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Oplysninger om landsforbundet         

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 
Rysensteensgade 3 1564 København V 
Hjemstedskommune: København
CVR-nr. 22 16 78 12 
Telefon 33 13 68 88 
Mailadresse FDF@FDF.dk 
Hjemmeside FDF.dk

Hovedbestyrelse
Jonas Kolby Laub Kristiansen, formand 
Iben Konradi Nielsen, næstformand
Allan Frank Walther, kasserer
Signe Bjørg Jensen 
Lars Pedersen
Christian Dias Løgberg
Jeanet Flørnæss Fischer
Christian Skovsgaard Bjerre
Jens Maibom Pedersen 
Inger Mårup
Per Albert Bergmann

Generalsekretær
Ulrich Piltoft

Intern revisor
Finn Bjerg Olesen

Revision
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsespåtegning            

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2012 for Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver og 
passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt resultatet af landsforbundets aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

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 tips- og lottomidler, er i overensstemmelse 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 tips- og lottomidler.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

København, den 4. maj 2013

Generalsekretær

Ulrich Piltoft

Hovedbestyrelse

Jonas Kolby Laub Kristiansen, 
formand  

Iben Konradi Nielsen, 
næstformand

Allan Frank Walther, 
kasserer

Lars Pedersen Christian Dias Løgberg Inger Mårup

Jens Maibom Pedersen Jeanet Flørnæss Fischer Christian Skovsgaard 
Bjerre

Signe Bjørg Jensen Per Albert Bergmann 
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Den uafhængige revisors erklæringer        

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

Påtegning på årsrapport
Vi har revideret årsregnskabet for Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgø-
relse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal.

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

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

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

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

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

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

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

Erklæring om udført forvaltningsrevision
I forbindelse med den finansielle revision af landsforbundets årsregnskab for 2012 har vi foretaget 
en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved for-
valtningen af modtagne tips- og lottomidler.

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

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

Konklusion
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning 
til at konkludere, at forvaltningen i 2012 af de modtagne tips- og lottomidler ikke er varetaget på 
en økonomisk hensigtsmæssig måde.

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

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

København, den 4. maj 2013

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Christian Dalmose Pedersen, statsautoriseret revisor
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Intern revisionspåtegning           

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

København, den 4. maj 2013

Finn Bjerg Olesen, intern revisor
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Ledelsesberetning             

Landsforbundet FDF har i 2012 opnået et resultat før henlæggelser på -538 tkr., hvilket hovedbe-
styrelsen anser for acceptabelt sammenholdt med et budgetteret resultat før henlæggelser på -113 
tkr. og et korrigeret resultat for året på -600 tkr. til -650 tkr., som angivet i ledelsesberetningen for 
2011. 

Omfanget af særlige forhold i 2012 har været færre sammenholdt med 2011, men især udfaldet af 
landsretssagen vedrørende FDFs leasing af kopimaskiner har sat sit præg på årets resultat:

•  En øget indtægt fra momskompensation på 3.855 tkr. mod en budgetteret indtægt på 560 tkr., 
hvilket skal ses i sammenhæng med den negative afvigelse, der blev realiseret i 2011. 

•  FDFs forholdsmæssige andel af resultatet fra 55 Grader Nord på 1.032 tkr. mod et budgettet 
resultat på 600 tkr.

•  En negativ afvigelse vedrørende drift af Landsforbundets ejendomme på 1.487 tkr., der pri-
mært kan henføres til uforudsete omkostninger vedrørende Bycenter Rysensteen samt til 
omkostninger til Friluftscenter, der var budgetteret afholdt i 2011, men som først er afholdt i 
2012. 

•  En omkostning på 2.870 tkr. vedrørende afdrag af hovedstolen ifm. gæld til leasingsgiver efter 
domsafsigelse i Københavns Byret, hvortil kommer omkostninger til advokat på ca. 220 tkr.

Alt i alt har de ovenstående forhold haft en negativ afvigelse på regnskabsåret i forhold til budget 
med 630 tkr.

Landsforbundets aktiviteter
Oven på et Landslejrår har 2012 været et mere afdæmpet år set i forhold til aktiviteter, men når 
det er sagt, så vurderer Hovedbestyrelsen alligevel, at vi godt kan være tilfredse med udviklingen i 
Landsforbundets kurser og øvrige aktiviteter, der indgår i regnskabet med vidt forskellige forudsæt-
ninger:

•  Som forventet blev omkostningerne til effektueringen af Handlingsplan 2011-12 øget i 2012 
sammenholdt med 2011. Set samlet for de to regnskabsår har Landsforbundet anvendt 426 
tkr. mod en budgetteret omkostning på 500 tkr.

•  Traditionen tro har Landsforbundet afholdt en række kurser med den sædvanlige brede 
spændvidde. 7. – 8. klassekurser, seniorkurser og musikkurser mv. For seniorkursernes og 
musikkursernes vedkommende er der i 2012 sket en positiv udvikling i forhold til tidligere 
år. Samlet set har der været 1.814 deltagere på de afholdte kurser mod 1.724 i sidste regn-
skabsår, og vi forventer at denne udvikling vil fortsætte i 2013 og især 2014, hvor uddannelse 
indgår som en del af Landsforbundets handlingsplan.

•  Fejringen af FDFs 110 års fødselsdag, der samlede ca. 430 FDFere fra hele landet på en smuk 
augustdag med friluftsgudstjeneste, poster, middag og lejrbålsunderholdning, når det er bedst i 
FDF.
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Ledelsesberetning             

Den økonomiske udvikling

Indtægter
Landsforbundets samlede indtægter i 2012 udgør 19.722 tkr. mod budgetterede indtægter på 
16.314 tkr. og består primært af kontingenter, tilskud, overskud fra butikken 55° Nord samt afreg-
ning vedrørende lukkede kredse.

Tilsvarende tidligere år har kontingentindtægterne i 2012 været mindre end budgetteret, i alt 352 
tkr., hvilket desværre fortsat må tilskrives det faldende medlemstal, som Landsforbundet har reali-
seret fra Landsmødebeslutningen af budgettet i 2010 til indgangen af 2012. Fra 2013 og fremover vil 
kontingent blive opkrævet på grundlag af kredsenes medlemstal i Carla opgjort kvartalsvist modsat 
tidligere år, hvor opkrævningen er sket på grundlag af kredsenes indberettede medlemstal pr. 1. 
januar det pågældende år. 

Tilskud i henhold til Tipsloven og Folkeoplysningsloven følger budgettet og lidt mere til. Med hen-
visning til bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 vedrørende tilskud til støtte for ungdoms-
formål kan det oplyses, at det samlede udbetalte tilskud under Tipsloven, er anvendt til finansiering 
af Landsforbundets samlede aktiviteter.

Under tilskud er også bogført momskompensation. Som oplyst i regnskabet for 2011 gælder det 
også i år, at der i budgettet var lagt op til at foretage en praksisændring, således at der blev indreg-
net momskompensation i takt med, at der blev erhvervet ret hertil. Ud fra et forsigtighedsprincip 
besluttede Hovedbestyrelsen dog uændret at fortsætte med indregning, når pengene er modtaget. 
Det betyder, at der i 2012 er indtægtsført i alt 3.855 tkr. mod en budgetteret kompensation på 560 
tkr., hvilket kan henføres til afholdte omkostninger i 2011, der var væsentligt større end et alminde-
ligt regnskabsår grundet Landslejr 2011 samt øgede omkostninger til bl.a. Landsforbundets ejen-
domme.

Butikken 55° Nord fortsætter den imponerende udvikling med et særdeles flot resultat til glæde 
og gavn for de to ejere. Årets regulering af værdien af kapitalandelene er udtryk for FDFs andel af 
årsresultatet i de to selskaber, og bidrager positivt i regnskabet for Landsforbundet FDF med 1.032 
tkr. mod et budgetteret overskud på 600 tkr. I 2012 kan den positive udvikling primært tilskrives 
Spejdernes Lejr, hvor 55° Nord var repræsenteret med en stor butik.

Landsforbundet har igen i 2012 modtaget midler fra indstillede kredse, hvilket der ikke har væ-
ret budgetteret med. I år udgør beløbet 143 tkr., der i lighed med tidligere år er henlagt til Med-
lemspuljen.

Omkostninger
Modsat de seneste regnskabsår har Landsforbundet i 2012 realiseret omkostninger til personale-
lønninger, -uddannelse og -pleje samt stabens rejse- og kontorudgifter under budget med i alt 571 
tkr., der primært kan henføres til en række opsigelser i FDF, hvortil der har været vakanceperioder, 
før stillingerne er blevet genbesat. Dertil kommer en reduktion af ressourcerne omkring portalen, 
hvor dele af driften er omlagt til ekstern konsulenthjælp frem for eget timeaflønnet personale. 
Dette medfører en samlet reduktion på ca. 1,3 årsværk.

Omkostninger til aktiviteter afviger i forhold til budgettet primært pga. internationalt arbejde, der 
for 2012 er negativt påvirket af Landsforbundets praksis for indregning af tilskud fra DUF.
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Ledelsesberetning             

I forlængelse af den begrænsede anvendelse af midler i 2011 til handlingsplan 2011-12 har dette 
haft en øget bevågenhed fra Hovedbestyrelsens side i 2012. Der er ved udgangen af 2012 bogført 
en samlet omkostning for de to regnskabsår på 426 tkr. mod et samlet budget på 500 tkr., hvilket 
vurderes som acceptabelt set i forhold til de øvrige økonomiske forhold i Landsforbundet.

For mediernes vedkommende er der flere grunde til, at omkostningerne i 2012 kun udgør 1.105 
tkr., hvilket er noget lavere end tidligere år og end budgettet. Der blev ikke produceret en gra-
tis gave vedrørende Sille og Sigurd, hvilket svarer til afvigelsen mellem 2011 og 2012 for Sille og 
Sigurds vedkommende. Derudover prøvede vi i to omgange i 2012 at udsende FDF LEDEREN med 
Bladkompagniet i henholdsvis september og december, hvilket medførte en besparelse på 60 tkr., 
med som dog medførte en ringere leveringsstandard. Samtlige blade pakkes af 55° Nord og udsen-
des med deres portotakster, der også medvirker til en besparelse på porto og distribution. Redak-
tionerne holder desuden flere web-møder, hvilket reducerer mødeomkostningerne fordelt på alle 
medier. Sidst men ikke mindst må vi konstatere, at tilskuddet fra Bladpuljen er højere i 2012 end i 
2011, hvilket kan forklares ved, at der i det lave tal for 2011 indgår en modregning af et tilskud fra 
2009 som først udlignes årene efter. 2012 vurderes således at udgøre det rette niveau.

Den samlede centerdrift afviger negativt i forhold til budgettet med 1.487 tkr., hvilket primært kan 
henføres til, at FDF Bycenter Rysensteen igen må realisere en negativ afvigelse ift. budgettet, der for 
2012 udgør i alt 1.006 tkr. Det skal dog ses i lyset af, at Hovedbestyrelsen medio 2011 godkendte 
en budgetrevision, således at det korrigerede budget for Rysensteen viste en omkostning på 1.635 
tkr. Ændringen i det forventede resultat for 2012 skyldtes tre forhold:

• Indtægterne forventedes reduceret med 200 tkr. som en følge af en manglende indtægt fra 
Den Classenske Legatskole, der i de foregående år havde lejet sig ind på Rysensteen

• Forventede omkostninger til prioritetsrenter på 200 tkr., der ikke var medtaget i Landsmøde-
budgettet for 2012, og som vedrører renter fra frikøbet af tilbagekøbsklausulen i 2011.

• Dertil kom en forventning om anvendelse af ca. 300 tkr til nyt brandalarmeringsanlæg, hvilket 
var påkrævet i forhold til den fortsatte drift af ejendommen. 

• Afvigelsen i forhold til det af Hovedbestyrelsen reviderede budget udgør derved 561 tkr., 
der primært fremkommer ved reducerede indtægter på 168 tkr. samt øgede omkostninger 
til vedligeholdelse på 377 tkr. Sidstnævnte vedrører uforudsete omkostninger til udbedring af 
kloak, anskaffelse af inventar og køkkenudstyr, samt ikke refunderede skader fra forsikring i 
forbindelse med brand samt indbrud. 

For Friluftscentrene har Hovedbestyrelsen medio 2011 godkendt en budgetrevision, således at det 
korrigerede budget udgør -1.013 tkr. efter anvendelse af henlæggelsen i forbindelse med branden i 
lagerhallen på 642 tkr. mod et oprindeligt Landsmødebudget på -797 tkr. Ændringen til det forven-
tede resultat skyldtes udskudte arbejder, der var budgetteret til afholdelse i 2011, samt et ønske 
om at kunne fortsætte med det nødvendige vedligeholdelsesarbejde. Regnskabet for 2012 viser 
en afvigelse i forhold til det revidere budget på -251 tkr., hvilket primært fremkommer ved lavere 
indtægt ved skovbrug på 90 tkr., der forventes indhentet i 2013, samt øgede omkostninger til ener-
giforbrug og vedligeholdelse på henholdsvis 90 tkr. og 50 tkr.

I forlængelse af den af Hovedbestyrelsen udarbejdede ejendomsstrategi, der er i tråd med frem-
tidens FDF, blev det på Landsmødet i november 2012 besluttet, at Landsforbundet skal forsøge 
at afhænde Vork og gerne til en køber indenfor FDF. Aktuelt pågår, der en række drøftelser, som 
forventes at udmønte sig i en endelig forhandling i løbet af 2013.
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Ledelsesberetning             

Efter flere års positiv udvikling i omkostninger til kurser og møder blev billedet desværre et no-
get andet i 2012. Således er der samlet omkostningsført 470 tkr. mod de oprindeligt budgetterede 
omkostninger på 150 tkr. En del af forklaringen til afvigelsen skyldes ”Ledelse af frivillige”, der er en 
ny kursustype med en højere og dermed dyrere kursusstandard end de almindelige lederkurser, og 
som ikke var indeholdt i Landsmødebudgettet. Hovedbestyrelsen besluttede derfor medio 2012 at 
støtte op omkring dette tiltag ved at øge kursusbudgettet fra 150 tkr. til 300 tkr. Afvigelsen på 170 
tkr. i forhold til det redigerede budget skyldes flere faktorer, blandt andet den nuværende ordning 
vedrørende rejserefusion, der fortsat er en underskudsforretning for Landsforbundet. Dertil kom-
mer seniorkurset på Sletten i efteråret 2012, der desværre endte med ca. 40 deltagere færre end 
budgetteret, hvilket ikke blev korrigeret rettidigt i forhold til det program, der allerede var på plads.

Regnskabsåret 2012 blev også belastet af omkostninger til Landsmødet, der afveg negativt i forhold 
til budget. Dette kan henføres til færre betalende deltager og en svag stigning i andelen af gæster, 
udvalg, ansatte og medarbejdere, hvilket naturligvis er noget, som Hovedbestyrelsen vil gøre sig 
overvejelser omkring frem mod Landsmødet i 2014.

Tilsvarende 2011 vedrører den væsentligste negative afvigelse til budgettet for 2012 øvrige ad-
ministrationsomkostninger med en samlet afvigelse på 2.949 tkr. Heraf kan 2.870 tkr. relateres til 
leasingsagen, hvor der primo 2013 blev modtaget domsafsigelse i Østre Landsret til ugunst for 
Landsforbundet FDF til trods for, at vi og adspurgte advokater vurderede, at vi havde en god sag. Vi 
må desværre erkende, at der ikke er mere at komme efter, og at det er ærgerligt at stå tilbage som 
taberen i en sag, hvor vi føler os ført bag lyset af en samarbejdspartner igennem mange år, der har 
misbrugt vores tillid. Der var i regnskabet for 2011 allerede afholdt omkostninger til selve hoved-
stolen vedrørende leasingen af kopimaskiner, så omkostningerne i 2011 indeholder tilløbne renter 
og sagsomkostninger til både egen og modpartens advokater.
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Ledelsesberetning             

Aktiver
Der er ikke sket væsentlige ændringer på aktivsiden i 2012 sammenholdt til 2011.

Tilgodehavende hos kredse er pr. 31. december 2012 øget med 591 tkr. i forhold til året før, hvilket 
skyldes, at der i november 2012 blev afholdt Landsmøde, som først blev faktureret efterfølgende, 
og derfor ikke for alle kredse var betalt inden årets udgang.

De likvide beholdninger udgør 5.415 tkr. pr. 31. december 2012 mod 6.668 tkr. pr. 31. december 
2011.

Passiver
Egenkapitalen har udviklet sig negativt som følge af det opnåede resultat før henlæggelser samt 
anvendelsen af de henlagte midler. Det skal dog bemærkes, at de frie reserver er øget med ca. 572 
tkr. i forhold til pr. 31. december 2011. 

Den såkaldte medlemspulje har imødekommet 6 ansøgninger i 2012, hvortil der samlet er udbetalt 
ca. 53 tkr. Dertil kommer, at der er anvendt 37 tkr. til Projekt FDF, 585 tkr. til Legens Dag samt 87 
tkr. til lukning af kredse.

Resultatdisponering
Hovedbestyrelsen foreslår årets resultat anvendt, som det er anført i resultatopgørelsen.

Hændelser efter regnskabsåret udløb
Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsåret udløb, som kan ændre opfattelsen af
årsregnskabet.

Forventninger til fremtiden
Hovedbestyrelsen forventer, at regnskabet for 2013 vil følge budgettet, der blev godkendt på Lands-
mødet i 2012.

De væsentligste usikre faktorer for 2013 knytter sig i skrivende stund til, hvorvidt vi lykkes med 
at finde nye lejere til Rysensteen, så vi kan opnå indtægter herfra, ligesom afhændelsen af Vork vil 
kunne få væsentlig betydning på regnskabet.
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Ledelsesberetning             

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs-
klasse A med de tilpasninger af resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, der 
følger af landsforbundets aktiviteter.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Den anvendte regnskabspraksis er 
følgende:

Kontingenter
Kontingenter indtægtsføres på grundlag af kredsenes indberetninger af medlemstal pr. 31. december 
2012.

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

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 kontantvurdering. Opskrivninger bindes under reserve 
for opskrivning af ejendomme under egenkapitalen.

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

Aktier og obligationer
Børsnoterede aktier og obligationer optages til kursværdi på statusdagen. For børsnoterede obli-
gationer dog maks. kurs 100. Unoterede aktier optages til anskaffelsessum. Kursreguleringer føres 
direkte på egenkapitalen.
Pantebreve optages til en skønnet kursværdi under hensyntagen til forrentningen.
Pantebreve, som repræsenterer Julsøfondens udlån, fragår fondens henlæggelser, der er opført 
under egenkapitalen.
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Ledelsesberetning             

Anvendt regnskabspraksis

Butikken 55° Nord
Aktier i 55° Nord P/S (partnerselskabet) og anparter i 55 Grader Nord ApS (komplementarselska-
bet) indregnes til kostpris og værdiansættes efter den indre værdis metode, hvilket indebærer, at 
aktierne i balancen værdiansættes til landsforbundets andel af selskabernes regnskabsmæssige indre 
værdi (egenkapital).
I resultatopgørelsen indregnes landsforbundets andel af selskabernes resultat efter skat. Nettoop-
skrivning af aktier og anparter overføres til reserve for nettoopskrivning af aktier i det omfang, den 
regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

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

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

Sejlaktiviteter på Sletten
Lejeindtægter og driftsudgifter føres direkte på henlæggelsen.

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

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrø-
rende driften og investeringer samt landsforbundets likvider ved årets begyndelse og slutning. 
Pengestrømme vedrørende driften opgøres som resultat før henlæggelser reguleret for ikke-kon-
tante driftsposter, udgifter dækket af tidligere foretagne henlæggelser samt ændring i tilgodehaven-
der og gæld.
Pengestrømme vedrørende investeringer omfatter investering i værdipapirer og ejendomme samt 
afdrag på prioritetsgæld.
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(ikke revideret) (ikke revideret)

Resultatopgørelse for 2012 Budget Budget

2012 2011

2012 LM 2010 2011 LM 2010

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

Indtægter

Kontingenter i alt 7.662.964 8.015 7.656.663 7.840

Tipsloven 1 6.957.295 6.784 6.841.334 6.618

Folkeoplysningsloven 252.310 275 304.909 275

Gaver og arv 2 14.192 0 135.197 0

Momskompensation 3.854.516 560 607.807 1.810

Tilskud i alt 11.078.313 7.619 7.889.247 8.703

FDFs landslotteri 3 27.599 0 31.933 0

Andel af resultat i butikken 55° Nord 12 1.031.818 600 1.834.118 600

Stævner og lejre -252.070 50 -7.202 225

Afregning vedrørende lukkede kredse 143.105 0 1.830.946 0

Andre indtægter i alt 950.452 650 3.689.795 825

FDF Landslejr 0 0 2.728.329 0

Renter 30.433 30 169.154 30

Indtægter i alt 19.722.162 16.314 22.133.188 17.398
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(ikke revideret) (ikke revideret)

Resultatopgørelse for 2012 Budget Budget
2012 2011

2012 LM 2010 2011 LM 2010
Note kr. t.kr. kr. t.kr.

Omkostninger

Stabens og administrationens lønninger 29 8.059.656 8.450 8.440.736 8.500
Stabens rejser og kontorudgifter 796.221 900 1.029.337 900
Personaleuddannelse og pleje 173.234 250 311.865 250
Stabs- og administrationsomkostninger i alt 9.029.111 9.600 9.781.938 9.650

Udvalgsbevillinger 90.574 200 160.774 100
Internationalt arbejde 4 245.481 90 161.213 90
Tilskud til nye kredse/kredsstart 0 0 49.000 0
Særlige initiativer 45.086 50 525.859 50
Aktiviteter i alt 381.141 340 896.846 240

Handlingsplan 2011-2012 411.907 350 14.226 150
Vision og handlingsplaner i alt 411.907 350 14.226 150

Medier i alt 5 1.104.557 1.670 1.310.984 1.670

Drift af FDF Bycenter Rysensteen 2.196.123 1.190 1.499.993 1.230
Drift af FDF Friluftscenter 1.263.952 797 1.223.857 1.787
Drift af øvrige ejendomme 14.222 0 7.732 0
Drift af ejendomme i alt 6 3.474.297 1.987 2.731.582 3.017

Kursusvirksomhed 7 469.859 150 56.552 250
Udvalgsmøder 45.178 0 22.821 0
HB-, FU- og stabsmøder mv. 298.228 350 369.729 350
Landsmøde 168.293 100 29.170 0
Kurser og møder i alt 981.558 600 478.272 600

Øvrige administrationsomkostninger 8 4.328.620 1.380 4.272.497 1.400
Forsikringer 249.871 250 241.923 250
Kontingenter m.m. til andre organisationer 9 203.774 200 195.319 200
DUF-revision 50.000 50 53.125 50
Tilskud til agitationsmateriale 45.349 0 26.394 0
Service og administration i alt 4.877.614 1.880 4.789.258 1.900

Omkostninger i alt 20.260.186 16.427 20.003.106 17.227

Resultat før henlæggelser -538.024 -113 2.130.082 171

Henlagt fra lukkede kredse 21 143.105 10 1.830.946 10
Henlæggelser i alt 143.105 10 1.830.946 10

Årets resultat -681.129 -123 299.136 161

Årets resultat disponeres således:
Overført til frie reserver -1.712.947 -1.534.982
Overført til opskrivning af kapitalandele i butikken 55º Nord 1.031.818 1.834.118
I alt -681.129 299.136
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Balance pr. 31. december

2012 2011
Note kr. kr.

Aktiver

Ejendomme 10 53.656.441 54.552.241
Materielle anlægsaktiver 53.656.441 54.552.241

Obligationer mv. 11 4.254.100 3.366.400
Pantebreve 31.876 42.927
Aktier i Kristeligt Dagblad A/S 8.250 8.250
Kapitalandele i butikken 55° Nord 12 4.761.661 5.029.843
Finansielle anlægsaktiver 9.055.887 8.447.420

Anlægsaktiver 62.712.328 62.999.661

Tilgodehavende tilskud DUF 4 104.426 177.296
Rådighedsbeløb 85.328 48.924
Forudbetalinger 156.041 227.461
Tilgodehavende hos kredse 1.180.857 589.429
Andre tilgodehavender 129.222 416.341
Tilgodehavender 1.655.874 1.459.451

Likvide beholdninger 5.415.077 6.668.056

Omsætningsaktiver 7.070.951 8.127.507

Aktiver 69.783.279 71.127.168
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Balance pr. 31. december

2012 2011
Note kr. kr.

Passiver

Frie reserver 13 23.703.270 23.131.365
Opskrivning af ejendomme til offentlig vurdering 14 19.286.386 20.182.186
Opskrivning af kapitalandele i butikken 55° Nord 15 2.289.702 2.557.884
Henlagt til Julsøfonden 16 5.863.690 5.780.683
Henlagt til kursuscentre 18 1.843.138 2.485.986
Henlagt til ulands- og missionsarbejde 19 62.689 151.675
Henlagt til TVR-fonden 20 575.358 622.180
Henlagt fra lukkede kredse, medlemspuljen 21 2.483.640 3.102.664

Egenkapital 56.107.873 58.014.623

Betinget tilbagebetalingsforpligtelse Dansk Ungdoms Fællesråd 23 921.950 1.243.900
Betinget tilbagebetalingsforpligtelse Lokale og Anlægsfonden 24 0 16.600
Prioritetsgæld 25 8.159.964 8.233.967
Langfristede gældsforpligtelser 9.081.914 9.494.467

Kortfristet del af prioritetsgæld 25 317.036 297.141
Mellemregning vedr. internationalt arbejde 26 429.905 434.663
Mellemregning med HCT-fonden 11.821 16.009
Mellemregning med butikken 55° Nord 301.890 137.662
Øvrige kreditorer og anden gæld 3.532.839 2.732.602
Kortfristede gældsforpligtelser 4.593.491 3.618.077

Gældsforpligtelser 13.675.405 13.112.544

Passiver 69.783.278 71.127.167

Sikkerhedsstillelser 28
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Pengestrømsopgørelse

2012 2011
kr. kr.

Likviditet fra driften

Resultat før henlæggelser -538.024 2.130.082
Resultat i butikken 55° Nord -1.031.818 -1.834.118
Udgifter dækket af henlæggelser -1.457.779 -444.729
Ændring i tilgodehavender og gæld 759.097 630.505
Likviditet fra driften i alt -2.268.523 481.740

Likviditet vedrørende anlægsaktiver
Likviditet fra opførsel, renovering, ombygning m.m.
Køb af grund 0 -120.000
Likviditet fra opførsel, renovering, ombygning m.m. i alt 0 -120.000

Likviditet vedrørende værdipapirer og prioritetsgæld
Køb, salg og udtrækning netto af obligationer og pantebreve -230.348 -1.569.593
Udbytte 55° Nord 1.300.000 750.000
Optagelse af lån med fradrag af afdrag på gæld -54.108 -292.892
Likviditet vedrørende værdipapirer og prioritetsgæld i alt 1.015.544 -1.112.485

Likviditet vedrørende anlægsaktiver i alt 1.015.544 -1.232.485

Samlet ændring af likviditeten -1.252.979 -750.745
Likvide beholdninger primo 6.668.056 7.418.801
Likvide beholdninger ultimo 5.415.077 6.668.056
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Noter

1. Tipsloven
Landsforbundets samlede medlemstal udgjorde for regnskabsåret 2012 alt i alt 26.225 personer. 
Heraf var 20.977 personer under 30 år, og af disse opfylder 14.786 DUF’s medlemsdefinition.
Tallene er opgjort ved regnskabets afslutning  og udtrykker således det samlede medlemstal i regnskabsåret.

2012 2011
kr. kr.

2. Gaver og arv
Modtaget, gaver og arv 601.720 591.459
Videresendt til kredsene -587.528 -456.262
Gaver og arv, netto 14.192 135.197

3. FDFs landslotteri
Indtægt, salg af lodder 1.914.520 1.806.810
Indtægter i alt 1.914.520 1.806.810

Omkostninger -537.185 -492.042
Videregivet til kredsene -1.349.736 -1.282.835
Omkostninger i alt -1.886.921 -1.774.877

Landsforbundets andel af overskuddet 27.599 31.933
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Noter
2012 2011
kr. kr.

4. Internationalt arbejde
Internationalt udvalg 29.792 26.685
Euroclass 2.787 2.568
Cross culture 798 1.152
Besøg udenlandske gæster 0 10.164
Jagten på det skjulte Europa 0 210
Drift i alt 33.377 40.779

Global Fellowship 51.127 100.459
Euro course 17.802 12.168
European Fellowship 10.291 21.838
European Fellowship, Fimcap seminar 37.342 19.792
Studietur til Indien 19.765 0
Studietur til London 0 35.352
Helsinki 0 3.650
Kredspilot 0 21.720
PTK landslejr 0 120
Belgien 0 1.817
Scotland 0 1.327
Easter Course 6.394 23.288
Eurocamp -3.487 -10.091
Euroforum 0 4.954
Arrangementer i alt 139.234 236.394

Tilgodehavende tilskud til dækning af internationale udgifter til arrangementer:
pr. 01.01. 177.296 45.253
pr. 31.12 -104.426 -115.960
Internationalt arbejde i alt 245.481 161.213

Sille og FDF FDF.dk 2012 2011
Sigurd Flux BLUZ LEDEREN portalen i alt i alt

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.
5. Medier
Abonnementsindtægter 0 0 0 0 0 0 0
Andre indtægter 0 0 0 68.772 0 68.772 5.577
Indtægter i alt 0 0 0 68.772 0 68.772 5.577

Drifts- og fremstillingsom-
kostninger

169.911 147.495 92.676 305.343 145.912 861.337 955.227

Porto mv. 21.095 21.801 21.572 155.884 0 220.352 279.051
Redaktionsomkostninger 1.170 8.255 9.446 46.361 9.801 75.033 75.191
Kontorhold 0 116 0 0 82 198 0
Diverse 300 623 811 12.876 1.799 16.409 7.092
Udgifter i alt 192.476 178.290 124.505 520.464 157.594 1.173.329 1.316.561

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

Resultat af medier i 
2011 i alt -246.238 -218.803 -187.054 -462.267 -196.622 -1.310.984

Oplagstal i 2011 7.500 8.200 5.600 6.600
Oplagstal i 2010 6.500 9.300 4.200 7.100
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Noter
FDF Bycenter FDF Øvrige 2012 2011
Rysensteen Friluftscenter Ejendomme i alt i alt

kr. kr. kr. kr. kr.
6. Drift af ejendomme
Indtægter 739.045 3.970.038 0 4.709.083 6.384.311
Omkostninger -2.935.168 -5.233.990 -14.222 -8.183.380 -9.115.893
Drift af ejendomme -2.196.123 -1.263.952 -14.222 -3.474.297 -2.731.582

2012 2011
kr. kr.

FDF Bycenter Rysensteen
Lejeindtægter 739.045 1.107.812
Indtægter i alt 739.045 1.107.812

Prioritetsrenter 174.488 185.777
Skat, vand og renovation 259.106 187.302
Forsikring 132.733 156.078
Varme og el 474.557 492.217
Tilsyn, løn mv. 383.644 449.956
Rengøring 394.434 394.177
Administration 20.263 10.482
Vedligeholdelse af bygninger 675.326 384.587
Vedligeholdelse og anskaffelse af 
inventar

106.452 34.247

Aktiviteter 75.876 43.798
Giv-et-år-medarbejdere 187.532 185.026
Leje af lokale 12.450 32.007
Omkostninger ved udlejning 29.337 49.889
Diverse 8.968 2.262
Omkostninger i alt 2.935.168 2.607.805

Drift af FDF Bycenter Rysensteen -2.196.123 -1.499.992
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Noter

6. Drift af ejendomme, fortsat

2012 2011 2012 2011 2012 2011
Sletten Sletten Vork Vork i alt i alt

kr. kr. kr. kr. kr. kr.
FDF Friluftscenter
Lejeindtægter 3.352.191 4.646.661 617.847 629.838 3.970.038 5.276.499
Indtægter 3.352.191 4.646.661 617.847 629.838 3.970.038 5.276.499

Prioritetsrenter 240.683 256.550 0 0 240.683 256.550
Skat, vand og renovation 113.657 162.417 29.054 33.438 142.711 195.855
Forsikring 147.794 159.435 32.651 31.529 180.445 190.964
Varme og el 832.628 773.360 133.914 180.461 966.541 953.821
Tilsyn, løn mv. 1.851.071 2.119.791 269.430 222.373 2.120.501 2.342.164
Rengøring 43.845 42.098 24.798 32.402 68.643 74.500
Administration 196.218 174.537 25.556 9.720 221.774 184.256
Vedligeholdelse af bygninger og 
arealer 395.225 979.283 235.570 590.784 630.795 1.570.066
Vedligeholdelse og anskaffelse af 
inventar 100.743 139.213 47.016 17.134 147.759 156.347
Aktiviteter 100.054 112.780 0 0 100.054 112.780
Den historiske samling 86.648 54.724 0 0 86.648 54.724
Vandværker 220.421 134.917 -952 -1.176 219.469 133.741
Leje af container 14.494 0 0 0 14.494 0
Omkostninger ved udlejning 6.109 52.864 1.825 1.733 7.934 54.598
Frivilligt arbejde 15.745 320 945 5.028 16.689 5.348
Autodrift inkl. afskrivninger 179.435 122.427 1.606 6.165 181.042 128.592
Nettoresultat ved skovbrug -132.796 36.012 0 0 -132.796 36.012
Diverse 20.197 44.819 406 5.220 20.603 50.039
Omkostninger 4.432.171 5.365.547 801.819 1.134.811 5.233.990 6.500.358

Drift af FDF Friluftscenter  
i alt -1.079.980 -718.886 -183.972 -504.973 -1.263.952 -1.223.859
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Noter
Antal Antal Omkost-

deltagere deltagere Indtægter ninger 2012 i alt 2011 i alt
2012 2011 kr. kr. kr. kr.

7. Kursusvirksomhed
7.-8. klassekurser 194 206 276.096 -191.324 84.772 95.971
Seniorkurser 1.116 1.052 2.151.749 -2.058.142 93.607 375.620
Fagkurser 36 16 56.280 -27.274 29.006 -2.066
Lederkursus 276 326 361.945 -385.874 -23.929 87.481
Musikkurser 192 124 256.043 -280.258 -24.215 -33.431
Korrektioner, tidligere år 0 0 0 -28.677 -28.677 -796

1.814 1.724 3.102.113 -2.971.549 130.564 522.779

Rejseudgifter/rejseudligning 0 -600.423 -600.423 -579.331

Resultat af kursusvirksomhed i alt 3.102.113 -3.571.972 -469.859 -56.552

2012 2011
kr. kr.

8. Øvrige administrationsomkostninger
Omkostninger til trykning og fotokopiering, inkl. leje 150.628 145.403
Hovedstol leasing af kopimaskine 0 2.346.948
Renter og sagsomkostninger leasingsagen 2.870.036 0
Salg af kopier inkl. blå information -73.237 -55.603
Tryksager, papir og kontorartikler 16.653 62.245
Porto 74.847 71.941
Telefon 46.515 44.654
Annoncer og bladhold 4.444 5.416
IT udvikling 180.920 664.083
IT drift 823.457 613.826
Nyanskaffelser 230 11.355
Revisor 97.500 130.000
Advokat 195.109 253.934
Salg af administrative ydelser -58.482 -21.706
Øvrige administrationsomkostninger i alt 4.328.620 4.272.496

9. Kontingenter m.m. til andre organisationer
Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik 10.000 10.000
Danmarks Kirkelige Mediecenter 2.000 2.000
Dansk Ungdoms Fællesråd 19.900 19.300
Danske Kirkedage 2.000 2.000
Danske Kirkers Råd 24.771 24.518
Grænseforeningen 1.000 0
Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg 0 2.800
Friluftsrådet 10.250 10.250
KODA 64.008 62.210
Samrådet 55.445 48.241
ISOBRO 14.400 14.000
Kontingenter m.m. til andre organisationer i alt 203.774 195.319
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Noter

2012 2011
kr. kr.

10. Ejendomme
FDF Bycenter Rysensteen 28.500.000 28.500.000
FDF Friluftscenter Sletten 20.694.600 21.494.600
FDF Lejrcenter Vork 4.050.000 4.080.000
Lejrgrund i Bregnerød 140.400 140.400
Lejrgrund i Stenastad, Söderåsen, Skåne 137.241 137.241
Lejrgrund i Ganløse 134.200 200.000
Ejendomme i alt 53.656.441 54.552.241

Regnskabs-
Nominel Kursværdi mæssig værdi

kr. kr. kr.
11. Obligationer mv.
Danske Invest Erhverv Kommuner 5 3.366.400 3.529.670 3.366.400
Danske Invest Dannebrog 608.100 616.857 608.100
Danske Invest Danske Korte 201.800 208.661 201.800
Sparinvest High Yield Value Bonds Udb. 43.200 47.909 43.200
Sparinvest Indeksobligationer 34.600 51.554 34.600
Obligationer mv. i alt 4.254.100 4.454.651 4.254.100

Komplementarselskab  P/S 
2012 2011 2012 2011
kr. kr. kr. kr.

12. Kapitalandele i butikken 55º Nord 
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 41.431 28.166 2.516.453 1.445.600
Udbytte 2012 0 0 -1.300.000 -750.000
Andel af årets overskud i butikken 55º Nord 12.479 13.265 1.019.339 1.820.853
Nettoopskrivninger pr. 31. december 53.910 41.431 2.235.792 2.516.453

Bogført værdi primo 93.910 4.667.751

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

2012 2011
kr. kr.

13. Frie reserver
Primo saldo 23.131.365 23.513.684
Kursregulering af obligationer 646.302 64.113
Nedskrivning af betinget tilbagebetalingsforpligtelse, jf. note 23-24 338.550 338.550
Modtaget udbytte fra butikken 55 Nord 1.300.000 750.000
Årets resultat, jf. resultatdisponering -1.712.947 -1.534.982
Ultimo saldo 23.703.270 23.131.365

14. Opskrivning af ejendomme til offentlig vurdering
Saldo pr. 1. januar 20.182.186 20.172.186
Regulering af ejendomsvurderinger -895.800 10.000
Saldo pr. 31. december 19.286.386 20.182.186

15. Opskrivning af kapitalandele i butikken 55º Nord 
Saldo pr. 1. januar 2.557.884 1.473.766
Modtaget udbytte for 2012 -1.300.000 -750.000
Andel af overskud, jf. resultatdisponering 1.031.818 1.834.118
Saldo pr. 31. december 2.289.702 2.557.884

16. Henlagt til Julsøfonden
Renter af udstedte pantebreve 90.807 102.814
Resultat af udlånsvirksomhed 90.807 102.814

Henlagt pr. 1. januar 14.016.211 13.913.397
Årets resultat 90.807 102.814
Henlagt 31. december 14.107.018 14.016.211

Udlånt pr. 1. januar 8.235.528 8.189.778
Nye udlån 129.000 300.000
Indfrielse af lån -70.000 -137.000
Afdrag på udlån -71.200 -117.250
Tilskud 20.000 0
Udlånt pr. 31. december 8.243.328 8.235.528

Til disposition pr. 31. december 5.863.690 5.780.683

17. Henlagt til sejlaktiviteter på Sletten
Saldo pr. 1. januar 0 41.825
Driftsudgifter 0 -19.924
Overført til kursuscenterfonden 0 -21.901
Henlagt pr. 31. december 0 0
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2012 2011
kr. kr.

18. Henlagt til kursuscentre
Saldo pr. 1. januar 2.485.986 1.843.860
Til disposition 2.485.986 1.843.860

Overført fra erstatning for brændt inventar note 27 0 620.225
Overført fra sejlaktiviteter på Sletten note 17 0 21.901
Anvendt -642.848 0
Saldo pr. 31. december 1.843.138 2.485.986

19. Henlagt til ulands- og missionsarbejde
Saldo pr. 1. januar 151.675 272.084
Anvendt -88.986 -120.409
Saldo pr. 31. december 62.689 151.675

20. Henlagt til TVR-fonden
Saldo pr. 1. januar 622.180 638.788
Anvendt -46.822 -16.608
Saldo pr. 31. december 575.358 622.180

Jfr. Landsmødebeslutning 2012 forventes beløb for TVR-Fonden overført til HCTVR-Fonden i 2013

21. Henlagt fra lukkede kredse, medlemspuljen
Saldo pr. 1. januar 3.102.664 1.554.699
Henlagt 143.105 1.830.946
Anvendt, medlemspuljen -53.125 -78.361
Anvendt, projekt FDF -37.228 -196.426
Anvendt, Legens dag -584.947 0
Anvendt i øvrigt -86.830 -8.194
Saldo pr. 31. december 2.483.640 3.102.664

22. Henlagt til IT-udvikling
Saldo pr. 1. januar 0 61.871
Anvendt 0 -61.871
Saldo pr. 31. december 0 0
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23. Betinget tilbagebetalingsforpligtigelse Dansk Ungdoms Fællesråd

Egenud- Betalings- Betalings-
nyttelse Modtaget forpligtigelse Nedskrivning forpligtigelse

2012 tilskud 01.01.2012 2012 31.12.2012
% kr. kr. kr. kr.

Sletten
2008 sagsnr. T2007-ET-14a 56,9 1.500.000 900.000 -150.000 750.000

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

Rysensteen
2004 sagsnr. T2004-ET-14 64,0 1.719.500 343.900 -171.950 171.950

I alt 3.219.500 1.243.900 -321.950 921.950

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

24. Betinget tilbagebetalingsforpligtigelse Lokale- og Anlægsfonden

Betalings- Betalings-
Modtaget forpligtigelse Nedskrivning forpligtigelse

tilskud 01.01.2012 2012 31.12.2012
kr. kr. kr. kr.

Vork 2008 83.000 16.600 -16.600 0

I alt 83.000 16.600 -16.600 0

Landsforbundet har fra Lokale- og Anlægsfonden modtaget ovenstående etableringstilskud med betinget tilbagebetalingsforpligtigelse, 
der reduceres med 20% pr. år af det ydede tilskud.     

2012 2011
kr. kr.

25. Prioritetsgæld
Rysensteen 8.477.000 8.531.108
Saldo pr. 31. december 8.477.000 8.531.108

Langfristet del 8.159.964 8.233.967
Kortfristet del 317.036 297.141

8.477.000 8.531.108
Kontantlån, 3,0244%, 20 års løbetid
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26. Mellemregning vedr. internationalt arbejde

Projekt Projekt
Uganda ZAMBIA I alt

kr. kr. kr.

Saldo pr. 1. januar 0 434.663 434.663
Indtægter ved indsamling 39.644 118.372 158.016
Andre indtægter 0 1.540 1.540

Tilskud:
Folkekirkens Nødhjælp 75.000 0 75.000
Tilbagebetalt Danida 0 -66.178 -66.178

Udgifter -157.916 -15.220 -173.136
Uddelinger 0 0 0

Saldo pr. 31. december -43.272 473.177 429.905

27. Modtaget erstatning for brændt inventar på FDF Friluftscenter Sletten

2012 2011
kr. kr

Saldo pr. 1. januar 0 1.178.876
Anvendt til anskaffelse af nyt inventar m.v. 0 -558.651
Overført til kursuscenterfonden 0 -620.225
Saldo pr. 31. december 0 0

28. 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 obligationsbeholdninger, som udgjorde
1,75 mio. kr. pr. 31.12.2012.
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2012 2012 2011 2011
årsværk kr. årsværk kr.

29. Personaleomkostninger

Personaleomkostninger, administration økonomi/sek-
retariat 6,3 2.485.496 7,1 2.644.610
Personaleomkostninger, IT/medier 1,6 563.800 1,8 658.054
Personaleomkostninger, staben landsdelskontakt 7,2 2.627.965 7,4 2.821.576
Personaleomkostninger, staben øvrige 5,3 2.382.395 5,5 2.316.496
Personaleomkostning i alt iflg. Resultatop-
gørelse 20,4 8.059.656 21,7 8.440.736
Øvrige ansatte, centre og landslejr 9,7 2.637.293 11,0 3.027.926
Personaleomkostninger i alt 30,1 10.696.949 32,7 11.468.661

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


