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Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrap-
porten for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2019 for Landsforbundet Frivilligt Drenge- og 
Pige-Forbund, FDF.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven tilpasset foreningens særlige 
forhold, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 
1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæg-
gelse for og revision af tilskud til støtte af ung-
domsformål, samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. 
juni 2014 om offentlige indsamlinger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af landsforbundets aktiver og 
passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2019 
samt resultatet af landsforbundets aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores op-
fattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler.

Landsforbundet har etableret retningslinjer og 
procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der 
vedrører modtagne udlodningsmidler, er i over-
ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og 
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret ret-
ningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages 
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de modtagne udlodningsmidler.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

København, den 3. juni 2020

Generalsekretær

Rasmus Agergaard Pedersen

Hovedbestyrelse

Jonas Kolby Laub Kristiansen, 
formand  

Dorte Fog,  
næstformand

Emil Gaarde,  
kasserer

Iben Konradi Nielsen Ulla Visbech Kim Koch Rasmussen

Søren Rejkjær Svendsen Ejner Bank Andreasen Anne Katrine Berthou 
Sylvest

Christian Skovsgaard Bjerre Lene Thanild Schøler

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

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Landsforbun-
det Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgø-
relse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven tilpasset landsforbundets 
særlige forhold, bestemmelserne i bekendtgørelse 
nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaf-
læggelse for og revision af tilskud til støtte af 
ungdomsformål, samt bekendtgørelse nr. 820 af 
27. juni 2014 om offentlige indsamlinger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver 
et retvisende billede af Landsforbundets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2019 samt af resultatet af Landsforbundets akti-
viteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, 
bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1753 af 21. 
december 2006 om regnskabsaflæggelse for og 
revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, 
samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om 
offentlige indsamlinger.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark 
samt standarderne for offentlig revisionsskik, idet 
revisionen af modtagne offentlige midler udføres 
på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse 
nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaf-
læggelse for og revision af tilskud til støtte af 
ungdomsformål, samt bekendtgørelse nr. 820 af 
27. juni 2014 om offentlige indsamlinger.  Vores 
ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-
mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 
”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 
Vi er uafhængige af Landsforbundet i overens-
stemmelse med internationale etiske regler for 
revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold 
til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, 
at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 

egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Landsforbundet har som sammenligningstal i re-
sultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. 
Budgetterne har, som det fremgår af årsregnska-
bet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpas-
set foreningens særlige forhold, bestemmelserne 
i bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 
om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud 
til støtte af ungdomsformål, samt bekendtgørelse 
nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsam-
linger. 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 besvi-
gelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen 
ansvarlig for at vurdere Landsforbundets evne 
til at fortsætte driften, at oplyse om forhold 
vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, 
samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 
ledelsen enten har til hensigt at likvidere Lands-
forbundet, indstille driften eller ikke har andet 
realistisk alternativ end at gøre dette.
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, 
om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et 
højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 
for, at en revision, der udføres i overensstem-
melse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
standarderne for offentlig revisionsskik jf. nr. 1753 
af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for 
og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, 
samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om 
offentlige indsamlinge altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinforma-

Den uafhængige revisors påtegning 
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tion kan opstå som følge af besvigelser eller fejl 
og kan betragtes som væsentlige, hvis det med 
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller 
samlet har indflydelse på de økonomiske beslut-
ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grund-
lag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstem-
melse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark 
samt standarderne for offentlig revisionsskik jf. 
bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om 
regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til 
støtte af ungdomsformål, samt bekendtgørelse 
nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlinge, 
foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

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

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med 
relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter om-
stændighederne, men ikke for at kunne udtryk-
ke en konklusion om effektiviteten af Landsfor-
bundets interne kontrol. 

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

• Konkluderer vi, om ledelsen udarbejdelse af 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-
pet om fortsat drift er passende, samt om der 
på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenhe-
der eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 
om Landsforbundets evne til at fortsætte drif-

ten. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 
gøre opmærksom på oplysninger herom i års-
regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 
Vores konklusioner er baseret på det revisions-
bevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder el-
ler forhold kan dog medføre, at landsforbundet 
ikke længere kan fortsætte driften.

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

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om 
bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisi-
onsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identi-
ficerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetning
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke 
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberet-
ningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 
det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og 
i den forbindelse overveje, om ledelsesberetnin-
gen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 
eller vores viden opnået ved revisionen eller på 
anden måde synes at indeholde væsentlig fejlin-
formation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledel-
sesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven, bestemmelserne i 
bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om 
regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til 
støtte af ungdomsformål, samt bekendtgørelse 
nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlin-
ger.

Den uafhængige revisors påtegning



FDFs Årsrapport 2019  7

Baseret på det udførte arbejde er det vores 
opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-
stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet 
i overensstemmelse med til årsregnskabsloven, 
bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1753 af 21. 
december 2006 om regnskabsaflæggelse for og 
revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, 
samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om 
offentlige indsamlinger. Vi har ikke fundet væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning 
og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvalt-
ningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, 
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget 
skyldige økonomiske hensyn til kravet om spar-
sommelighed ved forvaltningen af de midler og 
driften af foreningen, der er omfattet af årsregn-
skabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for 
at etablere systemer og processer, der understøt-
ter sparsommelighed, produktivitet og effektivi-
tet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 

det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner 
i overensstemmelse med standarderne for of-
fentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision 
efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de 
udvalgte emner, om undersøgte dispositioner, der 
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-
ensstemmelse med de relevante love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan-
lig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi 
med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte sy-
stemer, processer eller dispositioner understøtter 
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
de midler og driften af foreningen, der er omfat-
tet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konklu-
derer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne 
udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at 
rapportere i den forbindelse.

Den uafhængige revisors påtegning

København, den 3. juni 2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen, statsautoriseret revisor, MNE-nr: mne24730
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Jeg har som landsmødevalgt intern revisor påset, 
at landsforbundets midler er anvendt inden for 
formålet, under hensyntagen til landsforbundets 
vedtægter samt de af landsmødet vedtagne bud-
getter og øvrige beslutninger.

København den 3. juni 2020

Bo Grøn-Iversen, intern revisor

Intern revisionspåtegning 
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Landsforbundet har i 2019 opnået et underskud 
efter henlæggelser på 671 tkr. I samme periode har 
landsforbundet budgetteret med et underskud på 
952 tkr., hvorfor driftsresultatet er 281 tkr. bedre 
end forventet. Hovedbestyrelsen anser derfor 
resultatet for tilfredsstillende. De væsentligste 
elementer af regnskabet samt større afvigelser til 
budget gennemgås nedenfor.

Landsforbundet har i 2019 haft en stabil drift 
med et væld af aktiviteter drevet af såvel frivil-
lige som ansatte. Derudover har landsforbundet 
bl.a. arbejdet med implementeringen af de på 
landsmødet 2018 vedtagne udviklingsmål under 
overskrifterne ’Fællesskab og relationer’, ’Fortæl-
lingen’ samt ’Børn og unge i naturen’. Samtidig 
er der blevet implementeret og udrullet et nyt 
FDF-skjold og en ny grafisk profil som opfølgning 
på landsmødet 2018, ligesom der bl.a. er blevet 
arbejdet med FDFs mærkefilosofi.
Medlemstallet faldt desværre igen marginalt i 
2019, hvilket påvirker både landsforbundets kon-
tingentindtægter fra kredsene samt driftstilskud-
det fra DUF. Af den årsag har hovedbestyrelsen 
også fulgt budgetterne nøje for at sikre at udgif-
terne ikke løb yderligere fra de lettere faldende 
indtægter. Et skifte på udviklingschefstillingen og 
rekruttering af en ny landslejrchef til landslejren 
2021 har også sat sit præg på landsforbundet i 
2019.
 
Landsmødet 2018 vedtog budgetter for 2019 og 
2020 med henholdsvis et underskud på 952 tkr. i 
2019 og et overskud på 195 tkr. i 2020. Samlet har 
man således over denne toårige landsmødepe-
riode budgetteret med et underskud på 757 tkr. 
Dette skulle bl.a. ses i lyset af at landsforbundet 
i den foregående femårige periode 2012-2017 ge-
nererede et akkumuleret overskud pa 3,4 mio. kr., 
hvilket landslejren i 2016 var særligt medvirkende 
til. Disse midler vedtog landsmødet at investere 
og ikke spare op. 

Indtægter
Samlet set har landsforbundet haft indtægter for 
17,97 mio. kr. hvilket er 1,44 mio. kr. mere end 
det oprindelige budget. Dette skyldes primært en 
ekstraordinær stor indtægt fra lukkede kredse på 

ca. 1,94 mio. kr. En indtægt der jf. landsmødets 
beslutning henlægges i medlemspuljen, hvorfra 
de bl.a. kan anvendes til medlemsfremmende 
aktiviteter og opstart af nye kredse mv.

Landsforbundet har i 2019 samlet set realiseret 
kontingentindtægter på 7,77 mio. kr. hvilket var 
156 tkr. under budget. Dette skyldes jf. ovenfor 
det lettere stagnerende medlemstal.
Driftstilskuddet fra DUF udgjorde 7,15 mio. kr. 
hvilket var 51 tkr. mindre end budgetteret og 113 
tkr. mindre end i 2018. Det lavere tilskud skyldes 
primært, at FDF er faldet et intervaltrin på lokal-
foreningsskalaen, hvor FDF nu kan søge tilskud 
for færre end 300 kredse, mens medlemstallet til 
DUF var næsten status quo. En sen restfordeling 
fra DUF på 236 tkr. lappede noget af hullet ift. 
det budgetterede. Hvis ikke medlemstallet og an-
tallet af aktive kredse begynder at stige igen må 
landsforbundet forvente stadig lavere tilskud fra 
DUF i de kommende år.

Driftstilskuddet fra DUF er i 2019 anvendt til 
landsforbundets almindelige drift, herunder om-
kostninger til personale, administration, udvik-
lingsarbejde, medier samt drift af landsforbun-
dets ejendomme. 

Momskompensationen blev ligeledes en smule 
mindre end budgetteret. Momskompensatio-
nen er dog en puljeordning, som det er særdeles 
svært at budgettere eksakt med. 55° Nord tegner 
sig for en stor afvigelse til budget, selvom butik-
ken efter et turbulent 2018 med direktørskifte 
og omlægning af kundeklub igen i 2019 kom ud 
med et positivt resultat. Hovedbestyrelsen følger 
udviklingen i butikken tæt sammen med landsfor-
bundets repræsentanter i bestyrelsen.
 
 Omkostninger
Samlet set har landsforbundet i 2019 haft om-
kostninger for 16,7 mio. kr. hvilket er 775 tkr. 
mindre end budgetteret.
 
Løn- og personaleomkostninger er fortsat en stor 
post, der som følge af en stram styring af løn-
budgettet endnu engang holdt budget. Der hen-
vises i den forbindelse også til regnskabsnote 22, 

Ledelsesberetning  
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hvoraf landsforbundets samlede lønomkostninger 
fremgår. Samlet set har landsforbundet i 2019 
beskæftiget ca. 30,08 årsværk mod 29,87 i 2018.
 
Ambition og udviklingsmål går 71 tkr. under bud-
get, hvilket dog bl.a. dækker over landsforbundets 
udrulning af det nye FDF-skjold til alle hjørner af 
landsforbundet. Samtidig har alle FDFere mod-
taget et nyt skjold til deres skjorte, ligesom alle 
kredse fik tilbud om at bestille skilte til kredshu-
set eller beachflag eller andre profilvarer med det 
nye skjold og kredsnavn på. Over 250 benyttede 
sig af dette tilbud og rigtig mange kredse benyt-
tede også lejligheden til at købe yderligere varer 
og skilte med det nye skjold, der således effektivt 
er kommet rundt i landet til FDFere og kredse. 

På omkostningssiden går udvalg endnu engang 
under budget med 74 tkr., mens kursusvirksom-
heden ligger 87 tkr. over budget. Kurserne har 
igen præsteret et flot højt aktivitetsudbud med 
kurser af høj kvalitet for mere end 1.500 delta-
gere. Det større underskud skyldes primært et 
lavere allokeret budget samt nogle lidt lavere 
deltagerantal end de foregående år. De frivillige 
i udvalg og kurser under Arenaen er nogle af de 
vigtigste fora for udvikling i FDF, hvorfor HB også 
har særligt fokus på at sætte midlerne under 
disse to budgetposter godt i spil i de kommende 
år.

Medierne præsterer ligeledes et større underfor-
brug på 226 tkr. og på trods af dette iværksæt-
tes der grundet de stadig faldende indtægter en 
række effektiviseringer og besparelser i landsfor-
bundets medieudbud, som dog stadig holder en 
høj kvalitet og som i overvejende grad drives af 
frivillige kræfter. 

Centrenes årsresultat er ligeledes samlet set 328 
tkr. bedre end budgetteret. For begge centres 
vedkommende skyldes det en højere indtjening 
end forventet.
På Friluftscenter Sletten er den nye bestyrelse 
trukket i arbejdstøjet, og der er allerede nu 
iværksat en række tiltag for at fremtidssikre cen-
tret samt at forbedre Slettens drift. 

Indtægten på Vork dækker over forpagtningsafgif-
ten, der betales af det frivillige netværk, der står 
bag driften. Lejrcentret drives fortsat rigtig flot af 
det frivillige netværk og landsforbundets aktiver 
forvaltes meget forsvarligt.
 
Aktiver
Der er ikke sket væsentlige ændringer på aktivsi-
den, hvor der igen er nogle forskydninger i lands-
forbundets mellemværende med bl.a. kredsene 
og 55° Nord. Landsforbundet har i 2019 realiseret 
en negativ pengestrøm på 949 tkr. Dette er et 
område, der fortsat har Hovedbestyrelsens fokus. 
Samlet set er det dog fortsat Hovedbestyrelsens 
vurdering, at der er en sund og tilstrækkelig likvi-
ditet til at finansiere landsforbundets aktiviteter.

Passiver
På passivsiden er det mest iøjnefaldende, at TVR-
fonden jf. landsmødets beslutning i 2018 er blevet 
omdøbt til uddannelsespuljen, der primo 2020 var 
klar til at modtage ansøgninger fra kredse, der 
kan søge tilskud til at sende medlemmerne på 
landsforbundskurser. Medlemspuljen er som følge 
af at flere kredse er lukket med et overskud end-
nu engang vokset betydeligt, så der nu er henlagt 
4,56 mio kr. Medlemspuljen har endnu engang, 
som det fremgår af note 19 støttet kredse og 
landsdele med forskellige medlemsskabende ak-
tiviteter, ligesom opsætning af legestandere ifm. 
Legens Dag har været støttet via medlemspuljen. 

Resultatdisponering
Hovedbestyrelsen foreslår årets resultat før hen-
læggelser anvendt, som det er angivet i resultat-
opgørelsen.
 
Hændelser efter regnskabsårets udløb
Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabs-
årets udløb, som væsentligt kan ændre opfattel-
sen af årsregnskabet.

Forventninger til fremtiden

Fremkomsten af Corona-viruset (COVID-19) og 
den deraf følgende nedlukning af foreningsakti-
viteter mv. forventes pt. at få betydelig negativ 
indvirkning for landsforbundets mulighed for at 
holde budgettet for 2020. Der forventes således 

Ledelsesberetning  
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et betydeligt fald i indtægter fra udlejning, lige-
som aflyste kurser og arrangementer forventes 
at påføre landsforbundet tab. Det er på offent-
liggørelsestidspunktet ikke muligt at opgøre de 
endelige tab. Hovedbestyrelsen følger dog udvik-
lingen tæt, og det forventes i den forbindelse, at 
landsforbundet kan modtage tilskud fra statens 
hjælpepakker, der dog ikke forventes at kunne 
dække alle tab. 

Ledelsesberetning  



12  FDFs Årsrapport 2019

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs-
klasse A med de tilpasninger, der følger af lands-
forbundets aktiviteter.

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 fra DUF, 
der er modtaget på grundlag af ansøgning medio 
regnskabsåret, samt tilskud i henhold til Folkeop-
lysningsloven.

Renteindtægter
Låntagernes renteindbetalinger til Julsøfonden 
medtages ikke i resultatopgørelsen, men tillægges 
Julsøfonden.

Omregning af fremmed valuta
Alle mellemværender i fremmed valuta omregnes 
til danske kroner efter balancedagens kurs.

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

Ejendomme nedskrives til genindvindingsværdi, 
hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige 
værdi.
 
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 
obligationer dog maks. kurs 100. Unoterede aktier 
optages til anskaffelsessum. Kursreguleringer 
føres direkte på egenkapitalen.

Pantebreve optages til en skønnet kursværdi un-
der hensyntagen til forrentningen.
Pantebreve, som repræsenterer Julsøfondens 
udlån, fragår fondens henlæggelser, der er  opført 
under egenkapitalen.

Butikken 55° Nord
Aktier i 55° Nord P/S (partnerselskabet) og an-
parter i 55 Grader Nord ApS (komplementarsel-
skabet) indregnes til kostpris og værdiansættes 
efter den indre værdis metode, hvilket indebærer, 
at aktierne i balancen værdiansættes til landsfor-
bundets andel af selskabernes regnskabsmæssige 
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 om-
fang, 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.

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-
kontante driftsposter, udgifter dækket af tidligere 
foretagne henlæggelser samt ændring i tilgodeha-
vender og gæld.
Pengestrømme vedrørende investeringer omfat-
ter investering i værdipapirer og ejendomme samt 
afdrag på prioritetsgæld.
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Resultatopgørelse 

Indtægter

Note
2019

kr.

Ikke 
revideret

Budget 
2019

LM 2018  
t. kr.

2018
kr.

Ikke 
revideret

Budget 
2018

LM 2016 
t. kr.

Kontingenter i alt 1 7.771.971 7.928 7.899.089 8.090

Drifttilskud fra DUF 7.148.832 7.200 7.262.292 6.700

Folkeoplysningsloven 244.095 250 233.383 250

Gaver og arv 2 19.674 0 13.021 0

Momskompensation 397.575 500 468.863 550

Tilskud i alt 7.810.176 7.950 7.977.559 7.500

FDFs landslotteri 3 100.138 100 100.451 100

Andel af resultat i butikken 55° Nord 13 130.996 500 -766.533 500

Stævner og lejre 148.328 0 954 0

Afregning vedrørende lukkede kredse 1.938.595 0 1.588.099 0

Andre indtægter i alt 2.318.057 600 922.971 600

Finansielle indtægter 72.288 50 61.548 50

Indtægter i alt 17.972.492 16.528 16.861.167 16.240
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Resultatopgørelse

Omkostninger

Note
2019

kr.

ikke 
 revideret

Budget
2019

LM 2018
t.kr. 2018kr.

Ikke 
 revideret

Budget
2018

LM 2016
t.kr.

Stabens og administrationens lønninger 22 9.141.385 9.200 9.082.150 9.050

Stabens rejser og kontorudgifter 617.959 650 619.733 650

Personaleuddannelse og pleje 273.399 250 232.366 250

Stabs- og administrationsomkostninger i 
alt 10.032.743 10.100 9.934.249 9.950

Internationalt arbejde 4 159.834 150 174.821 125

Udvalg 175.767 250 151.740 250

Særlige initiativer 8.215 25 8.000 25

Aktiviteter i alt 343.816 425 334.561 400

Ambition og udviklingsmål 529.235 600 382.533 400

Ambition og udviklingsmål i alt 529.235 600 382.533 400

Medier i alt 5 1.168.681 1.395 1.201.912 1.380

Drift af FDF Bycenter Rysensteen 1.452.978 1.600 1.321.413 1.100

Drift af FDF Friluftscenter Sletten 757.675 950 622.890 555

Drift af Lejrcenter Vork -98.776 -100 -101.108 -100

Drift af øvrige ejendomme 10.051 0 9.816 0

Drift af ejendomme i alt 6 2.121.928 2.450 1.853.011 1.555

Kursusvirksomhed 7 161.618 75 226.287 150

HB-, FU- og stabsmøder mv. 246.088 275 293.474 325

Landsmøde 0 0 83.298 150

Midtvejsdebat -20.901 50 0 0

Kurser og møder i alt 386.805 400 603.059 625

Forsikringer 365.931 400 313.610 350

Kontingenter m.m. til andre organisationer 8 207.157 220 196.062 210

DUF-revision 37.500 65 62.500 60

Tilskud til agitationsmateriale 15.105 0 33.102 0

IT 9 1.128.788 1.100 1.029.701 1.000

Service og administration i øvrigt 10 342.900 300 373.225 470

Service og administration i alt 2.097.381 2.085 2.008.200 2.090

Finansielle omkostninger 23.946 25 25.356 25

Omkostninger i alt 16.704.535 17.480 16.342.881 16.425
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Note
2019

kr.

ikke 
 revideret

Budget
2019

LM 2018
t.kr. 2018kr.

Ikke 
 revideret

Budget
2018

LM 2016
t.kr.

Resultat før henlæggelser 1.267.957 -952 518.286 -185

Afregning vedrørende lukkede kredse 19 1.938.595 0 1.588.099 0

Henlæggelser i alt 1.938.595 0 1.588.099 0

Årets resultat -670.638 -952 -1.069.813 -185

Årets resultat disponeres således:

Overført til frie reserver -801.634 -303.280

Overført til opskrivning af kapitalandele i butikken 55º 
Nord 130.996 -766.533

I alt -670.638 -952 -1.069.813 -185

Resultatopgørelse
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Balance pr. 31. december

Aktiver Note 2019
Kr.

2018
Kr.

Ejendomme 11 55.649.401 55.105.734

Bil på Sletten 224.000 0

Materielle anlægsaktiver 55.873.401 55.105.734

Obligationer mv. 12 3.366.400 3.366.400

Gældsbreve 171.875 188.150

Aktier i Kristeligt Dagblad A/S 8.250 8.250

Gældsbrev i butikken 55° Nord 1.500.000 1.000.000

Kapitalandele i butikken 55° Nord 13 3.156.531 3.025.536

Finansielle anlægsaktiver 8.203.056 7.588.336

Anlægsaktiver 64.076.457 62.694.070

Tilgodehavende tilskud DUF 4 117.364 66.898

Rådighedsbeløb 54.100 49.500

Forudbetalinger 957.740 410.965

Tilgodehavende hos kredse 622.336 1.050.884

Tilgodehavende renter i butikken 55° Nord 25.000 0

Mellemregning med butikken 55° Nord 0 510.912

Landslejr 2021 137.636 0

Andre tilgodehavender 253.187 252.888

Tilgodehavender 2.167.363 2.342.047

Likvide beholdninger 6.782.443 7.731.105

Omsætningsaktiver 8.949.806 10.073.152

Aktiver 73.026.263 72.767.222
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Balance pr. 31. december

Passiver Note 2019
Kr.

2018
Kr.

Frie reserver 14 26.834.426 27.812.615

Opskrivning af ejendomme til offentlig vurdering 15 21.279.346 20.735.679

Opskrivning af kapitalandele i butikken 55° Nord 16 684.572 553.576

Henlagt til Julsøfonden 17 6.946.474 6.654.825

Henlagt til uddannelsespuljen (tidligere TVR-fonden) 18 542.200 542.200

Henlagt fra lukkede kredse, medlemspuljen 19 4.555.184 3.143.578

Egenkapital 60.842.202 59.442.474

Prioritetsgæld 20 8.363.343 8.726.455

Anden gæld 414.244 0

Langfristede gældsforpligtelser 8.777.587 8.726.455

Kortfristet del af prioritetsgæld 20 580.657 494.341

Mellemregning vedr. internationalt arbejde 2 82.823 6.048

Mellemregning med HCT-fonden 0 4.924

Gæld til kredse 218.312 173.290

Øvrige kreditorer og anden gæld 2.524.682 3.919.690

Kortfristede gældsforpligtelser 3.406.474 4.598.293

Gældsforpligtelser 12.184.061 13.324.748

Passiver 73.026.263 72.767.222

Sikkerhedsstillelser 21
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Pengestrømsopgørelse

Likviditet fra driften 2019
Kr.

2018
Kr.

Resultat før henlæggelser 1.267.957 518.286

Resultat i butikken 55° Nord -130.996 766.533

Ændring i henlæggelser -235.340 -222.053

Kursregulering af valuta og omlægning af lån -176.555 429

Ændring i tilgodehavender og gæld -689.207 13.227

Likviditet fra driften i alt 35.859 1.076.422

Andring i materieller anlægsaktiver -224.000 0

Gældsbreve udstedt (kredse) 16.275 -51.900

Gældsbrev i butikken  55° Nord -500.000 -1.000.000

Udbyttebutikken 55° Nord 0 500.000

Fradrag af afdrag på gæld -276.796 -485.687

Likviditet vedrørende værdipapirer og prioritetsgæld i alt -760.521 -1.037.587

Samlet ændring af likviditeten -948.662 38.835

Likvide beholdninger primo 7.731.105 7.692.270

Likvide beholdninger ultimo 6.782.443 7.731.105

Noter
1. Medlemstal 
Landsforbundet havde i 2019 24.119 medlemmer, heraf var de 19.103 under 30 år.
Medlemstallet er ikke revideret.

2. Gaver og arv 2019
kr.

2018
kr.

Modtaget, gaver og arv iht. § 8a 535.326 228.672

Videresendt til FDF-kredse -512.352 -215.651

Gebyr til indsamlingsnævnet -3.300 0

Gaver og arv, netto 19.674 13.021

Henlagt til Verdensmålene arbejde primo 6048 33.649

Indsamlet til Verdensmålene 76.775 44.518

Videresendt til KFUM og K - Minglabar Myanmar 0 -74.000

Ompostering af Interne mødeomkostninger v. Minglabar 
Myanmar 0 1.881

Henlagt ultimo 82.823 6.048
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Noter

3. FDFs landslotteri
Indtægt, salg af lodder 2.211.246 2.451.400

Indtægter i alt 2.211.246 2.451.400

Omkostninger -325.314 -406.989

Videregivet til kredsene -1.785.794 -1.943.960

Omkostninger i alt -2.111.108 -2.350.949

Landsforbundets andel af overskuddet 100.138 100.451

4. Internationalt arbejde
Internationalt udvalg 22.048 34.952

Global Fellowship, donation 31.766 32.788

Verdens bedste nyheder 0 1.330

Ukraine arb.gr. 0 1.298

Diverse 0 10.350

Drift i alt 53.814 80.718

Global Fellowship, kontingent 17.869 17.660

Global Fellowship, studieture 54.531 0

European Fellowship, kontingent 9.563 11.809

European Fellowship, studieture 19.991 9.871

Fimcap, kontingent 11.235 11.218

Fimcap, studieture 11.285 8.517

IKE Festival 0 17.721

Euro Course 0 3.057

Myanmar rejse 0 10.880

World Camp 0 27

Ecumenecal course 6.619 0

Easter Course 33.059 -1.565

Eurocamp -7.665 0

Arrangementer i alt 156.487 89.195

Tilgodehavende tilskud til dækning af internationale udgifter til arrangementer:

pr. 01.01. 66.898 71.806

pr. 31.12. -117.365 -66.898

Internationalt arbejde i alt 159.834 174.821
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Noter

5. Medier Sille og 
Sigurd

Kr.
Flux

Kr.
BLUZ

Kr.

FDF 
Lederen

Kr. 

Kreds-
CMS

Kr.
Web

Kr.

2019
i alt
Kr.

2018
i alt
Kr. 

Andre indtægter 0 0 16.979 53.308 94.000 0 164.287 129.666

Indtægter i alt 0 0 16.979 53.308 94.000 0 164.287 129.666

Drifts- og fremstilling-
somkostninger 132.620 116.043 107.399 265.488 140.115 142.123 903.788 883.936

Porto mv. 52.721 52.924 75.827 179.670 0 0 361.142 367.132

Redaktionsomkostninger 523 253 14.015 23.645 0 5.647 44.083 74.568

Kontorhold og diverse 0 3.780 13.381 6.794 0 0 23.955 5.942

Udgifter i alt 185.864 173.000 210.622 475.597 140.115 147.770 1.332.968 1.331.578

Resultat af medier i alt -185.864 -173.000 -193.643 -422.289 -46.115 -147.770 -1.168.681 -1.201.912

Resultat af medier i 
2018 i alt -214.305 -164.225 -168.521 -485.274 -7.065 -162.522 -1.201.912

Oplagstal 2019 6.025 7.250 3.750 6.750

Oplagstal 2018 6.200 7.650 4.225 6.825
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Noter

6. Drift af ejendomme
FDF 

 Bycenter
Rysensteen

kr.

FDF
Frilufts-

center 
Sletten

kr.

FDF
Lejrcenter 

Vork
kr.

Øvrige
Ejen-

domme
kr.

2019 
i alt

kr.

2018 
i alt

kr. 
Indtægter 1.360.638 4.599.841 98.776 0 6.059.255 5.429.506

Omkostninger -2.813.616 -5.357.516 0 -10.051 -8.181.183 -7.282.516

Drift af ejendomme -1.452.978 -757.675 98.776 -10.051 -2.121.928 -1.853.011

FDF Bycenter Rysensteen 2019
kr.

2018
kr.

Lejeindtægter 1.360.638 1.267.532

Indtægter i alt 1.360.638 1.267.532

Prioritetsrenter 95.638 100.813

Skat, vand og renovation 291.050 319.836

Forsikring 101.722 95.786

Varme og el 429.801 456.241

Tilsyn, løn mv. 787.302 803.143

Rengøring 75.802 74.355

Administration 17.789 2.349

Vedligeholdelse af bygninger 480.644 393.565

Vedligeholdelse og  anskaffelse af inventar 206.927 127.308

Aktiviteter 66.789 27.031

Giv-et-år-medarbejdere 246.641 174.785

Leje af lokale 12.000 12.000

Omkostninger ved udlejning 1.511 412

Diverse 0 1.322

Omkostninger i alt 2.813.616 2.588.946

Drift af FDF Bycenter Rysensteen -1.452.978 -1.321.413
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Noter

FDF Friluftscenter

2019
Sletten

kr.

2018
Sletten

kr.

Lejeindtægter 4.599.841 4.060.866

Indtægter i alt 4.599.841 4.060.866

Prioritetsrenter 132.072 139.218

Skat, vand og renovation 214.460 222.970

Forsikring 164.402 170.663

Varme og el 658.316 672.156

Tilsyn, løn mv. 2.262.016 2.242.408

Rengøring 42.767 24.234

Administration 54.256 31.592

Vedligeholdelse af bygninger og arealer 703.109 567.123

Vedligeholdelse og anskaffelse af inventar 126.870 113.166

Aktiviteter 544.130 166.763

Den historiske samling 60.191 49.380

Vandværker 23.485 20.030

Omkostninger ved udlejning 8.136 11.846

Frivilligt arbejde 16.429 5.993

Autodrift inkl. afskrivninger 240.379 137.746

Nettoresultat ved skovbrug 102.833 92.299

Diverse 3.665 16.169

Omkostninger i alt 5.357.516 4.683.756

Drift af FDF Friluftscenter Sletten i alt -757.675 -622.890
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7 . Kursusvirksomhed

Antal
deltagere 

2019

Antal
deltagere 

2018
Indtægter

kr.

Omkost-
ninger 

kr.

2019  
i alt

kr.

2018  
i alt

kr. 
7.-8. klassekurser 150 163 220.108 -163.883 56.225 26.516

Seniorvæbnerkurser 178 170 393.320 -304.792 88.528 72.131

Seniorkurser 799 823 1.551.217 -1.844.486 -293.269 -268.865

Fagkurser 71 59 89.417 -70.507 18.910 37.399

Lederkursus 211 153 246.649 -242.898 3.751 -71.323

Musikkurser 99 160 169.698 -205.461 -35.763 -22.145

1508 1528 2.670.409 -2.832.027 -161.618 -226.287

Resultat af kursusvirksomhed i alt 2.670.409 -2.832.027 -161.618 -226.287

8. Kontingenter m.m. til andre organisationer 2019
kr.

2018
kr.

Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik 12.000 12.000

Danmarks Kirkelige Mediecenter 2.000 0

Dansk Ungdoms Fællesråd 27.200 20.500

Danske Kirkedage 2.500 2.500

Danske Kirkers Råd 28.456 27.351

Folkekirkelige Organisationers 
Fællesudvalg 1.400 1.400

Friluftsrådet 8.675 8.550

Kirkefondet 750 750

Landsforeningen af menighedsråd 695 0

KODA 69.002 68.260

Samrådet 38.979 39.851

ISOBRO 15.500 14.900

Kontingenter m.m. til andre organisationer i alt 207.157 196.062

9. IT
IT udvikling 75.000 43.547

IT drift 1.053.788 986.154

IT i alt 1.128.788 1.029.701

10 Service og administration i øvrigt
Omkostninger til trykning og fotokopiering, inkl. leje 16.178 9.608

Salg af kopier inkl. 
Kredsforsendelsen -97.797 -113.698

Tryksager, papir og kontorartikler 26.953 7.795

Porto 5.048 10.883

Annoncer og bladhold 30.992 55.694

Nyanskaffelser 13.728 4.904

Revisor 135.250 126.875

Advokat og konsulentbistand 60.820 114.969

Salg af administrative ydelser -88.820 -95.281

Husleje, Nørre Alle 201.435 189.245

Diverse 39.113 3.665

Øvrige administrationsomkostninger i alt 342.900 373.225

Noter
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11. Ejendomme 2019
kr.

2018
kr.

FDF Bycenter Rysensteen 28.500.000 28.500.000

FDF Friluftscenter Sletten 22.657.400 22.107.400

FDF Lejrcenter Vork 4.050.000 4.050.000

Lejrgrund i Bregnerød 140.400 140.400

Lejrgrund i Stenastad, Söderåsen, Skåne 101.601 107.934

Lejrgrund i Ganløse 200.000 200.000

Ejendomme i alt 55.649.401 55.105.734

12. Obligationer mv.
Nominel

kr.
Kursværdi

kr.

Regnskabs-
mæssig 

værdi
kr.

Danske Invest Erhverv Kommuner 5 3.366.400 3.399.098 3.366.400

Obligationer mv. i alt 3.366.400 3.399.098 3.366.400

13. Kapitalandele i butikken 55º Nord

Komplementar- 
selskab

2019
kr.

Komplementar-
selskab 

2018
kr.

P/S 
2019

kr.

P/S 
2018

kr.

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 -553 19.500 554.130 1.800.610

Modtaget udbytte 0 0 0 -500.000

Andel af årets overskud i butikken 55° Nord -12.851 -20.053 143.846 -746.480

Nettoopskrivninger pr. 31. december -13.404 -553 697.976 554.130

Bogført værdi ultimo 26.596 39.447 3.129.935 2.986.089

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

Noter
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14. Frie reserver
2019

kr.
2018

kr.

Primo saldo 27.812.615 27.615.467

Nedskrivning af betinget tilbagebetalingsforpligtelse, jf. note 20 -175.955 0

Modtaget udbytte fra butikken  55° Nord 0 500.000

Kursregulering af valuta -600 429

Årets resultat, jf. resultatdisponering -801.634 -303.280

Ultimo saldo 26.834.426 27.812.615

15. Opskrivning af ejendomme til offentlig vurdering
Saldo pr. 1. januar 20.735.679 20.740.394

Regulering af ejendomsvurderinger 543.667 -4.715

Saldo pr. 31. december 21.279.346 20.735.679

16. Opskrivning af kapitalandele i butikken 55º Nord 
Saldo pr. 1. januar 553.576 1.820.109

Udbytte for året 0 -500.000

Andel af overskud, jf. resultatdisponering 130.996 -766.533

Saldo pr. 31. december 684.572 553.576

17. Henlagt til Julsøfonden
Renter af udstedte pantebreve 54.335 49.935

Resultat af udlånsvirksomhed 54.335 49.935

Henlagt pr. 1. januar 14.423.019 14.393.084

Tilskud til kredse -12.000 -20.000

Renter af udstedte 
pantebreve 54.335 49.935

Årets resultat 42.335 29.935

Henlagt 31. december 14.465.354 14.423.019

Udlånt pr. 1. januar 7.768.194 8.256.708

Nye udlån 57.000 150.000

Indfrielse af lån -105.125 -299.500

Afdrag på udlån -126.189 -143.514

Tab på pantebreve finansieret af medlemspuljen -75.000 -195.500

Udlånt pr. 31. december 7.518.880 7.768.194

Til disposition pr. 31. 
december 6.946.474 6.654.825

18. Henlagt til Uddannelsespulje
Saldo pr. 1. januar 542.200 547.124

Anvendt 0 -4.924

Saldo pr. 31. december 542.200 542.200

TVR-fonden er pr. 01.01.2019 nedlagt og i stedet lavet om til uddannelsespuljen
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2019
kr.

2018
kr.19. Henlagt fra lukkede kredse, medlemspuljen

Saldo pr. 1. januar 3.143.578 2.291.057

Henlagt 1.938.595 1.588.099

Anvendt, medlemspuljen -93.340 -353.514

Anvendt, Legens dag, Go 
play standere -103.030 -163.080

Anvendt i øvrigt -255.619 0

Tab på kredse og 
Julsøfonden -75.000 -218.984

Saldo pr. 31. december 4.555.184 3.143.578

Ansøgninger til medlemspuljen

Antal ansøgninger                                                               6 16

Antal bevilgede projekter                                                     6 14

Bevilget i alt i året           51.050 177.325

Bevilget – endnu ikke udbetalt                      13.650 105.836

20. Prioritetsgæld
Rysensteen 8.944.000 9.220.796

Saldo pr. 31. december 8.944.000 9.220.796

Langfristet del 8.363.343 8.726.455

Kortfristet del 580.657 494.341

8.944.000 9.220.796

Kontantlån, 1,7700%, 20 års løbetid

21. Sikkerhedsstillelser
Landsforbundets bank har som sikkerhedsstillelse til landsforbundets kassekredit fået tildelt et ejerpantebrev  
pålydende kr. 750.000 lyst i ejendommen Rysensteensgade 3. Dertil kommer sikkerhed i landsforbundets værdipapirer,  
som udgjorde 3,36 mio. kr. pr. 31.12.

2019
årsværk

2019
kr.

2018
årsværk

2018
kr.22. Personaleomkostninger

Personaleomkostninger, administration 6,69 2.979.463 6,64 2.750.566

Personaleomkostninger, staben 13,34 6.161.922 13,37 6.331.584

Personaleomkostning i alt iflg. 
 resultatopgørelse 20,03 9.141.385 20,01 9.082.150

Ansatte, ejendomme 9,3 3.197.844 9,22 3.159.990

Ansatte, medierne/landslejrchef 0,75 135.031 0,64 311.145

Personaleomkostninger i alt 30,08 12.474.260 29,87 12.553.285

Omkostningen for ansatte på ejendomme og medier bogføres på de enkelte afdelinger

Noter
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Noter

23. Bruttoindtægter 2019
kr.

2018
kr.

Kontingenter 7.771.971 7.899.089

Tilskud 7.810.176 7.977.559

Andre indtægter 1.470.204 791.080

130.996 -766.533

Medier 164.288 63.416

Lejeindtægter, ejendomme 6.059.255 5.429.506

Deltagerbetaling, kurser 2.670.409 2.725.876

Deltagerbetaling, landsmøde/midtvejsdebat 30.434 1.170.106

Salg af ydelser, administration 186.617 208.979

Bruttoindtægter i alt 26.294.349 25.499.078


