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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato behandlet og godkendt års-

rapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 

december 2020 for Landsforbundet Frivilligt 

Drenge- og Pige-Forbund, FDF. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven tilpasset foreningens 

særlige forhold, bestemmelserne i bekendt-

gørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om 

regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud 

til støtte af ungdomsformål, samt 

bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 

om indsamling mv.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet gi-

ver et retvisende billede af landsforbundets 

aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. 

december 2020 samt resultatet af landsfor-

bundets aktiviteter for regnskabsåret 1. ja-

nuar – 31. december 2020. 

 

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 vedrører modtagne udlodningsmidler, 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 hen-

syn ved forvaltningen af de modtagne udlod-

ningsmidler. 

 

Årsrapporten indstilles til godkendelse. 

 

 

København, den 9. juni 2021 

Generalsekretær 

     

Rasmus Agergaard Pedersen     
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til hovedbestyrelsen i Landsfor-

bundet Frivilligt Drenge- og Pige-

Forbund, FDF 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Landsfor-

bundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, 

FDF for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-

ber 2020, der omfatter anvendt regnskabs-

praksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregn-

skabsloven 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. 160 

af 26. februar 2020 om indsamling mv.  

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet gi-

ver et retvisende billede af Landsforbundets 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 

december 2020 samt af resultatet af Lands-

forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. ja-

nuar – 31. december 2020 i overensstem-

melse med årsregnskabsloven, bestemmel-

serne i bekendtgørelse nr. 1753 af 21. decem-

ber 2006 om regnskabsaflæggelse for og re-

vision af tilskud til støtte af ungdomsformål, 

samt  

 

 

 

 

bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 

om indsamling mv.  

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstem-

melse med internationale standarder om re-

vision og de yderligere krav, der er gældende 

i Danmark samt standarderne for offentlig 

revisionsskik, idet revisionen af modtagne of-

fentlige midler udføres på grundlag af be-

stemmelserne i bekendtgørelse nr. 1753 af 21. 

december 2006 om regnskabsaflæggelse for 

og revision af tilskud til støtte af ungdoms-

formål, samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. 

februar 2020 om indsamling mv. Vores an-

svar ifølge disse standarder og krav er nær-

mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 

”Revisors ansvar for revisionen af årsregn-

skabet”. Vi er uafhængige af Landsforbundet 

i overensstemmelse med internationale eti-

ske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) 

og de yderligere krav, der er gældende i Dan-

mark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige eti-

ske 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 revisi-

onen 

Landsforbundet har som sammenligningstal i 

resultatopgørelsen medtaget godkendte bud-

getter. Budgetterne har, som det fremgår af 

årsregnskabet, 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 

tilpasset foreningens særlige forhold, be-

stemmelserne i bekendtgørelse nr. 1753 af 21. 

december 2006 om regnskabsaflæggelse for 

og revision af tilskud til støtte af ungdoms-

formål, samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. 

februar 2020 om indsamling mv. Ledelsen 

har endvidere ansvaret for den interne kon-

trol, som ledelsen anser for nødvendig for at 

udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes be-

svigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledel-

sen 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 fort-

sat drift, medmindre ledelsen enten har til 

hensigt at likvidere Landsforbundet, indstille 
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driften eller ikke har andet realistisk alterna-

tiv end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregn-

skabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed 

for, om årsregnskabet som helhed er uden 

væsentlig fejlinformation, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 

revisionspåtegning med en konklusion. Høj 

grad af sikkerhed er et højt niveau af sikker-

hed, men er ikke en garanti for, at en revi-

sion, der udføres i overensstemmelse 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 regnskabsaf-

læggelse for og revision af tilskud til støtte af 

ungdomsformål, samt bekendtgørelse nr. 160 

af 26. februar 2020 om indsamling mv. altid 

vil afdække væsentlig fejlinformation, når så-

dan findes. Fejlinformation 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 beslutninger, 

som regnskabsbrugerne træffer på grundlag 

af årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overens-

stemmelse med internationale standarder 

om revision og de yderligere krav, der er gæl-

dende i Danmark samt standarderne for of-

fentlig revisionsskik jf. bekendtgørelse nr. 

1753 af 21. december 2006 om regnskabsaf-

læggelse for og revision af tilskud til støtte af 

ungdomsformål, samt bekendtgørelse nr. 160 

af 26. februar 2020 om indsamling mv., fore-

tager vi faglige vurderinger og opretholder 

professionel skepsis under revisionen. Her-

udover: 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for 

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 

uanset om denne skyldes besvigelser el-

ler fejl, udformer og udfører revisions-

handlinger som reaktion på disse risici 

samt opnår revisionsbevis, der er til-

strækkeligt og egnet til at danne grundlag 

for vores konklusion. Risikoen for ikke at 

opdage væsentlig fejlinformation forårsa-

get af besvigelser er højere end ved væ-

sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, 

idet besvigelser kan omfatte sammen-

sværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude-

ladelser, vildledning eller tilsidesættelse 

af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol 

med relevans for revisionen for at kunne 

udforme revisionshandlinger, der er pas-

sende efter omstændighederne, men ikke 

for at kunne udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af Landsforbundets interne 

kontrol. 

 Tager vi stilling til, om den regnskabs-

praksis, som er anvendt af ledelsen, er 

passende, samt om de regnskabsmæs-

sige skøn og tilknyttede oplysninger, som 

ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

 Konkluderer vi, om ledelsen udarbejdelse 

af årsregnskabet på grundlag af regn-

skabsprincippet om fortsat drift er pas-

sende, samt om der på grundlag af det 

opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-

kerhed forbundet med begivenheder eller 

forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 

Landsforbundets evne til at fortsætte 

driften driften. Hvis vi konkluderer, at der 

er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 

revisionspåtegning gøre opmærksom på 

oplysninger herom i årsregnskabet eller, 

hvis sådanne oplysninger ikke er tilstræk-

kelige, modificere vores konklusion. Vores 

konklusioner er baseret på det revisions-

bevis, der er opnået frem til datoen for 

vores revisionspåtegning. Fremtidige be-

givenheder eller forhold kan dog medføre, 

at landsforbundet ikke længere kan fort-

sætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsenta-

tion, struktur og indhold af årsregnskabet, 

herunder noteoplysningerne, samt om års-

regnskabet 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 tids-

mæssige placering af revisionen samt bety-

delige revisionsmæssige observationer, her-

under eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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Udtalelse om ledelsesberetning 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetnin-

gen.  

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter 

ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker in-

gen form for konklusion med sikkerhed om 

ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnska-

bet er det vores ansvar at læse ledelsesbe-

retningen og i den forbindelse overveje, om 

ledelsesberetningen er væsentligt inkonsi-

stent med årsregnskabet eller vores viden 

opnået ved revisionen eller på anden måde 

synes at indeholde væsentlig fejlinformation.  

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om le-

delsesberetningen indeholder krævede oplys-

ninger i henhold til årsregnskabsloven, be-

stemmelserne i bekendtgørelse nr. 1753 af 21. 

december 2006 om regnskabsaflæggelse for 

og revision af tilskud til støtte af ungdoms-

formål, samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. 

februar 2020 om indsamling mv.  

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores 

opfattelse, at ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet og er 

udarbejdet i overensstemmelse med til års-

regnskabsloven, bestemmelserne i bekendt-

gørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om 

regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud 

til støtte af ungdomsformål, samt bekendt-

gørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om ind-

samling mv. Vi har ikke fundet væsentlig fejl-

information i ledelsesberetningen. 

 

Erklæring i henhold til anden lov-

givning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, 

der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 

overensstemmelse med love og andre for-

skrifter samt med indgåede aftaler og sæd-

vanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, 

at der er taget skyldige økonomiske hensyn 

til kravet om sparsommelighed ved forvalt-

ningen af de midler og driften af foreningen, 

der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen 

har i den forbindelse ansvar for at etablere 

systemer og processer, der understøtter 

sparsommelighed, produktivitet og effektivi-

tet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnska-

bet er det vores ansvar at gennemføre juri-

disk-kritisk revision og forvaltningsrevision af 

udvalgte emner i overensstemmelse med 

standarderne for offentlig revision. I vores ju-

ridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj 

grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om 

undersøgte dispositioner, der er omfattet af 

regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 

med de relevante love og andre forskrifter 

samt med indgåede aftaler og sædvanlig 

praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer 

vi med høj grad af sikkerhed, om de under-

søgte systemer, processer eller dispositioner 

understøtter skyldige økonomiske hensyn 

ved forvaltningen af de midler og driften af 

foreningen, der er omfattet af årsregnskabet.  

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde 

konkluderer, at der er anledning til væsent-

lige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere 

herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærknin-

ger at rapportere i den forbindelse. 
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København, den 9. juni 2021 

 

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56 

 

Christian Dalmose Pedersen, statsautoriseret revisor, MNE-nr: mne24730 

Intern revisionspåtegning 

Jeg har som landsmødevalgt intern revisor 

påset, at landsforbundets midler er anvendt 

inden for formålet, under hensyntagen til 

landsforbundets vedtægter samt de af lands-

mødet vedtagne budgetter og øvrige beslut-

ninger. 

 

 

København den 9. juni 2021 

 

Bo Grøn-Iversen 

Intern revisor 

  

9



Ledelsesberetning  

Efter henlæggelser realiserer landsforbundet 

i 2020 et underskud på 2,6 mio. kr. imod et 

oprindeligt budgetteret overskud på 195 tkr. 

Dermed er resultatet 2,8 mio. kr. under det 

oprindelige budget. De samlede coronarela-

terede tab kan opgøres til 2,97 mio. kr., 

hvoraf 55° Nord tegner sig for de 1,77 mio. kr. 

Hovedbestyrelsen betragter derfor efter om-

stændighederne resultatet som tilfredsstil-

lende.  

 

Landsforbundets økonomi er fortsat grund-

læggende sund, hvilket den har været i en år-

række, og da det samlede medlemstal i 2020 

ovenikøbet er steget en smule, ser hovedbe-

styrelsen ingen grund til pessimisme. Hvis 

der i fremtiden kan høstes økonomiske ge-

vinster af de strategiske satsninger omkring 

at give flere børn og unge et ståsted igennem 

FDF, en forbedret økonomi omkring FDFs ho-

vedkontor, driften og udviklingen af Frilufts-

center Sletten samt 55° Nord vurderer ho-

vedbestyrelsen, at der er grund til afdæmpet 

optimisme omkring de økonomiske fremtids-

udsigter. Coronanedlukningerne sætter dog 

fortsat i 2021 sit tydelige præg på økonomi og 

aktiviteter i FDF, og bl.a. af den grund er det 

nødvendigt med et målrettet fokus på styrin-

gen af landsforbundets økonomi også i de 

kommende år. 

Coronaens indvirkning på resultatet 

2020 har på alle parametre stået i coronaens 

tegn. En lang række aflysninger af kurser og 

arrangementer, svigtende udlejning på lands-

forbundets ejendomme, hjemsendelse af 

medarbejdere på lønkompensation i en peri-

ode i foråret 2020, hvor de fysiske aktiviteter 

i landsforbundsregi reelt blev sat på pause 

samt nedgang i omsætningen i 55° Nord, har 

alle sat sit tydelige præg på resultatet for 

2020. I samme periode har der dog været et 

imponerende udbud af onlineaktiviteter i 

både kredse, landsdele og landsforbund. 

 

De samlede coronarelaterede tab kan ikke 

opgøres med fuldstændig sikkerhed. F.eks. 

kan der ved mistet omsætning fra udlejning 

opgøres tab på rene aflysninger. For at få det 

fulde billede med bør man også estimere de 

bookinger, der som følge af coronarestriktio-

ner aldrig er kommet i kalenderen. Der er 

heller ikke et entydigt svar på, hvordan et 

underskud i 55° Nord skal anskues i forhold 

til coronapåvirkningen af FDFs regnskab. Én 

måde at opgøre det på er dog at holde resul-

tatet op imod de oprindelige budgettal som 

vedtaget af landsmødet. Et kvalificeret bud 

er i den forbindelse, at FDF samlet set har 

tabt eller merforbrugt i omegnen af 4,6 mio. 

kr. som følge af coronarestriktioner og ned-

lukninger. Herfra kan dog trækkes støtte fra 

hjælpepakker samt anslåede coronarelate-

rede besparelser på samlet set 1,64 mio. kr., 

hvilket giver et nettotab som følge af corona-

nedlukninger på 2,97 mio. kr., hvoraf 55° 

Nord alene tegner sig for de 1,77 mio. kr. 
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Opgørelsen af coronanedlukningernes påvirkning af 2020-resultatet ser således ud:  

Indtægter/besparelser tkr. 

Lønkompensation 642 

Kompensation for faste omkostninger 273 

Besparelser på møder og personaleudgifter 458 

Besparelser på vedligehold og øvrige ejendomsudgifter 173 

Sparet husleje på Vork ifm. kurser 100 

Total 1.646 

  
Tab/merforbrug tkr. 

Omsætningsnedgang 55° Nord  1.774 

Aflysninger og omsætningsnedgang Rysensteen 475* 

Aflysninger og omsætningsnedgang Sletten 1.600* 

Aflyste kurser 257 

Aflyste stævner og lejre 70 

Manglende forpagtningsafgift fra Vork 100 

Merforbrug på landsmøde 253 

Udgift ved afgivelse af erklæring om kompensation for faste udgifter 84 

Total 4.613 

  
Coronatab Netto 2.967 

*heraf mistet husleje ifm. forbundets egne kurser og arrangementer 360 

  

11



Indtægter  

På indtægtssiden er der realiseret indtægter 

for 16 mio. kr. imod et oprindeligt budget på 

17 mio. kr.  

Dette dækker bl.a. over en overbudgettering 

af kontingentindtægter, hvor der er realiseret 

en indtægt på 7,94 mio. kr., hvilket er 262 

tkr. dårligere end budgetteret ved landsmø-

det i 2018. Som det fremgår, er medlemstal-

let dog i 2020 gået en anelse frem, hvorfor 

der er grund til optimisme, hvad angår de 

fremtidige kontingentindtægter.  

Driftstilskuddet fra DUF på 7,1 mio. kr. går li-

gesom i 2019 en del under budget, hvilket 

skyldes, at FDF mod forventning faldt et til-

skudsinterval på antallet af kredse i forbin-

delse med den to-årige tilskudsansøgning i 

2019. Da der er igangsat et strategisk arbejde 

for at få flere kredse, er der håb om, at FDF 

inden for en overskuelig fremtid igen kan 

komme op over 300 tilskudsudløsende 

kredse.  

 

Driftstilskuddet fra DUF er i 2020 anvendt til 

landsforbundets almindelige drift, herunder 

omkostninger til personale, administration, 

udviklingsarbejde, medier samt drift af lands-

forbundets ejendomme. 

 

55° Nord tegner sig for den helt store nega-

tive afvigelse til budget med et samlet un-

derskud på 2,55 mio. kr., hvoraf FDF som ejer 

af 50% af butikken indregner halvdelen dvs. 

1,27 mio. kr. Dette er dog 1,77 mio. kr. under 

det budget, FDFs landsmøde havde vedtaget 

i 2018. Det er ikke overraskende, at KFUM-

Spejderne og FDFs butik mister omsætning, 

når børne- og ungdomsaktiviteterne i lange 

perioder står stille, og hvor der således ikke 

er efterspørgsel på nye skjorter og telte til 

lejre mv. 55° Nord fik i løbet af året øget sal-

get til eksterne kunder, men det har des-

værre ikke kunnet opveje for det manglede 

salg til grupper og kredse. Langt hen på året 

var der dog forhåbninger om, at butikken 

kunne komme ud af året uden et alt for stort 

underskud. Den store nedlukning i novem-

ber-december kom dog på et meget uheldigt 

tidspunkt, da det umuliggjorde butikkens tra-

ditionelle juletur rundt i landet og ødelagde 

hele julesalget. Hovedbestyrelsen følger sam-

men med bestyrelsen i butikken udviklingen 

tæt og er på trods af årets dårlige resultat 

fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden for 

vores fælles butik 55° Nord. 

 

De ikke-budgetterede indtægter fra corona-

hjælpepakker på 916 tkr. samt fra lukkede 

kredse på 448 tkr. er med til at opveje de re-

lativt store indtægtsfald i forhold til budget. 

Kompensationen for faste omkostninger er 

relativt lille, da landsforbundet på trods af en 

stor coronarelateret omsætningsnedgang 

ikke har haft en samlet omsætningsnedgang, 

der berettiger til mere. Dette skyldes bl.a., at 

indtægterne fra kontingenter og DUF-tilskud, 

som udgør en stor andel af landsforbundets 

samlede indtægter, heldigvis ikke har været 

bortfaldet. 

De øvrige indtægter balancerer nogenlunde 

med det oprindelige budget på nær stævner 

og lejre, hvor aflysninger har medført en ud-

gift i 2020 i stedet for det budgetterede nul-

resultat.  

Omkostninger 

På udgiftssiden er der samlet set realiseret 

udgifter for 18,3 mio. kr. mod et budget på 

16,8 mio. kr.  

Dette skyldes primært et voldsomt fald i ind-

tægter fra udlejningen af landsforbundets 

ejendomme, der tegner sig for et samlet for-

brug på 3,8 mio. kr. imod et budget på 1,8 

mio. kr. Den svigtende udlejning kan alene 

henføres til diverse coronarestriktioner, der 

har umuliggjort, at diverse kurser, lejre og 

lejrskoler mv. har kunnet tage på Sletten el-

ler Rysensteen. Som det fremgår af opgørel-

sen ovenfor, er der realiseret betydelige be-

sparelser på vedligehold, udvikling og øvrige 

ejendomsudgifter.  

Det hører med til det samlede billede, at 

landsforbundets egne aflyste kurser og ar-

rangementer tegner sig for ca. 360 tkr. af de 

manglende indtægter fra udlejning, ligesom 

der er hentet betydelig lønkompensation for 

hjemsendelse af ejendommenes ansatte (195 

tkr.) samt kompensation for faste omkost-

ninger på 273 tkr., hvoraf en stor del kan 

henføres direkte til ejendomsdriften. Disse 

indtægter er ikke bogført direkte på ejen-

dommene. Derudover har hovedbestyrelsen i 

2020 omlagt regnskabspraksis vedr. den 
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regnskabsmæssige afskrivning af landsfor-

bundets ejendomme, hvilket også har bety-

det en ikke-budgetteret merudgift på ejen-

dommene på 91 tkr. En udgift der jf. lands-

mødets beslutning modsvares af en tilbage-

førsel af midler fra Julsøfonden. 

 

Den anden store negative afvigelse på ud-

giftssiden kan henføres til omlægningen af 

landsmødet til et online-format, der med-

førte et nettoforbrug på 403 tkr. mod et bud-

get på 150 tkr. Denne budgetoverskridelse på 

253 kr. kan henføres til afbestillingsgebyrer, 

omkostninger til afvikling af online-mødet på 

en forsvarlig måde samt færre indtægter fra 

deltagerbetalinger i forbindelse med lands-

mødet.  

 

De mange aflyste kurser i 2020 har også 

medført et overforbrug i forhold til budget på 

182 tkr. Udvalgene tegner sig ligeledes for et 

mindre overforbrug i forhold til budget på 54 

tkr., hvilket skyldes et fortsat højt aktivitets-

niveau i FDFs Arena samt en mindre regn-

skabsomlægning, hvor udgifter til planlæg-

ning af kurser fra 2020 føres som udvalgsud-

gift i stedet for en kursusudgift, der skal af-

holdes af deltagerne. 

 

Udgiftssiden tegner sig dog også for en række 

positive afvigelser. Lønudgifterne holder bl.a. 

fint budget, og de øvrige personaleudgifter er 

grundet et lavere aktivitetsniveau holdt fint i 

ro, så personaleomkostningerne samlet set 

går 480 tkr. under budget. Hertil skal lægges 

lønkompensation for hjemsendelse af en 

række ansatte i foråret 2020. Det har dog 

grundet den store usikkerhed omkring lands-

forbundets økonomi, som coronarestriktio-

nerne har medført været nødvendigt at fore-

tage enkelte justeringer af personalestaben 

med henblik på at fremtidssikre driften. 

Medierne har efter en større sparerunde, 

vedtaget af HB i november 2019, formået at 

spare meget mere end budgetteret. Det skyl-

des bl.a. færre redaktionsmøder og -udgifter 

og en mindre nedskæring i omfanget af fysi-

ske udgivelser og oplag samt genudgivelse af 

enkelte publikationer. Service og administra-

tion går primært over budget grundet en eks-

traordinær revisorregning i relation til påteg-

ninger af ansøgninger af hjælpepakkeansøg-

ninger. 

Aktiver 

På balancen er der en relativt stor forskyd-

ning fra 2019 på 2,7 mio. kr., der på aktivsi-

den kan henføres til en nedjustering af FDFs 

kapitalandele i 55° Nord. Derudover er lands-

forbundets likvide beholdninger blevet 1,7 

mio. kr. lavere end ved udgangen af 2019, 

hvilket ligeledes kan henføres til de coronar-

elaterede tab. Landslejren begyndte også at 

røre på sig i 2020, forstået på den måde at 

der i 2020 er forbrugt en lille million kroner. 

Udgifter der på nær det af landsmødet ved-

tagne tilskud til landslejren forventes dækket 

ind i forbindelse med afviklingen af den ud-

skudte landslejr i 2022.  

I forbindelse med en omlægning af regn-

skabspraksis er der igangsat en regnskabs-

mæssig afskrivning på værdien af landsfor-

bundets ejendomme.  

Passiver 

På passivsiden er de frie reserver faldet, 

samtidig med at gælden samlet set vokser en 

smule. Uddannelsespuljen der åbnede op for 

ansøgninger fra starten af 2020 nåede kun at 

støtte FDFeres kursusdeltagelse med 2000 

kr. til et par kurser i februar, før kurser og 

øvrige aktiviteter blev lukket ned og aflyst 

som følge af coronarestriktioner. 

Resultatdisponering 

Hovedbestyrelsen foreslår årets resultat før 

henlæggelser anvendt, som det er angivet i 

resultatopgørelsen. 

Hændelser efter regnskabsårets 

udløb 

Der er ikke indtruffet hændelser efter regn-

skabsårets udløb, som væsentligt kan ændre 

opfattelsen af årsregnskabet.  

 

FDF har i april 2021 stillet en sikkerhed på 

2,5 mio. kroner for 55° Nord over for Spar 

Nord Bank i forbindelse med butikkens bank-

skifte.  
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Forventninger til fremtiden 

De længerevarende nedlukninger af fysiske 

foreningsaktiviteter som led i myndigheder-

nes håndtering af coronasmitten har også i 

starten af 2021 påvirket landsforbundets ak-

tiviteter og indtjeningsmuligheder i betydelig 

grad. Hovedbestyrelsen har fulgt økonomien 

tæt og har sammen med FDFs ledelse også i 

2021 taget en række skridt for at tilpasse ud-

giftsniveauer og søge hjælpepakker mv. Sam-

tidig er der i budgettet for 2021, som god-

kendt af landsmødet, til dels forsøgt korrige-

ret for yderligere nedlukninger. Den fortsatte 

usikkerhed og det lave aktivitetsniveau bety-

der dog, at der er en betydelig risiko for, at 

budgetterne for 2021 heller ikke kan holdes.  

Samtidig er landsforbundet dog også gået ind 

i en fase, hvor der bl.a. investeres massivt i 

strategien for at give flere børn og unge et 

ståsted at møde verden fra, ligesom der ar-

bejdes målrettet på at forbedre økonomien 

omkring landsforbundets ejendomme og i 55° 

Nord. Det er hovedbestyrelsens forventning, 

at dette inden for en kortere årrække vil 

kunne give positive tal på bundlinjen igen.

 

  

14



Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse 

med årsregnskabslovens bestemmelser for 

regnskabsklasse A med de tilpasninger, der 

følger af landsforbundets aktiviteter. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i 

forhold til sidste år bortset fra nedenstående 

ændring. 

 

Ændring af regnskabspraksis 
Landsforbundet har med virkning fra 1. januar 

2020 valgt at ændre anvendt regnskabsprak-

sis for ejendommene. Den anvendte regn-

skabspraksis er ændret fra at værdiansætte 

til seneste offentlig kontantvurdering, hvor 

opskrivningen bindes som reserve på egenka-

pitalen, til i stedet at måle ejendommene til 

kostpris, der efter fradrag af skønnet rest-

værdi afskrives over forventet brugstid. Kost-

prisen er som følge af manglende historiske 

data opgjort pr. 1. januar 2020 til den bog-

førte værdi pr. 31. december 2019.  

 

Ændringerne er ikke af en karakter der med-

fører, at der skal foretages ændringer i sam-

menligningstal for 2019. 

 

I henhold til landsmødebeslutning tilbagefø-

res og resultatføres der i forlængelse heraf 

midler fra Julsøfonden svarende til de årlige 

afskrivninger på landsforbundets ejendomme 

 

Den anvendte regnskabspraksis er herefter 

følgende: 

Kontingenter 

Kontingenter indtægtsføres på grundlag af 

kvartalsvise opgørelser af kredsenes med-

lemstal. 

Offentlige tilskud 

Offentlige tilskud omfatter driftstilskud fra 

DUF, der er modtaget på grundlag af ansøg-

ning medio regnskabsåret, samt tilskud i 

henhold til Folkeoplysningsloven.  

Renteindtægter 

Låntagernes renteindbetalinger til Julsøfon-

den medtages ikke i resultatopgørelsen, men 

tillægges Julsøfonden. 

Omregning af fremmed valuta 

Alle mellemværender i fremmed valuta om-

regnes til danske kroner efter balancedagens 

kurs. 

Grunde og bygninger 

Grunde og bygninger måles til kostpris med 

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivnin-

ger. Der afskrives ikke på grunde. Nedskriv-

ninger foretages efter individuel vurdering.  

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fra-

drag af forventet restværdi efter afsluttet 

brugstid.  

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, om-

kostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og 

omkostninger til klargøring af aktivet indtil 

det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive 

taget i brug.  

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret 

på følgende vurdering af aktivernes forven-

tede brugstid: 

  

 Bygninger  35-50 år 

 

Forventede brugstider og restværdier revur-

deres årligt.   
  

Grunde og bygninger nedskrives til genindvin-

dingsværdi, såfremt denne er lavere end den 

regnskabsmæssige værdi.” 

Driftsmateriel, inventar og øvrige 

anlægsaktiviteter 

Driftsmateriel, inventar og øvrige anlægsakti-

viteter straksafskrives som hovedregel. Akti-

ver over en hvis værdi værdiansættes ud fra 

en konkret vurdering til anskaffelsessum 

med fradrag af afskrivninger. Afskrivninger 

foretages lineært over maksimum 5 år. 
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Immaterielle anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver omfatter erhver-

vede immaterielle anlægsaktiver. 

 

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver ved-

rører IT-systemer udviklet af tredjemand, 

hvor leverandøren har risikoen på udviklin-

gen. Kostprisen for erhvervede immaterielle 

anlægsaktiver omfatter købspris tillagt om-

kostninger afholdt til klargøring af aktivet til 

dets tiltænkte brug, herunder bl.a. omkost-

ninger til installation og integration med øv-

rige systemer mv. 

 

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver af-

skrives lineært over den forventede brugstid, 

der fastsættes ud fra en konkret vurdering af 

det enkelte immaterielle aktiv. De anvendte 

afskrivningsperioder udgør 5 år.  

 

Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til 

genindvindingsværdi, hvis denne er lavere 

end den regnskabsmæssige værdi. 

Aktier og obligationer 

Børsnoterede aktier og obligationer optages 

til kursværdi på statusdagen. For børsnote-

rede obligationer dog maks. kurs 100. 

Unoterede aktier optages til anskaffelses-

sum. Kursreguleringer føres direkte på egen-

kapitalen. Pantebreve optages til en skønnet 

kursværdi under hensyntagen til forrentnin-

gen. Pantebreve, som repræsenterer Julsø-

fondens udlån, fragår fondens henlæggelser, 

der er opført under egenkapitalen. 

Butikken 55° Nord 

Aktier i 55° Nord P/S (partnerselskabet) og 

anparter i 55 Grader Nord ApS (komplemen-

tarselskabet) indregnes til kostpris og værdi-

ansættes efter den indre værdis metode, 

hvilket indebærer, at aktierne i balancen 

værdiansættes til landsforbundets andel af 

selskabernes regnskabsmæssige indre værdi 

(egenkapital). 

I resultatopgørelsen indregnes landsforbun-

dets andel af selskabernes resultat efter 

skat. Nettoopskrivning 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 tilgode-

havenderne. 

Henlæggelser 

Henlæggelserne disponeres af hovedbestyrel-

sen til bestemte formål i overensstemmelse 

med de for den enkelte henlæggelse gæl-

dende regler.  

Der tilbageføres i henhold til landsmødebe-

slutning midler fra Julsøfonden svarende til 

den årlige afskrivning på landsforbundets 

ejendomme. 

Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter 

den indirekte metode og viser pengestrømme 

vedrørende driften og investeringer samt 

landsforbundets likvider ved årets begyn-

delse og slutning. Pengestrømme vedrørende 

driften opgøres som resultat før henlæggel-

ser reguleret for ikkekontante driftsposter, 

udgifter dækket af tidligere foretagne hen-

læggelser samt ændring i tilgodehavender og 

gæld. 

Pengestrømme vedrørende investeringer om-

fatter investering i værdipapirer og ejen-

domme samt afdrag på prioritetsgæld. 
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Resultatopgørelse
ikke revideret ikke revideret

Budget Budget

2020 2019

Indtægter 2020 LM 2018 2019 LM 2018

Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Kontingenter i alt 1 7.938 8.200 7.772 7.928

Drifttilskud fra DUF 7.118 7.400 7.149 7.200

Folkeoplysningsloven 249 250 244 250

Gaver og arv 2 18 0 20 0

Momskompensation 492 500 398 500

Kompensation faste omkostninger 273 0 0

Lønkompensation 21 642 0 0

Tilskud i alt 8.792 8.150 7.811 7.950

FDFs landslotteri 3 100 100 100 100

Andel af resultat i butikken 55° Nord 13 -1.274 500 131 500

Stævner og lejre -70 0 148 0

Afregning vedrørende lukkede kredse 448 0 1.939 0

Andre indtægter i alt -796 600 2.318 600

Finansielle indtægter 72 50 72 50

Indtægter i alt 16.006 17.000 17.973 16.528
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Resultatopgørelse
ikke revideret ikke revideret

Budget Budget

2020 2019

Omkostninger 2020 LM 2018 2019 LM 2018

Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Stabens og administrationens lønninger 21 9.253 9.350 9.141 9.200

Stabens rejser og kontorudgifter 391 650 618 650

Personaleuddannelse og pleje 126 250 273 250

Stabs- og administrationsomkostninger i alt 9.770 10.250 10.032 10.100

Internationalt arbejde 4 197 150 160 150

Udvalg 304 250 176 250

Særlige initiativer 0 25 8 25

Aktiviteter i alt 501 425 344 425

Ambition og udviklingsmål 216 300 529 600

Ambition og udviklingsmål i alt 216 300 529 600

Medier i alt 5 850 1.395 1.169 1.395

Drift af FDF Bycenter Rysensteen 1.714 1.400 1.453 1.600

Drift af FDF Friluftscenter Sletten 2.088 400 758 950

Drift af Lejrcenter Vork 41 0 -99 -100

Drift af øvrige ejendomme 10 0 10 0

Drift af ejendomme i alt 6 3.853 1.800 2.122 2.450
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Resultatopgørelse
ikke revideret ikke revideret

Budget Budget

2020 2019

Omkostninger 2020 LM 2018 2019 LM 2018

Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Kursusvirksomhed 7 257 75 162 75

HB-, FU- og stabsmøder mv. 225 300 246 275

Landsmøde 403 150 0 0

Midtvejsdebat 0 0 -21 50

Kurser og møder i alt 885 525 387 400

Forsikringer 382 400 366 400

Kontingenter m.m. til andre organisationer 8 199 220 207 220

DUF-revision 56 65 38 65

Tilskud til agitationsmateriale 4 0 15 0

IT 9 1.087 1.100 1.129 1.100

Tab på debitorer 20 0 0 0

Service og administration i øvrigt 10 420 300 343 300

Service og administration i alt 2.168 2.085 2.098 2.085

Finansielle omkostninger 24 25 24 25

Omkostninger i alt 18.267 16.805 16.705 17.480
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Resultatopgørelse
ikke revideret ikke revideret

Budget Budget

2020 2019

2020 LM 2018 2019 LM 2018

Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Resultat før henlæggelser -2.261 195 1.267 -952

Tilbageførsel af henlæggelse til afskrivning på 

ejendomme 91 0 0 0

Afregning vedrørende lukkede kredse 18 -448 0 1.939 0

Henlæggelser i alt -357 0 1.939 0

Årets resultat -2.618 195 -672 -952

Årets resultat disponeres således:

Overført til frie reserver -1.933 -305 -803 -1452

Overført til op- og nedskrivning af kapitalandele i 

butikken 55º Nord -685 500 131 500

I alt -2.618 195 -672 -952
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Balance pr. 31. december
Aktiver 2020 2019

Note t.kr. t.kr.

Ejendomme 11 55.558 55.649

Bil på Sletten 168 224

Materielle anlægsaktiver 55.726 55.873

IT-projekt 32 0

Immaterielle anlægsaktiver 32 0

Obligationer mv. 12 3.366 3.366

Gældsbreve 96 172

Aktier i Kristeligt Dagblad A/S 8 8

Gældsbrev i butikken 55° Nord 1.500 1.500

Kapitalandele i butikken 55° Nord 13 1.883 3.157

Finansielle anlægsaktiver 6.853 8.203

Anlægsaktiver 62.611 64.076
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Balance pr. 31. december
Aktiver 2020 2019

Note t.kr. t.kr.

Tilgodehavende tilskud DUF 119 117

Rådighedsbeløb 45 54

Forudbetalinger 309 958

Tilgodehavende hos kredse 410 622

Tilgodehavende renter i butikken 55° Nord 55 25

Landslejr 2022 1.085 138

Andre tilgodehavender 612 253

Tilgodehavender og forudbetalinger 2.635 2.167

Likvide beholdninger 5.056 6.783

Omsætningsaktiver 7.691 8.950

Aktiver 70.302 73.026
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Balance pr. 31. december
Passiver 2020 2019

Note t.kr. kr.

Frie reserver 14 24.899 26.834

Opskrivning af ejendomme 15 21.279 21.279

Opskrivning af kapitalandele i butikken 55° Nord 13 0 685

Henlagt til Julsøfonden 16 6.757 6.946

Henlagt til uddannelsespuljen (tidligere TVR-fonden) 17 540 542

Henlagt fra lukkede kredse, medlemspuljen 18 4.662 4.557

Egenkapital 58.137 60.843

Prioritetsgæld 19 7.783 8.363

Anden gæld 1.173 414

Langfristede gældsforpligtelser 8.956 8.777

Kortfristet del af prioritetsgæld 19 580 581

Mellemregning vedr. internationalt arbejde 2 138 83

Gæld til kredse 277 218

Øvrige kreditorer og anden gæld 2.214 2.525

Kortfristede gældsforpligtelser 3.209 3.407

Gældsforpligtelser 12.165 12.184

Passiver 70.302 73.027

Sikkerhedsstillelser 20
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Pengestrømsopgørelse
Likviditet fra driften 2020 2019

kr. t.kr.

Resultat før henlæggelser -2.263 1.267

Resultat i butikken 55° Nord 1.274 -131

Ændring i henlæggelser -351 -235

Kursregulering af valuta og omlægning af lån 0 -176

Ændring i tilgodehavender og gæld 95 -689

Likviditet fra driften i alt -1.245 35

Ændring i materielle anlægsaktiver 56 -224

Ændring i immaterielle anlægsaktiver -32 0

Gældsbreve udstedt (kredse) 76 16

Gældsbrev i butikken  55° Nord 0 -500

Fradrag af afdrag på gæld -581 -276

Likviditet vedrørende værdipapirer og prioritetsgæld i alt -505 -760

Samlet ændring af likviditeten -1.726 -948

Likvide beholdninger primo 6.782 7.731

Likvide beholdninger ultimo 5.056 6.783
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Noter
1. Medlemstal

Landsforbundet havde i 2020 23.837 medlemmer, heraf var de 18.859 under 30 år. 

Pr. 31/12-20 var medlemstallet 20.439, heraf var 15.813 under 30 år.

Antallet af medlemmer under 30 år iht. DUFs medlemsdefinition er efter endt revision 15.481.

2020 2019

2. Gaver og arv kr. kr.

Modtaget, gaver og arv iht. § 8a 273.721 535.326

Videresendt til FDF-kredse -252.484 -512.352

Gebyr til Indsamlingsnævnet -3.400 -3.300

Gaver og arv, netto 17.837 19.674

Henlagt til Verdensmålene arbejde primo 82.823 6.048

Indsamlet til Verdensmålene 54.792 76.775

Henlagt til internationalt projekt i alt 137.615 82.823

3. FDFs landslotteri

Indtægt, salg af lodder 2.547.810 2.211.246

Indtægter i alt 2.547.810 2.211.246

Omkostninger -467.044 -325.314

Videregivet til kredsene -1.981.212 -1.785.794

Omkostninger i alt -2.448.256 -2.111.108

Landsforbundets andel af overskuddet 99.554 100.138
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Noter 2020 2019

4. Internationalt arbejde kr. kr.

Internationalt udvalg 19.803 22.048

Global Fellowship, donation 29.976 31.766

Flugten 8.903 0

Diverse 1.500 0

Drift i alt 60.182 53.814

Global Fellowship, kontingent 20.377 17.869

Global Fellowship, studieture 20.843 54.531

European Fellowship, kontingent 9.426 9.563

European Fellowship, studieture 11.344 19.991

Fimcap, kontingent 4.353 11.235

Fimcap, studieture 11.178 11.285

Ecumenecal course 0 6.619

Easter Course 0 33.059

Eurocamp 0 -7.665

Arrangementer i alt 77.521 156.487

Tilgodehavende tilskud til dækning af internationale udgifter

til arrangementer:

pr. 01.01. 117.365 66.898

pr. 31.12. -58.140 -117.365

Internationalt arbejde i alt 196.928 159.834
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Noter
Sille og FDF Kreds 2020 2019

Sigurd Flux BLUZ Lederen CMS Web i alt i alt

5. Medier kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Andre indtægter 0 0 30.140 64.814 95.600 0 190.554 164.287

Indtægter i alt 0 0 30.140 64.814 95.600 0 190.554 164.287

Drifts- og fremstillingsomkostninger 104.230 74.189 80.379 225.562 55.414 100.901 640.675 903.788

Porto mv. 52.000 39.000 75.029 167.881 0 0 333.910 361.142

Redaktionsomkostninger 0 54 7.166 49.022 3.574 405 60.221 44.083

Kontorhold og diverse 0 0 120 5.970 0 0 6090 23.955

Udgifter i alt 156.230 113.243 162.694 448.435 58.988 101.306 1.040.896 1.332.968

Resultat af medier i alt -156.230 -113.243 -132.554 -383.621 36.612 -101.306 -850.342 -1.168.681

Resultat af medier i 2019 i alt -185.864 -173.000 -193.643 -422.289 -46.115 -147.770 -1.168.681

Oplagstal 2020 6.625 7.417 3.763 6.288

Oplagstal 2019 6.025 7.250 3.750 6.750

Bycenter FDF FDF Øvrige 2020 2019

Rysensteen

Frilufts-

center 

Sletten

Lejrcenter 

Vork Ejendomme i alt i alt

6. Drift af ejendomme kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Indtægter 738.047 2.853.287 -40.389 0 3.550.945 6.059.255

Omkostninger -2.451.900 -4.941.004 0 -10.986 -7.403.890 -8.181.183

Drift af ejendomme -1.713.853 -2.087.717 -40.389 -10.986 -3.852.945 -2.121.928
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Noter
2020 2019

FDF Bycenter Rysensteen kr. kr.

Lejeindtægter 738.047 1.360.638

Indtægter i alt 738.047 1.360.638

Prioritetsrenter 44.503 95.638

Skat, vand og renovation 304.908 291.050

Forsikring 93.553 101.722

Varme og el 358.906 429.801

Tilsyn, løn mv. 797.480 787.302

Rengøring 67.862 75.802

Administration 22.676 17.789

Vedligeholdelse af bygninger 415.015 480.644

Vedligeholdelse og anskaffelse af inventar 56.107 206.927

Aktiviteter 43.107 66.789

Giv-et-år-medarbejdere 230.589 246.641

Leje af lokale 12.000 12.000

Omkostninger ved udlejning 5.194 1.511

Diverse 0 0

Omkostninger i alt 2.451.900 2.813.616

Drift af FDF Bycenter Rysensteen 0 -1.713.853 -1.452.978
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Noter
2020 2019

Sletten Sletten

FDF Friluftscenter kr. kr.

Lejeindtægter 2.853.287 4.599.841

Indtægter i alt 2.853.287 4.599.841

Prioritetsrenter 61.456 132.072

Skat, vand og renovation 159.134 214.460

Forsikring 172.704 164.402

Varme og el 475.132 658.316

Tilsyn, løn mv. 2.019.897 2.262.016

Rengøring 28.226 42.767

Administration 92.159 54.256

Vedligeholdelse af bygninger og arealer 932.228 703.109

Vedligeholdelse og anskaffelse af inventar 13.859 126.870

Aktiviteter 554.045 544.130

Den historiske samling 40.262 60.191

Vandværker 33.633 23.485

Omkostninger ved udlejning 3.524 8.136

Frivilligt arbejde 13.236 16.429

Autodrift inkl. afskrivninger 199.445 240.379

Nettoresultat ved skovbrug 67.310 102.833

Afskrivninger på ejendomme 74.754 0

Diverse 0 3.666

Omkostninger i alt 4.941.004 5.357.516

Drift af FDF Friluftscenter Sletten i alt -2.087.717 -757.675
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Noter
Antal Antal Omkost-

deltagere deltagere Indtægter ninger 2020 i alt 2019 i alt

7. Kursusvirksomhed 2020 2019 kr. kr. kr. kr.

7.-8. klassekurser 76 150 113.048 -82.566 30.482 56.225

Seniorvæbnerkurser 0 178 0 -11.400 -11.400 88.528

Seniorkurser 0 799 4.276 -103.489 -99.213 -293.269

Fagkurser 53 71 73.298 -53.403 19.895 18.910

Lederkursus 21 211 20.766 -71.271 -50.505 3.751

Musikkurser 57 99 30.371 -42.971 -12.600 -35.763

Landslejrkursus 0 0 0 -121.485 -121.485 0

Korrektioner, tidligere år 0 0 -12.570 -12.570 0

207 1508 241.759 -499.155 -257.396 -161.618

Resultat af kursusvirksomhed i alt 241.759 -499.155 -257.396 -161.618
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Noter
2020 2019

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

Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik 12.000 12.000

Danmarks Kirkelige Mediecenter 1.000 2.000

Dansk Ungdoms Fællesråd 20.000 27.200

Danske Kirkedage 2.500 2.500

Danske Kirkers Råd 29.890 28.456

Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg 1.400 1.400

Friluftsrådet 8.750 8.675

Kirkefondet 0 750

Landsforeningen af menighedsråd 0 695

KODA 69.335 69.002

Samrådet 38.551 38.979

ISOBRO 15.700 15.500

Kontingenter m.m. til andre organisationer i alt 199.126 207.157
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Noter
2020 2019

9. IT kr. kr.

IT udvikling 3.750 75.000

IT drift 1.083.266 1.053.788

IT i alt 1.087.016 1.128.788

2020 2019

10. Service og administration, i øvrigt kr. kr.

Omkostninger til trykning og fotokopiering, inkl. leje 6.410 16.178

Salg af kopier inkl. Kredsforsendelsen -101.013 -97.797

Tryksager, papir og kontorartikler 18.765 26.953

Porto 10.279 5.048

Annoncer og bladhold 48.533 30.992

Nyanskaffelser 308 13.728

Revisor 236.000 135.250

Advokat og konsulentbistand 48.453 60.820

Salg af administrative ydelser -79.720 -88.820

Husleje, Nørre Alle 197.553 201.435

Diverse 34.646 39.113

Øvrige administrationsomkostninger i alt 420.214 342.900
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Noter

11. Ejendomme

FDF 

Bycenter 

Rysensteen

FDF Frilufts-

center 

Sletten

FDF 

Lejrcenter 

Vork

Lejrgrund i 

Bregnerød

Lejrgrund  i 

Stenastad, 

Söderåsen

Lejrgrund i 

Ganløse I alt

Kostpris primo* 28.500.000 22.657.400 4.050.000 140.400 101.601 200.000 55.649.401

Kostpris ultimo 28.500.000 22.657.400 4.050.000 140.400 101.601 200.000 55.649.401

Årets afskrivninger 0 -74.754 -16.297 0 0 0 -91.051

Afskrivninger ultimo 0 -74.754 -16.297 0 0 0 -91.051

Bogført værdi 28.500.000 22.582.646 4.033.703 140.400 101.601 200.000 55.558.350

Senest offentlige ejendomsvurdering 55.649.401

*Kostprisen indeholder opskrivninger til seneste offentlige ejendomsvurdering til og med 2019.

Nominel Kursværdi

Regnskabs-

mæssig 

værdi

12. Obligationer mv. kr. kr. kr.

Danske Invest Erhverv Kommuner 5 3.366.400 3.371.780 3.366.400

Obligationer mv. i alt 3.366.400 3.371.780 3.366.400
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Noter

2020 2019 2020 2019

13. Kapitalandele i butikken 55º Nord kr. kr. kr. 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 -13.404 -553 697.976 554.130

Andel af årets overskud i butikken 55º Nord -44.495 -12.851 -1.229.600 143.846

Nettoopskrivninger pr. 31. december -57.899 -13.404 -531.624 697.976

Bogført værdi ultimo -17.899 26.596 1.900.335 3.129.935

2020 2019

Opskrivning af kapitalandele i butikken 55º Nord kr. kr.

Saldo pr. 1. januar 684.572 553.576

Udbytte for året 0 0

Andel af overskud, jf. resultatdisponering -1.274.095 130.996

Heraf dækket af frie reserver 589.523

Saldo pr. 31. december 0 684.572

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

P/SKomplementarselskab
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Noter
2020 2019

14. Frie reserver kr. kr.

Primo saldo 26.834.426 27.812.615

Omlægning af realkreditlån 0 -175.955

Kursregulering af valuta 0 -600

Overført fra opskrivning af kapitalandele i butikke 55 Nord -589.523 0

Årets resultat, jf. resultatdisponering -1.345.504 -801.634

Ultimo saldo 24.899.399 26.834.426

2020 2019

15. Opskrivning af ejendomme til offentlig vurdering til og med 2019 kr. kr.

Saldo pr. 1. januar 21.279.346 20.735.679

Regulering af ejendomsvurderinger 0 543.667

Saldo pr. 31. december 21.279.346 21.279.346

35



Noter
2020 2019

16. Henlagt til Julsøfonden kr. kr.

Renter af udstedte pantebreve 55.823 54.335

Resultat af udlånsvirksomhed 55.823 54.335

Henlagt pr. 1. januar 14.465.354 14.423.019

Tilskud til kredse 0 -12.000

Renter af udstedte pantebreve 55.823 54.335

Årets resultat 55.823 42.335

Henlagt 31. december 14.521.177 14.465.354

Udlånt pr. 1. januar -7.518.880 -7.768.194

Nye udlån -499.999 -57.000

Indfrielse af lån 206.281 105.125

Afdrag på udlån 139.164 126.189

Tab på pantebreve finansieret af medlemspuljen 0 75.000

Udlånt pr. 31. december -7.673.434 -7.518.880

Overført til resultat til afskrivninger på ejendomme -91.051 0

Til disposition pr. 31. december 6.756.692 6.946.474
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Noter
2020 2019

17. Henlagt til Uddannelsespuljen (tidligere TVR-fonden) kr. kr.

Saldo pr. 1. januar 542.200 542.200

Anvendt -2.041 0

Saldo pr. 31. december 540.159 542.200

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

2020 2019

18. Henlagt fra lukkede kredse, medlemspuljen kr. kr.

Saldo pr. 1. januar 4.555.184 3.143.578

Henlagt 447.588 1.938.595

Anvendt, medlemspuljen -48.750 -93.340

Opstart af nye kredse -35.789 0

Anvendt, Legens dag, Go play standere -6.894 -103.030

Anvendt i øvrigt -250.000 -255.619

Tab på kredse og Julsøfonden 0 -75.000

Saldo pr. 31. december 4.661.339 4.555.184

2020 2019

Ansøgninger til medlemspuljen kr. kr.

Antal ansøgninger                                                               4 6

Antal bevilgede projekter                                                     3 6

Bevilget i alt i året           29.170 51.050

Bevilget – endnu ikke udbetalt                      86.565 55.195
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Noter
2020 2019

19. Prioritetsgæld kr. kr.

Rysensteen 8.363.343 8.944.000

Saldo pr. 31. december 8.363.343 8.944.000

Langfristet del 7.783.190 8.363.343

Kortfristet del 580.153 580.657

8.363.343 8.944.000

Kontantlån, 1,7700%, 20 års løbetid

20. 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.

FDF har i april 2021 stillet en sikkerhed på 2,5 mio. kroner for 55° Nord over for Spar Nord Bank i forbindelse med butikkens bankskifte.
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Noter
2020 2020 2019 2019

21. Personaleomkostninger årsværk kr. årsværk kr.

Personaleomkostninger, administration 7,03 3.104.038 6,69 2.979.463

Personaleomkostninger, konsulenter 13,54 6.148.748 13,34 6.161.922

Personaleomkostning i alt iflg. resultatopgørelse 20,57 9.252.786 20,03 9.141.385

Ansatte, ejendomme 9,31 3.025.817 9,3 3.197.844

Ansatte, medierne/landslejrchef 1,1 581.588 0,75 135.031

Lønkompensation ifm. hjemsendelser

Modtaget lønkompensation administration 234.713

Modtaget lønkompensation konsulenter 205.620

Modtaget lønkompensation ejendomme 195.986

Modtaget lønkompensation medier 6.039

Total lønkompensation 642.358

Personaleomkostninger i alt 30,98 12.217.833 30,08 12.474.260
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Noter
2020 2019

22. Bruttoindtægter kr. kr.

Kontingenter 7.937.516 7.771.971

Tilskud 8.132.303 7.810.176

Andre indtægter 94.062 1.470.204

55 Nord -1.215.000 130.996

Kompensation Corona 912.352 0

Lønrefusion 383.845 235.273

Medier 190.554 164.288

Lejeindtægter, ejendomme 3.574.520 6.059.255

Deltagerbetaling, kurser 241.759 2.670.409

Deltagerbetaling, landsmøde/midtvejsdebat 78.936 30.434

Salg af ydelser, administration 180.733 186.617

Bruttoindtægter i alt 20.511.580 26.529.622
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