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Ledelsespåtegning 

 

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2019 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. 31.12.2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2019 

– 31.12.2019.  

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 26. februar 2020 

 

 

 

Kristine Clemmensen-Rotne, formand Stine Kirk Jensen, formand 

  

Lisbeth Trap-Jensen Connie Schneider 

  

Stefan R. Hansen Hans Henrik Halvbjørn 

  

Erling Birkbak Erik Friis 

  

Christina Palmstrøm  

  

Direktion  

  

Thea Hass, Direktør 
 
 

 

 



 
 

4 
 
 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

 

Til bestyrelsen i Foreningen Spejderne 

Konklusion 

 

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Spejderne for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019, 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. 31.12.2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2019 - 

31.12.2019 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 begi-

venheder 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 26. februar 2020 

 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  

CVR-nr. 33963556  

  

Eigil Hansen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne9384  
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Ledelsesberetning 2019 

 

Regnskabet for 2019 viser, at der var tale om et særligt år i Spejdernes korte historie. 2019 var året, hvor 

Ungdomsøen åbnede, hvilket rent teknisk og mandskabsmæssigt var en stor udfordring. Byggeriet af øen 

var væsentligt forsinket, hvilket betød, at den planlagte testperiode blev aflyst. Åbningsdagen d. 24. august 

2019 var derfor noget af en præstation: at have over 1000 gæster på øen i en situation, hvor der ikke havde 

været mulighed for reelt at teste funktionaliteten af på forhånd. 

Forberedelserne af Ungdomsøens åbning udgjorde den alt-overskyggende opgave i første del af året, og 

opgaven blev vanskeliggjort af flere forhold. Der har været forskellige synspunkter på den fremtidige 

driftsstruktur af øen, hvilket betød, at en række driftsforberedende opgaver blev nedprioriteret i 

byggefasen, og Spejderne måtte tage over på en større del af opgaveløsningen for at blive klar til start. 

Samtidig var der juridiske, politiske og økonomiske udfordringer i forhold til at få etableret Fonden 

Ungdomsøen, der efter stiftelsen fik overdraget ansvaret for driften af øen. Spejderne måtte derfor påtage 

sig en række økonomiske forpligtelser i forhold til fondens stiftelse og øens klargøring, samtidig med at 

Spejdernes sekretariat har understøttet den nye fondsbestyrelse, indtil ansættelsen af en fondsdirektør.  

Ungdomsøens åbning var en stor succes på alle måder, og Spejderne har dermed overleveret 

udviklingsopgaverne til Fonden Ungdomsøen på bedste måde. Den svære fødsel har dog sat sig visse spor 

undervejs, bl.a. i nærværende regnskab, der afspejler, at opgaven har krævet flere ressourcer end 

forventet. Regnskabet afspejler også, at gruppeudviklingsprogrammet ikke er forløbet helt som forventet, 

og at udviklingen er gået langsommere end forudsat.  

På andre områder har Spejdernes indsatser i høj grad båret frugt i 2019. Verdensmålsmaterialet fra 2018 

har vist sig umådeligt populært, og det samme gør sig gældende for de materialer, som er udgivet fælles i 

gruppeudviklingsregi. Begge områder vil kunne videreudvikles konstruktivt i fremtiden. Spejdernes Lejr har 

udviklet sig planmæssigt i 2019, med udpegning af lejrchefer, nedsættelse af lejrledelse og udvælgelsen af 

Hedeland som lokation for lejren i 2022. 

Spejderne opprioriterede i 2018 kommunikationsindsatsen, og den prioritering har vist sig meget værdifuld. 

Spejderne har i 2019 fået en markant forbedret platform i samfundet til at kommunikere 

spejderbevægelsens budskaber, hvilket bl.a. viser sig ved, at Spejderne bliver inviteret ind på lige fod med 

øvrige paraplyorganisationer som fx DGI og DUF, og vi oplever, at fx regeringen har stor lydhørhed overfor 

spejderbevægelsens ønsker og behov. I forhold til rekruttering af børn og voksne til spejderbevægelsen, 

afviklede Spejderne i 2019 den første tværkorpslige kampagne, ”BlivSpejder”, med stor succes. Såfremt 

indsatsen fastholdes, vil det med stor sandsynlighed give meget synlige resultater i løbet af 2020 for hele 

spejderbevægelsen.   

  



 
 

8 
 
 

 

  

Resultatopgørelse for 2019

Note 2019 2018

kr. kr. 

1 Kontingenter og driftstilskud 1.540.000   2.050.000   

2 Ekstern finansiering fra fonde, virksomheder mv. 2.719.340   4.263.695   

3 Andre indtægter 1.208.625   91.971         

Bruttoresultat 5.467.965   6.405.666   

4 Andre eksterne omkostninger -3.102.811 -2.952.791 

4 Personaleomkostninger -3.202.404 -3.154.917 

Finansielle poster -12.898       -6.789         

-6.318.113 -6.114.497 

Årets resultat -850.148     291.169      

Årets resultat fordeles således:

Overført resultat -850.148     291.169      
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Balance pr. 31.12.2019

Note 2019 2018

5 Andre tilgodehavender 10.101        336.997      

Debitorer 687.217      202.500      

Tilgodehavender 697.318      539.497      

Likvide beholdninger 1.268.007   4.607.595   

Omsætningsaktiver 1.965.325   5.147.092   

Aktiver 1.965.325   5.147.092   

Kapitalindestående primo 869.781      578.612      

Overført resultat -850.148     291.169      

6 Egenkapital 19.633        869.781      

7 Anden gæld 1.896.299   1.388.133   

2 Overførte projekter, periodisering -               2.889.178   

Kortfristede gældsforpligtigelser 1.896.299   4.277.311   

Anden gæld 49.393        -               

Langfristede gældsforpligtigelser 49.393        -               

Gældsforpligtigelser 1.945.692   4.277.311   

Passiver 1.965.325   5.147.092   
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 Noter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1. Kontingenter og driftstilskud

2019 2018

Kontingent 50.000         50.000         

Driftstilskud, De grønne pigespejdere 137.914      110.484      

Driftstilskud, Det Danske Spejderkorps 668.250      627.750      

Driftstilskud, KFUM Spejderne i Danmark 659.524      627.750      

Driftstilskud, Danske Baptisters Spejderkorps 19.312         29.016         

Driftstilskud, Dansk Spejderkorps Sydslesvig 5.000           5.000           

1.540.000   1.450.000   

Driftstilskud Ungdomsøen -               600.000      

-               600.000      

Samlet kontingenter og driftstilskud 1.540.000   2.050.000   
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Note 2. Overførte projekter, periodisering

2019 2018

Afsluttede projekter

Fremtidens Spejderne

Overført resultat 435.949            410.664            

Donation fra Nordea Fonden og Trygfonden 1.773.000         3.664.201         

Deltagergebyr Gruppeledelseskonference -                     71.564              

Årets forbrug 6.153.098         3.710.480         

Egenfinansiering -3.944.149       

Overført resultat til 2020 -                     435.949            

-435.950           

Ungdomsøen

Fejring af Ungdomsøens åbning -                     2.500.000         

Overført resultat 2.500.000         -                     

Overført til Fonden Ungdomsøen 2.200.000         -                     

Stiftelsesomkostninger 300.000            -                     

Overført resultat til 2020 -                     2.500.000         

Tuborgfondet

Young Mobilizers

Overført resultat -46.771             -                     

Tilskud 510.390            488.000            

Årets forbrug 463.619            534.771            

Overført resultat til 2020 -                     -46.771             

Samlet overførsel til 2020 -                     2.889.178         

Udenrigsministeriet

Tilskud

Årets forbrug

Returneret til udenrigsministeriet

Tuborgfondet

Spejderne løfter verdensmålene

Tilskud 97.000              

Årets forbrug 96.841              

Eric Frank Trust 

Tilskud 39.780              

Årets forbrug 41.377              
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Note 3. Andre indtægter

2019 2018

Stiftelsesomkostninger, Fonden Ungdomsøen 300.000       -           

Samarbejdsaftalen, Fonden Ungdomsøen 440.000       -           

Arrangementsindtægter 468.625       81.971    

Major Donor Gaver -                10.000    

Diverse indtægter -                -           

1.208.625   91.971    
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Note 4. Aktivitetsomkostninger

2019 2018

Omkostninger fordelt på aktiviteter

Foreningen

Bestyrelsen 108.562      155.470      

Administrationen 2.946.873   1.888.172   

Spejderrelationer 186.175      155.365      

Stiftelsesomkostninger, Fonden Ungdomsøen 300.000      -               

Kapacitetudvikling

Generelt -               -               

Grupperelateret udvikling 138.755      391.393      

Uddannelse -               -               

Aktiviteter

Generelt -               4.000           

Folkemødet 283.272      317.846      

Explorer Island 898.472      1.372.538   

Verdensmål 3.727           24.545         

Kommunikation

Generelt 55.292 -               

Kommunikationsstrategi 516.515      353.517      

WOOP app 9.000           512.873      

Viden

Generelt -               -               

Ungdomsøen

Generelt 82.314         437.680      

Ungdomslederuddannelse 510.390      493.279      

Partneraktiviteter 265.868      1.030           

6.305.215   6.107.708   
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Note 5. Andre tilgodehavender

2019 2018

Moms og afgifter -               1.626           

Andre tilgodehavender 10.101         9.215           

Mellemregning Spejdernes Lejr -               326.156      

10.101         336.997      

Note 6. Egenkapital

2019 2018

Kapitalindestående primo 869.781      578.612      

Overført resultat -850.148     291.169      

Egenkapital 19.633         869.781      
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Note 7. Anden gæld

2019 2018

Feriepengeforpligtigelse 370.590      289.615      

ATP, A-skat og AM-bidrag 101.239      131.451      

Kreditorer 270.963      505.423      

Anden gæld 53.907         81.938         

WAGGGS’ Tænkedagsfond 268.750      268.750      

Mellemregning DSS 110.956      110.956      

Spejdernes Lejr 67.850         

Mellemregning Spejdernes Lejr 467.642      -               

Moms og afgifter 184.406      -               

1.896.303   1.388.133   
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.  

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år.  

Ændringer i regnskabsmæssige skøn 

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Den nye ferielov har ikke haft væsentlig indflydelse på 

de indregnede personaleomkostninger og den samlede feriepengeforpligtelse er således på niveau med 

tidligere år.  Feriepengeforpligtelsen er i modsætning til tidligere år dog fordelt på henholdsvis langfristede 

og kortfristede gældsforpligtelser. 

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. 

 

 


