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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2018 for Foreningen Spejderne.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018
– 31.12.2018.
Samtidig er det vores opfattelse, at beretningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejerforbehold ud over de i årsrapporten anførte,
og der påhviler ikke foreningen eventualposter, som ikke er fremgår af årsrapporten.

København, den 09. marts 2019

David Hansen, Formand

Morten Trampedach Junget, Formand

Julie Fink

Signe Lund

Stefan R. Hansen

Erling Birkbak

Erik Friis

Lisbeth Trinskjær

Christina Palmstrøm
Direktion
Thea Hass, Direktør
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Bestyrelsen i Foreningen Spejderne
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Spejderne for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige
af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse 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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 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.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
•
Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
•
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
•
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
•
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis
er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om
foreningens evne til at fortsætte 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 tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
•
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 09. marts 2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Eigil Hansen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne9384
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Ledelsesberetning – regnskab 2018
Resultatet for 2018 er meget tilfredsstillende. Budgettet for 2018 udviste oprindeligt et mindre underskud,
men regnskabet udviser et mindre overskud. Overskuddet skyldes primært, at Spejderne har modtaget
flere bevillinger i løbet af året, og dermed har haft flere indtægtskilder til at dække den fælles drift og
administration.
Spejderne har markeret sig stærkt på flere fronter i 2018. Folkemødet 2018 var en stærk platform for
eksponering af såvel spejderbevægelsen som Ungdomsøen, og Folkemødet blev startskuddet for indgåelse
af en række partnerskaber mellem Ungdomsøen og bl.a. Dansk Ungdoms Fællesråd, Roskilde Festival,
Højskolerne, Friskolerne, Efterskolerne mfl.
Både spejderbevægelsen og Ungdomsøen har i 2018 fået en stærkere profil i offentligheden, som følge af
en opprioritering af kommunikationsindsatsen i Spejderne i andet halvår af 2018.
Forberedelserne af den næste Spejdernes Lejr i 2022 i regi af Spejderne er sat i søen, og forløber
planmæssigt, med etablering af en styregruppe for kommende lejre og et tilhørende sekretariat. Udpegning
af værtskommunen og lejrchefer vil være de næste markante skridt i retningen af at gøre den næste lejr til
virkelighed.
Udviklingen af aktiviteter til Ungdomsøen er forløbet planmæssigt, men det har været vanskeligere end
forudsat at få skabt en tilfredsstillende kobling mellem aktiviteterne og byggeriet i Middelgrundsfonden.
Det betyder, at det ikke har været muligt at skabe optimal synergi mellem aktiviteterne i Explorer Islands og
den fysiske ø. Dertil kommer, at udfordringerne med byggeriet har betydet, at Spejdernes indsatser i højere
grad end planlagt har rettet sig mod fundrasing til den fysiske ø, og i mindre grad har kunnet anvendes på
udviklingen af aktiviteter til Ungdomsøen og opbygning af ny projektportefølje.
Forberedelsen af de kommende års fælles aktiviteter i Spejderne har generelt haft en lidt tungere fødsel
end forventet, hvilket betyder, at der må forventes et fald i omsætningen i Spejderne i 2019 og fremover,
indtil Spejderne får etableret en ny projektportefølje til erstatning for aktiviteterne omkring Ungdomsøen.
Der stiles mod at få skabt et nyt fælles gruppeudviklingsprogram i løbet af 2019, og gerne med en flerårig
horisont.
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Resultatopgørelse for 2018
Note

2018
kr.

1
6

Kontingent og driftstilskud
Ekstern finansiering fra fonde, virksomheder mv.
Andre indtægter
Bruttoresultat

5
5

Andre eksterne omkostninger
Personaleomkostninger
Finansielle poster

2017
kr.

2.050.000
4.263.695
91.971
6.405.666

1.940.002
1.311.924
12.960
3.264.886

-2.952.791
-3.154.917
-6.789
-6.114.497

-1.732.775
-1.377.300
-3.955
-3.114.030

Årets resultat

291.169

150.856

Årets resultat fordeles således:
Overført resultat

291.169

150.856
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Balance pr. 31.12.2018
Note
2

3
4
6

2018

2017

336.997
202.500
539.497

164.692
3.000
167.692

Likvide beholdninger

4.607.595

1.130.793

Omsætningsaktiver

5.147.092

1.298.485

Aktiver

5.147.092

1.298.485

578.612
291.169
869.781

427.756
150.856
578.612

Anden gæld
Overførte projekter, periodisering
Kortfristede gældsforpligtigelser

1.388.133
2.889.178
4.277.311

309.209
410.664
719.874

Gældsforpligtigelser

4.277.311

719.874

Passiver

5.147.092

1.298.485

Andre tilgodehavender
Debitorer
Tilgodehavender

Kapitalindestående primo
Overført resultat
Egenkapital
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Noter

Note 1: Kontingenter og driftstilskud
Kontingent
Driftstilskud, De grønne pigespejdere
Driftstilskud, Det Danske Spejderkorps
Driftstilskud, KFUM Spejderne i Danmark
Driftstilskud, Danske Baptisters Spejderkorps
Driftstilskud, Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Driftstilskud Ungdomsøen

Samlet kontingenter og driftstilskud

2018

2017

50.000
110.484
627.750
627.750
29.016
5.000
1.450.000

50.000
139.484
691.857
677.707
34.942
6.010
1.600.000

600.000
600.000

340.002
340.002

2.050.000

1.940.002

2. Andre tilgodehavender
2018
Moms og afgifter
Andre tilgodehavender
Mellemregning Spejdernes Lejr

1.626
9.215
326.156
336.997
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2017
164.692
0
0
164.692

3. Egenkapital
Kapitalindestående primo
Overført resultat
Egenkapital

2018

2017

578.611
291.169
869.780

427.756
150.856
578.612

Note 4. Anden gæld
2018
Feriepengeforpligtigelse
ATP, A-skat og AM-bidrag
Kreditorer
Anden gæld
WAGGGS’ Tænkedagsfond
Mellemregning DSS

289.615
131.451
505.423
81.938
268.750
110.956
1.388.133
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2017
131.913
34.190
134.183
8.923
0
0
309.209

Note 5. Aktivitetsomkostninger
2018

2017

Omkostninger fordelt på aktiviteter
Foreningen
Bestyrelsen
Administrationen
Spejderrelationer
Kapacitetudvikling
Generelt
Grupperelateret udvikling
Uddannelse
Aktiviteter
Generelt
Folkemødet
Explorer Island
Verdensmål
Kommunikation
Generelt
Kommunikationsstrategi
WOOP app
Viden
Generelt
Ungdomsøen
Generelt
Ungdomslederuddannelse
Partneraktiviteter
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155.470
1.888.172
155.365

78.785
1.067.985
58.689

0
391.393
0

0
86.439
0

4.000
317.846
1.372.538
24.545

0
247.479
811.954
2.296

0
353.517
512.873

18.716
100.972
337.029

0

0

437.680
493.279
1.030

286.394
13.338
0

6.107.708

3.110.075

Note 6. Overførte projekter, periodisering
2018
Igangværende projekter
Fremtidens Spejderne
Overført resultat
Donation fra Nordea Fonden og Trygfonden
Deltagergebyr Gruppeledelseskonference
Årets forbrug
Overført resultat til 2019

410.664
3.664.201
71.564
3.710.480
435.949

Ungdomsøen
Fejring af Ungdomsøens åbning

2.500.000

Overført resultat til 2019

2.500.000

Tuborgfondet
Young Mobilizers
Tilskud
Årets forbrug

488.000
534.771

Overført resultat til 2019

-46.771

Samlet overførsel til 2019

1.654.799
1.244.135
410.664

2.889.178

Afsluttede projekter
Udenrigsministeriet
Tilskud
Årets forbrug
Returneret til udenrigsministeriet

76.165
67.789
8.376

Tuborgfondet
Spejderne løfter verdensmålene
Tilskud
Årets forbrug
Eric Frank Trust
Tilskud
Årets forbrug

2017

97.000
96.841
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39.780
41.377

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år.
Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter for foreningen.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige
risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der
eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når retten hertil er optjent. Tilskud fra donorer indtægtsføres i
året hvor tilskuddet optjenes. Uforbrugte midler placeres i balancen som ”Overførte projekter”.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter rekruttering, lønninger, feriepenge, pensionsbidrag, ATP og anden social
sikring samt øvrige personaleomkostninger til foreningens medarbejdere.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og rente omkostninger samt gebyrer
Skat
Foreningen er ikke skattepligtig
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Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af eventuelle nedskrivninger til imødegåelse af
forventede tab.
Likvide beholdning
Likvide beholdninger omfatter bankindestående.
Overført resultat fra projekter
Uforbrugte midler fra donorer placeres i balancen som ”overførte projekter”.
Finansielle forpligtelser
Finansielle forpligtelser måles til nominel restgæld på balancedagen.
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