 opnået et resul-
tat før henlæggelser på -44 tkr., hvilket hoved-
bestyrelsen anser for acceptabelt sammenholdt 
med et budgetteret resultat før henlæggelser 
på 58 tkr.

Regnskabsåret 2013 er det første normale år efter 
leasingsagen, der satte nogle kedelige aftryk i 
de tidligere regnskaber, og årets væsentligste 
afvigelser i forhold til budget består af:
• En øget indtægt i forhold til budget på i alt 625 

tkr. fra henholdsvis tilskud via Tipsloven samt 
momskompensation.

• En reduceret indtægt vedrørende FDFs for-
holdsmæssige andel af resultatet fra 55 Grader 
Nord, der for 2013 endte med 255 tkr., hvilket 
er 745 tkr. lavere end det budgetterede resultat 
på 1.000 tkr.

• På omkostningssiden er det primært omkost-
ninger til kurser og møder, der afviger negativt 
med 280 tkr., hvilket dog opvejes af de øvrige 
omkostningsposter, hvorved Landsforbundets 
samlede omkostninger er 158 tkr. lavere end 
budgetteret.

Ovenstående forhold medfører samlet set en 
positiv afvigelse på regnskabsåret i forhold til 
budget med 38 tkr., men dertil kommer en redu-
ceret indtægt fra kontingenter på 143 tkr. og kor-
rigeret herfor udgør de væsentligste afvigelser i 
alt -105 tkr., hvilket stort set svarer til afvigelsen 
på årets resultat.

Landsforbundets aktiviteter

2013 har været et år med kredsen i centrum set 
i forhold til handlingsplan og aktiviteter. Der er 
afholdt omkostninger til både kursusaktivitet i 
form af ”Ledelse af frivillige”, der er målrettet 
kredsledere, samt kredsaktivitet i form af ”Det 
store kredseftersyn” og ”Legens Dag”, som er 
koncepter kredsene selv kan vælge til med hen-
blik på udvikling og inspiration af det i forvejen 
gode FDF-arbejde, der sker ude i kredsene.

Derudover har der traditionen tro været høj kur-
susaktivitet i forbindelse med 7.-8. klassekurser, 
seniorkurser og musikkurser, ligesom der fortsat 

er høj aktivitet i forbindelse med vedligeholdel-
sen og benyttelsen af vores ejendomme.

Som noget nyt valgte Hovedbestyrelsen i 2013 
at genindføre Midtvejsmødet, der med stor 
succes og inspirerende debatter blev afholdt på 
Silkeborg Højskole. Endvidere blev der for en 
afgrænset periode etableret et Forbundsråd med 
deltagelse af folk i og uden for FDF, som i 2013 
har haft de første af mange debatter om FDFs 
formål og identitet.

Den økonomiske udvikling

Indtægter
Landsforbundets samlede indtægter i 2013 
udgør 15.947 tkr. mod budgetterede indtægter 
på 16.208 tkr. og består primært af kontingenter, 
tilskud, overskud fra butikken 55° Nord samt 
afregning vedrørende lukkede kredse.

Kontingentindtægterne har i 2013 været mindre 
end budgetteret, og reduktionen udgør i 2013 
i alt 143 tkr. mod en reduktion på i alt 352 tkr. i 
2012. Vi må desværre igen notere et fald i med-
lemstal, omend det i år for første gang i en lang 
årrække er væsentligt reduceret. Når Landsfor-
bundet realiserer en stigning fra 2012 til 2013 i 
kontingentindtægter, skal det ses i lyset af, at 
der i 2013 indførtes en ny kontingentmodel med 
kvartalsvis opkrævning på baggrund af kredse-
nes kvartalsopgjorte medlemstal. Denne nye op-
gørelsesmetode øger reaktionstiden på ændrin-
ger af kredsens kontingent til Landsforbundet.

Tilskud i henhold til Tipsloven er større end 
budgetteret, hvilket skyldes, at Landsforbundet 
i 2012 fik et varsel fra Dansk Ungdoms Fælles-
råd om, at tilskuddene kunne blive reduceret 
med op til 10 procent. Landsforbundet valgte 
ud fra denne information at reducere budget-
forventningen med 5 procent. Med henvisning 
til bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 
vedrørende tilskud til støtte for ungdomsformål 
kan det oplyses, at det samlede udbetalte til-
skud under Tipsloven, er anvendt til finansiering 
af Landsforbundets samlede aktiviteter. 

Ledelsesberetning  
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Under tilskud er også bogført momskompensa-
tion. Som oplyst i regnskaber tidligere år gælder 
det fortsat, at der budgetmæssigt er anlagt den 
praksis, at momskompensation indregnes i takt 
med, at FDF erhverver retten hertil. Budgettet 
udviser 700 tkr. og der er realiseret 1.001 tkr., 
hvilket kan tilskrives de afholdte omkostninger i 
2012, der var større end budgetteret.

Årets væsentligste negative afvigelse vedrører 
FDFs resultatandel fra 55 Grader Nord, der oven 
på to særdeles aktive år med Landslejr i 2011 
og Fælles Korpslejr i 2012 havde svært ved at 
realisere den budgetterede omsætning for 2013. 
Dertil kommer, at der fra 2013 og en årrække 
frem bliver afholdt en række øgede omkostnin-
ger til bl.a. drift af bygninger mv. med henblik på 
opfyldelse af selskabets strategi, der netop tilsig-
ter øget aktivitet i de år, hvor der ikke afholdes 
større landsdækkende lejre. Disse forhold taget 
i betragtning er det derfor positivt, at selskabet 
fortsat realiserer et overskud, der kommer med-
lemmerne hos de to ejere til gavn og glæde. Der 
er fortsat stor tillid til det arbejde, som medar-
bejdere og bestyrelsen leverer i 55 Grader Nord, 
og selv om der periodevist har været problemer 
med levering af bl.a. forbundsskjorter, så ved vi, 
at der gøres alt for, at kredsene fortsat oplever 55 
Grader Nord, som deres forretning bl.a. illustre-
ret ved udvidelse af sortimentet til nu også at 
omfatte Fjällräven.

Stævner og lejre skal som udgangspunktet gå i 
nul regnskabsmæssigt. Når der i 2013 realiseres 
en omkostning på 38 tkr. skyldes det, at Lands-
forbundet først i 2013 har modtaget en opkræv-
ning relateret til FDFs 110-års fødselsdagsfest, 
der blev afholdt i sensommeren 2012.

Landsforbundets lotteri nævnes normalt ikke 
eksplicit i FDF årsrapport, da indtægten for 
forbundet er relativt konstant og alene reguleret 
af den avance, hvormed der udbetales til FDFs 
kredse. I 2013 er avancen dog særligt højt, øget 
med en hel krone pr. lod. Det skyldes to forhold; 
for det første er vindergevinsten ikke udloddet 
i 2013, og derudover fik Landsforbundet en stor 

rabat i trykomkostning, som en følge af flere 
kritiske fejl.

Omkostninger
Det er lykkedes at indfri budgettet for personale-
lønninger. Der var afsat 8.300 tkr. i budgettet, og 
den realiserede omkostning lander på 8.143 tkr. 
svarende til en besparelse på 157 tkr. Dette til 
trods for, at året på flere områder kunne påvirke 
lønsummen negativt. FDF har således i 2013 
skiftet generalsekretær og gennemført en større 
organisationsændring med flere personalemæs-
sige rokader samt ansættelse af en ny udvik-
lingschef i efteråret. Ovenstående har derimod 
negativt medført, at posten personaleuddan-
nelse og -pleje i 2013 overskrider budgettet med 
158 tkr. stort set svarende til besparelsen på 
lønsummen. Denne forøgelse skyldes hovedsa-
geligt øget efter- og videreuddannelse af den nu-
værende stab og ledergruppe. Normeringsmæs-
sigt holdes niveauet fra 2012 med 20,4 årsværk 
fordelt på hhv. stab, ledelse og administration. 
Der kan i note 25 ses enkelte forskydninger på 
fordelingen af de enkelte i regnskabet oplistede 
medarbejdergrupperinger.

Vedrørende det internationale arbejde har 
Landsforbundet i år oplevet, at et specifikt ar-
rangement har medført et væsentligt overskud, 
hvilket medfører, at Landsforbundet ikke kan 
søge tilskud hos DUF for afholdte omkostnin-
ger til øvrige internationale arrangementer. På 
grund af en forskydningsmodel i Landsforbun-
dets regnskabspraksis medfører det, at omkost-
ningerne i 2013 afviger negativt til budget, selv 
om det i praksis ikke er tilfældet.

Omkostningsniveauet for udvalgsdriften i 2013 
synes helt ubetydelig med knap 3 tkr. anvendt. 
To indsatsområder hhv. uddannelsesudvalg 
og kredsen i centrum, som begge er handlings-
planspunkter og dermed ikke trækker på ud-
valgsbalancen, har trukket næsten alle ressou-
cer. Omvendt må vi dog også konstatere at både 
en omfattende omorganisering af hovedbesty-
relsens arbejdsformer og kontaktflader til udvalg 

Ledelsesberetning  
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og arbejdsgrupper i starten af 2013 samt en ny 
organisation af FDFs ansatte og udvalg i efter-
året 2013 begge har bevirket, at fokus i en tid har 
været på form og ikke på indhold. Det er vi nu på 
kanten af og står med en stærk organisation til at 
motivere og styre de kommende års opgaver og 
initiativer.

Hovedbestyrelsen vedtog i 2013 en ny design-
guide for FDF inklusiv en diskret justering af 
FDFs skjold. FDFs nuværende designguide var 
fra 1996, og der var et stort behov for en opdate-
ring af blandt andet skrifttype, farver og papir-
linje. Samtidig var der behov for at lave diskrete 
justeringer af skjoldet, så det egnede sig bedre 
til brug på især digitale flader. Omkostningen 
til udvikling og implementering af dette er ført 
under særlige initiativer som en budgetoverskri-
delse og andrager ca. 100 tkr.

Omkostningerne til handlingsplan udgør 329 tkr. 
mod 200 tkr. i budget. Beløbet dækker primært 
over kursusaktivitet i form af ”Ledelse af frivil-
lige”, der er målrettet kredsledere, samt kreds-
aktivitet i form af ”Det store kredseftersyn” 
– begge indsatsområder vedrørende kredsen i 
centrum.

Mediebudgettet udviser et forbrug på 1.197 
tkr. mod budgetteret 1.275 tkr. svarende til en 
besparelse på 78 tkr. Medietilbuddet er opret-
holdt som planlagt i hele året. Sille og Sigurd 
øges omkostningsmæssigt med ca. 100 tkr. ift. 
2012, hvilket er at betragte som det forventelige 
niveau. Det skyldes blandt andet, at én udgave i 
2012 var produktionsmæssigt finansieret uden-
for mediebudgettet. I 2012 var flere udgivelser 
endvidere billigere genoptryk af tidligere udga-
ver af Sille og Sigurd, hvilket reducerede om-
kostningerne men som samtidig gav plads til en 
gratis nøglering til alle medlemmer i aldersgrup-
pen. LEDEREN udviser et reduceret forbrug på 
ca. 100 tkr. ift. 2012, hvilket også er at betragte 
som det forventelige niveau. Som det fremgår af 
noten, så er oplagstallene på flere af FDFs udgi-
velser reduceret fra 2012 til 2013. Det skal her be-
mærkes, at et fald i denne størrelsesorden stort 
set ikke påvirker omkostningen. Reduktionen 
i oplagstallene skyldes en skarpere beregning 

af de reelle oplagsbehov ud fra en kvartalsvis 
opgørelse af medlemmer i Carla.

Oven på sidste års resultat for ejendommene er 
det for 2013 værd at bemærke, at to ud af Lands-
forbundets tre ejendomme leverer et bedre 
resultat end forventet. 

Resultatet for Vork ender bedre end budgette-
ret, hvilket primært skyldes to forhold. Der er 
blevet ansat en ny inspektør, der dels er startet 
uden anciennitet i forhold til lønniveau, og som 
dels har haft mindre vakance. Dertil kommer, at 
vedligeholdelsesomkostninger er lavere grundet 
en ændret prioritering i forhold til en nødvendig 
udskiftning af fyret, som først finder sted i 2014.

Resultatet for Sletten er væsentligt bedre end 
budgetteret, hvilket også kan tilskrives to for-
hold. Positivt kan det konstateres, at der har der 
været mere udlejning af faciliteterne på Sletten 
end forventet, og dertil kommer, at en række 
vedligeholdelsesarbejder er blevet anderledes 
prioriteret, således at der er opnået en bespa-
relse her i forhold til budget. I den negative ende 
skal det bemærkes, at resultatet for skovbrug er 
væsentligt dårligere end 2012, der var et særligt 
godt år, samt det forhold, at der er indkøbt en ny 
traktor.

Resultatet for Rysensteen er dårligere end bud-
getteret. Afvigelsen kan primært tilskrives, at 
vedligeholdelsesudgiften er noget højere end 
budgetteret, hvilket skyldes en nødvendig ud-
skiftning af det interne brandalarmeringsanlæg. 
Dertil kommer, at udlejningen har været dårli-
gere end tidligere år, da aftalen med fast lejer i 
Undergrunden ophørte i 2013.

Kursusdriften er også under pres i 2013. Der er 
samlet omkostningsført 381 tkr. mod de oprin-
deligt budgetterede omkostninger på 150 tkr. 
I 2012 var omkostningen på 470 tkr, men det 
forbedrede resultatet for 2013 anses alligevel 
ikke for tilfredsstillende. Kursussektoren har 
i 2012 og 2013 undergået flere organisatoriske 
ændringer som en direkte følge af de ressource-
mæssige eksperimenter, som Landsforbundet 
har afprøvet jf. landsmødedebatten i 2012 om 

Ledelsesberetning  
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forsøg hermed. Den løbende opfølgning gennem 
regnskabsåret klarlagde allerede ved halvårsop-
gørelsen, at kursusregnskabet var under pres. 
Indsatser iværksat i efteråret 2013 bevirkede at 
meromkostningen blev afbøjet. Det er særligt 
FDFs seniorkurser og orkesterkurset, som til-
sammen bærer væsentlige dele af kursusaktivi-
tetens belastning. Der er oven på dette iværksat 
arbejder, som på flere områder skal stabilisere 
kursusøkonomien fremover. Dette består dels i 
ændringer af Landsforbundets rejseudlignings-
ordning og dels af en mere central styring af de 
enkelte kursers økonomiske råderum.
  
Hovedbestyrelsen og stabens mødeaktivitet ud-
viser et forbrug på 368 tkr mod 325 tkr i budget. 
Der udvises generelt sparsommelighed ved af-
holdelse af møder i FDF. De øgede omkostninger 
kan overvejende henføres til øget mødeaktivitet 
imellem hovedbestyrelsesmøderne bl.a. i HBs 
udviklingsgrupper og i de ekstraordinære ansæt-
telsesprocesser til hhv. ny generalsekretær og ny 
udviklingschef.

Administrationsomkostningerne ligger på et 
fornuftigt leje med en besparelse på 151 tkr. og 
udgør 1.299 tkr. mod det budgetterede på 1.450 
tkr. Det er første regnskabsår i en årrække, hvor 
FDFs regnskab ikke påvirkes af den i perioden 
2008-2012 verserende leasingsag. Til admini-
strationsomkostningen skal der dog knyttes en 
række kommentarer: Advokatomkostninger 
udviser i 2013 et positivt resultat. Det skyldes, at 
Hovedbestyrelsen ved aflæggelsen af regnskabet 
for 2012 afsatte et skønsmæssigt opgjort beløb til 
slutafregning af FDFs forpligtelser vedrørende 
leasingsagen. Når beløbet i 2013 er positivt skyl-
des det en lidt konservativ hensættelse. Dertil 
kommer en indtægt på 59 tkr. vedrørende salg 
af administrative ydelser, hvilket dækker over 
en aftalt løn- og regnskabsservice, som FDF har 
udført for Folkekirkens Konfirmandcenter indtil 
dette pr. 31.12.2013 er fuldt overdraget til Kirke-
ministeriets administration. Indtægten bortfal-
der således fremover.

Aktiver
Der er ikke sket væsentlige ændringer på aktivsi-
den i 2013 sammenholdt til 2012.

Tilgodehavende hos kredse er ultimo 2013 
på godt 1 mio. kr. Det er en anelse højere end 
normalt i et ikke-landsmøde år, hvor afgiften 
for landsmødedeltagelse normalvis falder sent. 
I 2013 skyldes det flere forhold. Saldoen sam-
mensætter sig af 540 tkr. i tilgodehavende hos 
kredse vedrørende primært kontingent og andre 
leverede ydelser. Dertil kommer ca. 235 tkr i 
tilgodehavende hos øvrige debitorer primært 
enkeltstående acontobeløb mv. samt yderligere 
236 tkr. vedrørende mellemregning med kred-
sene i forbindelse med julehandlen på 55Nords 
webshop.

Landsforbundet har også i 2013 realiseret en ne-
gativ pengestrøm, hvilket betyder, at de likvide 
beholdninger udgør 3.773 tkr. pr. 31. december 
2013 mod 5.415 tkr. pr. 31. december 2012 og 
6.668 tkr. pr. 31. december 2011. Den væsentlig-
ste årsag hertil er betaling af omkostninger ifm. 
leasingsagen, men derudover kommer anven-
delsen af midler fra de henlagte reserver bl.a. 
Medlemspuljen samt afdrag på prioritetsgælden.

Passiver
Til trods for det negative resultat har egenkapi-
talen udviklet sig positivt primært som følge af 
en stigning i de frie reserver. Denne stigning kan 
primært tilskrives udbytteudlodningen fra 55 
Grader Nord, der i 2013 udgjorde 700 tkr., samt 
fortsat nedskrivning af de betingede tilbagebe-
talingsforpligtelser hos DUF vedrørende Sletten 
og Rysensteen. For Rysensteens vedkommende 
betyder det, at den betingede tilbagebetalings-
forpligtelse er fuldt ud nedbragt, og der er derfor 
ingen risiko forbundet hermed i forhold til den 
fremtidige anvendelse af Rysensteen. FDFs soli-
ditetsgrad udgør derved 83,1 % pr. 31. december 
2013 mod 79,1 % pr. 31. december 2012, hvilket er 
udtryk for, at Landsforbundet til trods for de se-
neste års forhold fortsat har en sund og fornuftig 
økonomi.

Den såkaldte medlemspulje har imødekommet 5 
ansøgninger i 2013, hvortil der samlet er udbe-
talt 35 tkr. Dertil kommer, at der som budgette-
ret er anvendt 180 tkr. til Legens Dag samt 57 tkr. 
til lukning af kredse.

Ledelsesberetning  
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Resultatdisponering
Hovedbestyrelsen foreslår årets resultat før hen-
læggelser anvendt, som det er anført i resultat-
opgørelsen.
Hændelser efter regnskabsåret udløb
Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabs-
året udløb, som kan ændre opfattelsen af
årsregnskabet.

Forventninger til fremtiden
I forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet 
for 2013 har vi desværre måtte konstatere, at 
vores forventninger til 55 Grader Nords økono-
miske performance i Landsforbundets budgetter 
for 2013 og 2014 var en kende for optimistiske. 
Selv om vi er bekendte med, at bestyrelsen og 
de ansatte gør alt, hvad de kan for at levere et 
godt resultat, så må vi erkende, at det ikke er 
realistisk for 2014. Derudover kommer, at KFUM 

og KFUK ved udgangen af marts 2014 har valgt 
at trække sig fra samarbejdet omkring en fælles 
administration med FDF, der ellers var forventet 
etableret i august 2014, og som der var forvent-
ninger til skulle medføre øgede udlejningsind-
tægter til FDF og reducerede lønomkostninger 
til administrationen for begge parter.

Som konsekvens af ovenstående forhold vil der 
både på det korte og lange sigt blive igangsat 
en række tiltag, som gerne skulle være medvir-
kende til, at regnskabet for 2014 bedst muligt 
vil følge budgettet, der blev godkendt på Lands-
mødet i 2012, det bliver dog absolut ikke uden 
sværdslag og udfordringer, og der er derfor en 
risiko for, at det budgetterede resultat på 58 tkr. 
ikke indfries.

Ledelsesberetning  
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for regn-
skabsklasse A med de tilpasninger af resultat-
opgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og 
noter, der følger af landsforbundets aktiviteter. 
Ved udarbejdelse af årsregnskab for 2013 er det 
konstateret, at forøgelse af værdien (kursregu-
lering) med 887.700 kr. af beholdning af værdi-
papirer pr. 31. december 2012, der er udbetalt til 
kredse i 2013, er tilgået landsforbundets egenka-
pital. Kursreguleringen var gæld til kredse pr. 31. 
december 2012. Fejlen er rettet i 2013 ved re-
duktion af egenkapitalen pr. 31. december 2012 
med 887.700 kr. og forøgelse af gælden med et 
tilsvarende beløb.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i for-
hold til sidste år. Den anvendte regnskabspraksis 
er følgende:

Kontingenter
Kontingenter indtægtsføres på grundlag af kvar-
talsvise opgørelser af kredsenes medlemstal.

Offentlige tilskud
Offentlige tilskud omfatter driftstilskud i hen-
hold til Tipsloven, der er modtaget på grundlag 
af ansøgning medio regnskabsåret, samt tilskud 
i henhold til Folkeoplysningsloven.

Renteindtægter
Låntagernes renteindbetalinger til Julsøfonden 
medtages ikke i resultatopgørelsen, men tillæg-
ges Julsøfonden.

Omregning af fremmed valuta
Alle mellemværender i fremmed valuta omreg-
nes til danske kroner efter balancedagens kurs.

Ejendomme
Ejendomme optages til seneste offentlige kon-
tantvurdering. Opskrivninger bindes under 
reserve for opskrivning af ejendomme under 
egenkapitalen.

Driftsmateriel og inventar
Driftsmateriel og inventar værdiansættes til 
anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger. 
Afskrivninger foretages lineært over maksimum 
5 år.

Aktier og obligationer
Børsnoterede aktier og obligationer optages til 
kursværdi på statusdagen. For børsnoterede ob-
ligationer dog maks. kurs 100. Unoterede aktier 
optages til anskaffelsessum. Kursreguleringer 
føres direkte på egenkapitalen.

Pantebreve optages til en skønnet kursværdi 
under hensyntagen til forrentningen.
Pantebreve, som repræsenterer Julsøfondens 
udlån, fragår fondens henlæggelser, der er op-
ført under egenkapitalen.
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Butikken 55° Nord
Aktier i 55° Nord P/S (partnerselskabet) og 
anparter i 55 Grader Nord ApS (komplementar-
selskabet) indregnes til kostpris og værdian-
sættes efter den indre værdis metode, hvilket 
indebærer, at aktierne i balancen værdiansættes 
til landsforbundets andel af selskabernes regn-
skabsmæssige indre værdi (egenkapital).
I resultatopgørelsen indregnes landsforbundets 
andel af selskabernes resultat efter skat. Net-
toopskrivning af aktier og anparter overføres 
til reserve for nettoopskrivning af aktier i det 
omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger 
kostprisen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes med fradrag af 
hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af 
en individuel vurdering af tilgodehavenderne.

Henlæggelser
Henlæggelserne disponeres af hovedbestyrelsen 
til bestemte formål i overensstemmelse med de 
for den enkelte henlæggelse gældende regler.

Sejlaktiviteter på Sletten
Lejeindtægter og driftsudgifter føres direkte på 
henlæggelsen.

Betinget tilbagebetalingsforpligtelse
Betinget tilbagebetalingsforpligtelse vedrører 
fast ejendom, hvortil der er ydet etablerings-
tilskud til landsforbundet fra Dansk Ungdoms 
Fællesråd i henhold til Tipsloven samt fra Lokale 
og Anlægsfonden. Forpligtelsen reduceres med 
10% p.a. af det ydede tilskud. Den årlige regule-
ring føres direkte på egenkapitalen.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den 
indirekte metode og viser pengestrømme vedrø-
rende driften og investeringer samt landsforbun-
dets likvider ved årets begyndelse og slutning. 
Pengestrømme vedrørende driften opgøres som 
resultat før henlæggelser reguleret for ikke-kon-
tante driftsposter, udgifter dækket af tidligere 
foretagne henlæggelser samt ændring i tilgode-
havender og gæld.
Pengestrømme vedrørende investeringer omfat-
ter investering i værdipapirer og ejendomme 
samt afdrag på prioritetsgæld.

Anvendt regnskabspraksis
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Note 2013

Ikke revideret
Budget 2013

LM 2012  t. kr. 2012

Ikke revideret
Budget 2012

LM 2010 t. kr.

Indtægter
Kontingenter i alt 7.707.133 7.850 7.662.964 8.015

Tipsloven 1 6.707.368 6.383 6.957.295 6.784

Folkeoplysningsloven 249.445 250 252.310 275

Gaver og arv 2 43.341 0 14.192 0

Momskompensation 1.000.771 700 3.854.516 560

Tilskud i alt 8.000.925 7.333 11.078.313 7.619

FDFs landslotteri 3 34.875 0 27.599 0

Andel af resultat i butikken 55° Nord 12 255.066 1.000 1.031.818 600

Stævner og lejre -38.522 0 -252.070 50

Afregning vedrørende lukkede kredse -24.687 0 143.105 0

Andre indtægter i alt 226.732 1.000 950.452 650

Renter 12.390 25 30.433 30

Indtægter i alt 15.947.180 16.208 19.722.162 16.314

Resultatopgørelse
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Note 2013

Ikke revideret
Budget 2013

LM 2012 t. kr. 2012

Ikke revideret
Budget 2012

LM 2010 t. kr.

Omkostninger
Stabens og administrationens lønninger 25 8.142.638 8.300 8.059.656 8.450

Stabens rejser og kontorudgifter 837.468 850 796.221 900

Personaleuddannelse og pleje 383.244 225 173.234 250

Stabs- og administrationsomkostninger i alt 9.363.350 9.375 9.029.111 9.600

Internationalt arbejde 4 151.041 100 245.481 90

Udvalg 2.548 175 135.752 200

Tilskud til nye kredse/kredsstart 10.765 25 0 0

Særlige initiativer 127.997 50 45.086 50

Aktiviteter i alt 292.351 350 426.319 340

Handlingsplan 328.682 200 411.907 350

Vision og handlingsplaner i alt 328.682 200 411.907 350

Medier i alt 5 1.197.156 1.275 1.104.557 1.670

Drift af FDF Bycenter Rysensteen 1.670.648 1.400 2.196.123 1.190

Drift af FDF Friluftscenter 570.660 1.125 1.263.952 797

Drift af øvrige ejendomme 9.787 0 14.222 0

Drift af ejendomme i alt 6 2.251.095 2.525 3.474.297 1.987

Kursusvirksomhed 7 380.512 150 469.859 150

HB-, FU- og stabsmøder mv. 367.848 325 298.228 350

Landsmøde 0 0 168.293 100

Midtvejsdebat 6.626 0 0 0

Kurser og møder i alt 754.986 475 936.380 600

Øvrige administrationsomkostninger 8 1.271.810 1.450 4.328.620 1.380

Forsikringer 259.603 250 249.871 250

Kontingenter m.m. til andre organisationer 9 206.958 200 203.774 200

DUF-revision 50.000 50 50.000 50

Tilskud til agitationsmateriale 15.524 0 45.349 0

Service og administration i alt 1.803.895 1.950 4.877.614 1.880

Omkostninger i alt 15.991.515 16.150 20.260.186 16.427

Resultat før henlæggelser -44.335 58 -538.024 -113

Afregning vedrørende lukkede kredse 20 -24.687 10 143.105 10

Henlæggelser i alt -24.687 10 143.105 10

Årets resultat -19.648 48 -681.129 -123

Årets resultat disponeres således:

Overført til frie reserver -274.714 -1.712.947

Overført til opskrivning af kapitalandele i butikken 55º Nord 255.066 1.031.818

I alt -19.648 -681.129

Resultatopgørelse
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Pr. 31. december
Note 2013 2012

Aktiver

Ejendomme 10 53.722.241 53.656.441

Materielle anlægsaktiver 53.722.241 53.656.441

Obligationer mv. 11 3.366.400 4.254.100

Pantebreve 23.644 31.876

Aktier i Kristeligt Dagblad A/S 8.250 8.250

Kapitalandele i butikken 55° Nord 12 4.316.727 4.761.661

Finansielle anlægsaktiver 7.715.021 9.055.887

Anlægsaktiver 61.437.262 62.712.328

Tilgodehavende tilskud DUF 4 0 104.426

Rådighedsbeløb 38.138 85.328

Forudbetalinger 313.833 156.041

Tilgodehavende hos kredse 1.021.346 1.180.857

Mellemregning vedr. internationalt arbejde 23 10.930 0

Andre tilgodehavender 166.596 129.222

Tilgodehavender 1.550.843 1.655.874

Likvide beholdninger 3.773.025 5.415.077

Omsætningsaktiver 5.323.868 7.070.951

Aktiver 66.761.130 69.783.279

Balance
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Pr. 31. december
Note 2013 2012

Passiver

Frie reserver 13 23.562.807 22.815.569

Opskrivning af ejendomme til offentlig vurdering 14 19.352.186 19.286.386

Opskrivning af kapitalandele i butikken 55° Nord 15 1.844.768 2.289.702

Henlagt til Julsøfonden 16 6.116.871 5.863.690

Henlagt til kursuscentre 17 1.843.138 1.843.138

Henlagt til ulands- og missionsarbejde 18 0 62.689

Henlagt til TVR-fonden 19 564.427 575.358

Henlagt fra lukkede kredse, medlemspuljen 20 2.187.370 2.483.640

Egenkapital 55.471.566 55.220.172

Betinget tilbagebetalingsforpligtelse Dansk Ungdoms Fællesråd 21 600.000 921.950

Prioritetsgæld 22 7.836.677 8.159.964

Langfristede gældsforpligtelser 8.436.677 9.081.914

Kortfristet del af prioritetsgæld 22 323.287 317.036

Mellemregning vedr. internationalt arbejde 23 0 429.905

Mellemregning med HCT-fonden 10.932 11.821

Mellemregning med butikken 55° Nord 173.124 301.890

Øvrige kreditorer og anden gæld 2.345.544 4.420.541

Kortfristede gældsforpligtelser 2.852.887 5.481.193

Gældsforpligtelser 11.289.564 14.563.107

Passiver 66.761.130 69.783.279

Sikkerhedsstillelser 24

Balance
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Likviditet fra driften
2013 2012

Resultat før henlæggelser -44.335 -538.024

Resultat i butikken 55° Nord -255.066 -1.031.818

Udgifter dækket af henlæggelser -92.022 -1.457.779

Ændring i tilgodehavender og gæld -2.529.528 759.097

Likviditet fra driften i alt -2.920.951 -2.268.523

Køb, salg og udtrækning netto af obligationer og pantebreve 895.932 -230.348

Udbytte 55° Nord 700.000 1.300.000

Fradrag af afdrag på gæld -317.033 -54.108

Likviditet vedrørende værdipapirer og prioritetsgæld i alt 1.278.899 1.015.544

Samlet ændring af likviditeten -1.642.052 -1.252.979

Likvide beholdninger primo 5.415.077 6.668.056

Likvide beholdninger ultimo 3.773.025 5.415.077

Pengestrømsopgørelse
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1. Tipsloven 
FDF har i 2013 ansøgt Dansk Ungdoms Fællesråd om en toårig bevilling for tilskud  
jf. tipsloven. Bevillingen er modtaget.

Opgørelsen af og revision af FDFs medlemstal for 2013 skal således ikke foretages,  
og derfor henvises der til de i årsrapporten for 2012 opgjorte medlemstal.

2. Gaver og arv
2013 2012

Modtaget, gaver og arv 387.013 1.489.420

Videresendt til kredsene -343.672 -1.475.228

Gaver og arv, netto 43.341 14.192

3. FDFs landslotteri

Indtægt, salg af lodder 1.757.740 1.914.520

Indtægter i alt 1.757.740 1.914.520

Omkostninger -251.636 -537.185

Videregivet til kredsene -1.471.229 -1.349.736

Omkostninger i alt -1.722.865 -1.886.921

Landsforbundets andel af overskuddet 34.875 27.599

4. Internationalt arbejde

Internationalt udvalg 20.045 29.792

Euroclass 5.145 2.787

Cross culture 1.800 798

Ulands- og missionsarbejde 39.684 0

Drift i alt 66.674 33.377

Global Fellowship 69.851 51.127

Euro course 0 17.802

European Fellowship 33.476 10.291

Fimcap seminar 25.646 37.342

Studietur til Indien 0 19.765

Studietur til Uganda -4.592 0

Easter Course 25.221 6.394

Eurocamp 2.379 -3.487

Krinkel 3.608 0

Jagten -175.648 0

Arrangementer i alt -20.059 139.234

Tilgodehavende tilskud til dækning af internationale udgifter til arrangementer:

pr. 01.01. 104.426 177.296

pr. 31.12. 0 -104.426

Internationalt arbejde i alt 151.041 245.481

Noter
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5. Medier

Sille og Sigurd Flux BLUZ FDF Lederen 
FDF.dk  

Portalen 2013 2012 

Abonnementsindtægter 0 0 0 0 0 0 0

Andre indtægter 0 0 0 66.121 0 66.121 68.772

Indtægter i alt 0 0 0 66.121 0 66.121 68.772

Drifts- og fremstillings omkostninger 178.969 137.699 84.250 199.731 244.899 845.548 861.337

Porto mv. 40.512 40.749 40.800 173.883 0 295.944 220.352

Redaktionsomkostninger 2.902 6.851 6.599 30.054 359 46.765 75.033

Kontorhold 273 0 0 0 0 273 198

Diverse 63.986 7.076 397 3.288 0 74.747 16.409

Udgifter i alt 286.642 192.375 132.046 406.956 245.258 1.263.277 1.173.329

Resultat af medier i alt -286.642 -192.375 -132.046 -340.835 -245.258 -1.197.156

Resultat af medier i 2012 i alt -192.476 -178.290 -124.505 -451.692 -157.594 -1.104.557

Oplagstal 2013 6.500 7.300 4.100 6.500

Oplagstal 2012 7.500 8.200 5.600 6.600

6. Drift af ejendomme
FDF Bycenter

Rysensteen
FDF  

Friluftscenter
Øvrige

Ejendomme 2013 2012

Indtægter 866.811 4.487.541 0 5.354.352 4.709.083

Omkostninger -2.537.458 -5.058.201 -9.787 -7.605.446 -8.159.371

Drift af ejendomme -1.670.647 -570.660 -9.787 -2.251.095 -3.450.288

2013  2012  

FDF Bycenter Rysensteen

Lejeindtægter 866.811 739.045

Indtægter i alt 866.811 739.045

Prioritetsrenter 124.802 174.488

Skat, vand og renovation 263.808 259.106

Forsikring 116.811 132.733

Varme og el 460.136 474.557

Tilsyn, løn mv. 423.951 383.644

Rengøring 393.328 394.434

Administration 35.226 20.263

Vedligeholdelse af bygninger 371.215 675.326

Vedligeholdelse og anskaffelse af inventar 59.358 106.452

Aktiviteter 38.958 75.876

Giv-et-år-medarbejdere 181.659 187.532

Leje af lokale 12.000 12.450

Omkostninger ved udlejning 45.324 29.337

Diverse 10.881 8.968

Omkostninger i alt 2.537.458 2.935.168

Drift af FDF Bycenter Rysensteen -1.670.648 -2.196.123

Noter
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6. Drift af ejendomme, fortsat

2013 Sletten 2012 Sletten 2013 Vork 2012 Vork 2013 2012

FDF Friluftscenter

Lejeindtægter 3.856.783 3.352.191 630.758 617.847 4.487.541 3.970.038

Indtægter 3.856.783 3.352.191 630.758 617.847 4.487.541 3.970.038

Prioritetsrenter 177.225 240.683 0 0 177.225 240.683

Skat, vand og renovation 143.964 113.657 55.411 29.054 199.374 142.711

Forsikring 160.413 147.794 33.418 32.651 193.831 180.445

Varme og el 799.764 832.628 166.095 133.914 965.859 966.541

Tilsyn, løn mv. 1.820.895 1.851.071 195.579 269.430 2.016.474 2.120.501

Rengøring 62.358 43.845 20.978 24.798 83.336 68.643

Administration 164.047 196.218 26.036 25.556 190.084 221.774

Vedligeholdelse af bygninger og arealer 540.013 395.225 96.049 235.570 636.062 630.795

Vedligeholdelse og anskaffelse af inventar 87.357 100.743 19.720 47.016 107.077 147.759

Aktiviteter 104.180 100.054 0 0 104.180 100.054

Den historiske samling 56.183 86.648 0 0 56.183 86.648

Vandværker 54.389 220.421 -1.124 -952 53.264 219.469

Leje af container 12.638 14.494 0 0 12.638 14.494

Omkostninger ved udlejning 3.999 6.109 1.158 1.825 5.157 7.934

Frivilligt arbejde 5.130 15.745 84 945 5.214 16.689

Autodrift inkl. afskrivninger 148.390 179.435 5.803 1.606 154.193 181.042

Nettoresultat ved skovbrug 94.218 -132.796 0 0 94.218 -132.796

Diverse 3.834 20.197 0 406 3.834 20.603

Omkostninger 4.438.995 4.432.171 619.207 801.819 5.058.201 5.233.990

Drift af FDF Friluftscenter i alt -582.212 -1.079.980 11.551 -183.972 -570.660 -1.263.952

7. Kursusvirksomhed
Antal

deltagere 2013
Antal

deltagere 2012 Indtægter Omkostninger 2013 2012

7.-8. klassekurser 173 194 253.791 -212.617 41.174 84.772

Seniorkurser 1.137 1.116 2.224.212 -2.074.572 149.640 93.607

Fagkurser 99 36 128.994 -57.284 71.710 29.006

Lederkursus 391 276 535.709 -521.586 14.123 -23.929

Musikkurser 114 192 212.900 -267.297 -54.397 -24.215

Korrektioner, tidligere år 0 0 -1.506 -1.506 -28.677

1.914 1.814 3.355.606 -3.134.862 220.744 130.564

Rejseudgifter/rejseudligning 0 -601.256 -601.256 -600.423

Resultat af kursusvirksomhed i alt 3.355.606 -3.736.118 -380.512 -469.859

Noter
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8. Øvrige administrationsomkostninger

2013 2012

Omkostninger til trykning og fotokopiering, inkl. leje 99.175 150.628

Renter og sagsomkostninger leasingsagen 0 2.870.036

Salg af kopier inkl. blå information -67.023 -73.237

Tryksager, papir og kontorartikler 30.999 16.653

Porto 71.466 74.847

Telefon 46.369 46.515

Annoncer og bladhold 7.513 4.444

IT udvikling 53.227 180.920

IT drift 888.845 823.457

Nyanskaffelser 6.061 230

Revisor 247.125 97.500

Advokat -51.996 195.109

Salg af administrative ydelser -59.951 -58.482

Øvrige administrationsomkostninger i alt 1.271.810 4.328.620

9. Kontingenter m.m. til andre organisationer
Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik 12.000 10.000

Danmarks Kirkelige Mediecenter 2.000 2.000

Dansk Ungdoms Fællesråd 20.500 19.900

Danske Kirkedage 2.000 2.000

Danske Kirkers Råd 25.277 24.771

Grænseforeningen 0 1.000

Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg 2.800 0

Friluftsrådet 7.500 10.250

KODA 65.008 64.008

Samrådet 55.073 55.445

ISOBRO 14.800 14.400

Kontingenter m.m. til andre organisationer i alt 206.958 203.774

10. Ejendomme
FDF Bycenter Rysensteen 28.500.000 28.500.000

FDF Friluftscenter Sletten 20.694.600 20.694.600

FDF Lejrcenter Vork 4.050.000 4.050.000

Lejrgrund i Bregnerød 140.400 140.400

Lejrgrund i Stenastad, Söderåsen, Skåne 137.241 137.241

Lejrgrund i Ganløse 200.000 134.200

Ejendomme i alt 53.722.241 53.656.441

11. Obligationer mv.

Nominel Kursværdi Regnskabs-mæssig værdi 

Danske Invest Erhverv Kommuner 5 3.366.400 3.492.977 3.366.400

Obligationer mv. i alt 3.366.400 3.492.977 3.366.400

Noter
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12. Kapitalandele i butikken 55º Nord
Komplementar-

selskab 2013 2012 P/S 2013 2012 

Kostpris pr. 1. januar 40.000 40.000 2.431.959 2.431.959

Kostpris pr. 31. december 40.000 40.000 2.431.959 2.431.959

Nettoopskrivninger pr. 1. januar 53.910 41.431 2.235.792 2.516.453

Modtaget udbytte 0 0 -700.000 -1.300.000

Andel af årets overskud i butikken 55º Nord 10.153 12.479 244.913 1.019.339

Nettoopskrivninger pr. 31. december 64.063 53.910 1.780.705 2.235.792

Bogført værdi ultimo 104.063 93.910 4.212.664 4.667.751

Landsforbundet ejer 50% af butikken 55º Nord, der har hjemsted i Fredericia.

13. Frie reserver
2013 2012 

Primo saldo 22.815.569 23.131.365

Kursregulering af obligationer 0 -241.399

Nedskrivning af betinget tilbagebetalingsforpligtelse, jf. note 21 321.950 338.550

Modtaget udbytte fra butikken 55 Nord 700.000 1.300.000

Årets resultat, jf. resultatdisponering -274.714 -1.712.947

Ultimo saldo 23.562.805 22.815.569

14. Opskrivning af ejendomme til offentlig vurdering
Saldo pr. 1. januar 19.286.386 20.182.186

Regulering af ejendomsvurderinger 65.800 -895.800

Saldo pr. 31. december 19.352.186 19.286.386

15. Opskrivning af kapitalandele i butikken 55º Nord 
Saldo pr. 1. januar 2.289.702 2.557.884

Udbytte for 2013 -700.000 -1.300.000

Andel af overskud, jf. resultatdisponering 255.066 1.031.818

Saldo pr. 31. december 1.844.768 2.289.702

16. Henlagt til Julsøfonden
Renter af udstedte pantebreve 90.942 90.807

Resultat af udlånsvirksomhed 90.942 90.807

Henlagt pr. 1. januar 14.107.018 14.016.211

Årets resultat 90.941 90.807

Henlagt 31. december 14.197.959 14.107.018

Udlånt pr. 1. januar 8.243.328 8.235.528

Nye udlån 157.500 129.000

Indfrielse af lån -206.800 -70.000

Afdrag på udlån -112.940 -71.200

Tilskud 0 20.000

Udlånt pr. 31. december 8.081.088 8.243.328

Til disposition pr. 31. december 6.116.871 5.863.690

Noter
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21. Betinget tilbagebetalingsforpligtigelse  
Dansk Ungdoms Fællesråd

Egenudnyttelse 
2013 %

Modtaget  
tilskud 

Betalings-
forpligtigelse
01.01.2013 

Nedskrivning
2013 

Tilbagebetalings-
forpligtelsen
31.12.2013 

Sletten

2008 sagsnr. T2007-ET-14a 54,89 1.500.000 750.000 -150.000 600.000

Egenudnyttelsen beregnes som antal dage, hvor landsforbundets egne arrangementer (eller andre landsorganisationer) anvender servicebygningerne divideret med 
det samlede antal dage, som servicebygningerne faktisk er anvendt i året.

Rysensteen

2004 sagsnr. T2004-ET-14 64,0 1.719.500 171.950 -171.950 0

I alt 3.219.500 921.950 -321.950 600.000

Landsforbundet har i henholdt til Tipsloven modtaget ovenstående etableringstilskud med betinget tilbagebetalingsforpligtigelse, der reduceres med 10% pr. år af 
det ydede tilskud.

17. Henlagt til kursuscentre
2013 2012 

Saldo pr. 1. januar 1.843.138 2.485.986

Anvendt 0 -642.848

Saldo pr. 31. december 1.843.138 1.843.138 

18. Henlagt til ulands- og missionsarbejde

Saldo pr. 1. januar 62.689 151.675

Anvendt -62.689 -88.986

Saldo pr. 31. december 0 62.689

19. Henlagt til TVR-fonden

Saldo pr. 1. januar 575.358 622.180

Anvendt -10.931 -46.822

Saldo pr. 31. december 564.427 575.358

20. Henlagt fra lukkede kredse, medlemspuljen

Saldo pr. 1. januar 2.483.640 3.102.664

Henlagt -24.687 143.105

Anvendt, medlemspuljen -34.626 -53.125

Anvendt, projekt FDF 0 -37.228

Anvendt, Legens dag -180.000 -584.947

Anvendt i øvrigt -56.957 -86.830

Saldo pr. 31. december 2.187.370 2.483.640

Noter
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2013 2012 

22. Prioritetsgæld

Rysensteen 8.159.964 8.477.000

Saldo pr. 31. december 8.159.964 8.477.000

Langfristet del 7.836.677 8.159.964

Kortfristet del 323.287 317.036

8.159.964 8.477.000

Kontantlån, 3,0244%, 20 års løbetid

23. Mellemregning vedr. internationalt arbejde

Projekt Uganda Projekt ZAMBIA i alt 

Saldo pr. 1. januar -43.272 473.177 429.905

Indtægter ved indsamling 139.887 0 139.887

Andre indtægter 15.400 0 15.400

Tilskud:

Folkekirkens Nødhjælp 75.000 0 75.000

Udgifter -47.945 -473.177 -521.122

Uddelinger -150.000 0 -150.000

Saldo pr. 31. december -10.930 0 -10.930

24. Sikkerhedsstillelser
Landsforbundets bank har som sikkerhedsstillelse til landsforbundets kassekredit fået tildelt et ejerpantebrev pålydende  750.000
lyst i ejendommen Rysensteensgade 3. Dertil kommer sikkerhed i landsforbundets obligationsbeholdninger, som udgjorde 1,75 mio.  pr. 31.12.2013.

25. Personaleomkostninger

2013 årsværk 2013 2012 årsværk 2012 

Personaleomkostninger, administration 8 2.973.316 7,9 3.049.296

Personaleomkostninger, staben 12,4 5.169.322 12,5 5.010.360

Personaleomkostning i alt iflg. resultatopgørelse 20,4 8.142.638 20,4 8.059.656

Øvrige ansatte, centre og landslejr 9,4 2.630.759 9,7 2.637.293

Personaleomkostninger i alt 29,8 10.773.397 30,1 10.696.949

Øvrige ansatte udgør medarbejdere på FDFs centre.
Omkostningen på disse bogføres på det enkelte center.

Noter


