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Foreningsoplysninger 

 

Foreningens Navn: Spejderne 
  Arsenalvej 10 
  1436 København K 

CVR-nr.:  34 43 40 43 

Hjemmeside:  www.spejderne.dk 

E-mail:  kontakt@spejderne.dk 

Bestyrelse:  Mathias Faaborg, formand 
  Stine Kirk Jensen, formand 
  Pia Risør Bjerre 
  Connie Schneider 
  Hannes Dau 
  Hans Henrik Halvbjørn 
  Signe Marie Obel 

Sekretariatschef: Anne Bunimowicz 

Revisor:  Deloitte 
  Weidekampsgade 6 
  2300 København S 
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Ledelsespåtegning 

 

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2020 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. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
01.01.2020 – 31.12.2020.  

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 25. februar 2021 

 

 

 

Mathias Faaborg, formand Stine Kirk Jensen, formand 
  
Pia Risør Bjerre Connie Schneider 
  
Hannes Dau Hans Henrik Halvbjørn 
  
Signe Marie Obel  
  
  
  
Sekretariatschef  
  
Anne Bunimowicz, sekretariatschef 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

 

Til bestyrelsen i Foreningen Spejderne 

Konklusion 
 
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Spejderne for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020, 
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. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
01.01.2020 - 31.12.2020 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 
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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 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. 
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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. 

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 25. februar 2021 

 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33963556  
  
Eigil Hansen 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne9384  
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Ledelsesberetning 2020 

 

Regnskabet for 2020 viser, at der var tale om et særligt år i Spejdernes historie. Corona-pandemien 
påvirkede også foreningen og dens aktiviteter. Vi kunne ikke mødes, som vi plejer og ligesom alle 
andre måtte vi også tænke i alternative mødeformer og aktiviteter. Nogle aktiviteter måtte derfor 
aflyses, andre udskydes og nogle blev gennemført digitalt. Ændringerne i de planlagte arrangementer 
og det lave aktivitetsniveau ses tydeligt afspejlet i foreningens økonomiske aktivitet, hvor der er et 
stort fald i omkostninger til aktiviteter i forhold til tidligere år. Heldigvis er de nye måder at afholde 
aktiviteter på blev taget godt imod, men vi håber på snart at kunne ses fysisk igen. 

Bestyrelsen har arbejdet målrettet med både konsolidering og udvikling af foreningen i årets løb. Et 
øget økonomisk fokus på en driftssikker organisation resulterede bl.a. i en omorganisering, hvilket 
betød, at direktørstillingen i foreningen blev nedlagt og direktøren fratrådte i sommeren 2020.  I 
udviklingsarbejdet har bestyrelsen haft særligt fokus på, hvordan, der arbejdes mest effektfuldt og 
med at forankre foreningens projekter og indsatser. Dette arbejde fortsætter i 2021, hvor der særligt 
skal arbejdes videre med at styrke foreningens kerneopgaver.  

Arbejdet med Spejdernes Lejr 2022 fortsatte i 2020. Organisering af Spejdernes Lejr blev ændret i 
løbet året, hvilket medførte en udskiftning af lejrchefer og dele af lejrledelsen. Den nye lejrledelse er 
kommet godt i gang og glæder sig til det videre arbejde med at etablere Spejdernes Lejr 2022. Sidst 
på året blev der ansat en sekretariatschef, som skal være bindeled imellem lejrcheferne, lejrledelsen 
og bestyrelsen i Spejderne. 

Af strategiske samarbejder i årets løb træder særligt UNICEF, Verdensnaturfonden (WWF) og det nye 
projekt omkring SciencePirater frem. SciencePirater er et projekt støttet af Villum Fonden, hvor der 
arbejdes med naturvidenskabelige spejderaktiviteter. Aktiviteterne vil bl.a. kunne opleves på 
Ungdomsøen samt på Spejdernes Lejr 2022. I samarbejde med Verdensnaturfonden har vi udgivet et 
aktivitetshæfte omkring biodiversitet og vild natur, som skal gøre det lettere at arbejde med disse 
områder. Sammen med Unicef gennemførte vi et succesfuldt samarbejde i forhold til kendskabet til 
børns rettigheder. Det er også en stor glæde, at vi kan se at vores materiale omkring Verdensmålene 
stadigvæk er populært og efterspurgt. Bestyrelsen glæder sig over, at samarbejdet med både UNICEF, 
Verdensnaturfonden og SciencePirater fortsætter ind i 2021. 

2020 var også det første år efter udskillelsen af Ungdomsøen i sin egen fond. Spejderne er stolte over 
at have spillet så stor en aktie i Ungdomsøens tilblivelse og ser frem til at være med på Ungdomsøens 
videre rejse. Vi har været glade for samarbejdet omkring Ungdomsøen og ikke mindst de 
medarbejdere som fra april 2020 overgik fra Spejderne til Ungdomsøen Vi læder os fortsat over hvor 
stor en succes Ungdomsøen er. Sammen med Spejdernes Lejr viser Ungdomsøen med al tydelighed, 
hvor stor et potentiale vi har, når vi rykker i fællesskab.  
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NOTE REGNSKAB REGNSKAB
2020 2019

OMSÆTNING
1 Kontingenter og driftstilskud 1.600.000 1.540.000

2
Ekstern finansiering fra fonde, 
virksomheder mv. 1.695.226 2.719.340

3 Spejdernes Lejr 2022 4.600.000 0
Øvrige omsætning 174.708 1.208.625

OMSÆTNING I ALT 8.069.934 5.467.965

OMKOSTNINGER
3-4 Personaleudgifter -3.859.143 -3.102.811

Andre eksterne omkostninger -2.212.432 -3.202.404

5 OMKOSTNIGER I ALT -6.071.575 -6.305.215

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 1.998.358 -837.250

FINANSIELLE POSTER
Finansielle poster -19.043 -12.898

ÅRETS RESULTAT 1.979.316 -850.148

Årets resultat fordelses således:

Overført resultat 639.313 -850.148
Overført Spejdernes Lejr 2022 1.340.002 0

Overført resultat 1.979.316 -850.148

RESULTATOPGØRELSE
1. Januar - 31. december 2020



 
 

9 
 
 

 

NOTE REGNSKAB REGNSKAB
2020 2019

OMSÆTNINGSAKTIVER
Debitorer 87.368 687.217

6 Andre tilgodehavender 92.964 10.101

Tilgodehavender 180.332 697.318

Likvide beholdninger 2.716.907 1.268.007

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 2.897.239 1.965.325

AKTIVER I ALT 2.897.239 1.965.325

NOTE REGNSKAB REGNSKAB
2020 2019

EGENKAPITAL
7 Egenkapital 1.998.949 19.633

EGENKAPITAL 1.998.949 19.633

Feriepengeforpligtelse 30.300 49.393

LANGFRISTEDE GÆLD 30.300 49.393

Spejdernes Lejr 2022 0 467.642
Kreditorer 375.050 270.963
Feriepengeforpligtelse 29.094 370.590

8 Anden gæld 463.846 787.104

KORTFRISTEDE GÆLD 867.990 1.896.299

GÆLD I ALT 898.290 1.945.692

PASSIVER I ALT 2.897.239 1.965.325

9 Eventualforpligtelser

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020
AKTIVER

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020
PASSIVER
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Noter

Note 1 Kontingent og driftstilskud
REGNSKAB REGNSKAB

2020 2019

Dansk Spejderkorps Sydslesvig 5.000 5.000
Danske Baptisters Spejderkorps 52.065 19.312
De grønne pigespejdere 128.577 137.914
Det Danske Spejderkorps 695.250 668.250
KFUM-spejderne i Danmark 669.108 659.524
Kontingent 50.000 50.000

1.600.000 1.540.000

Note 2 Ekstern finansiering fra fonde, virksomheder mv. 
REGNSKAB REGNSKAB

2020 2019

Eksterne fonde 1.332.432 2.719.340
Fonden Ungdomsøen 362.794 740.000

1.695.226 3.459.340

SciencePirater der er modtaget 1.500.000,- resten er overført til 2021 under anden gæld.

Note 3 Spejdernes Lejr 2022

REGNSKAB REGNSKAB REGNSKAB
2020 2019 2018

OMSÆTNING
Spejdernes Lejr 2022 2.600.000 2.000.000 0

OMKOSTNINGER
Personaleudgifter -1.238.293 -728.263 -88.254
Andre eksterne omkostninger -567.865 -393.136 -235.753

OMKOSTNIGER I ALT -1.806.158 -1.121.399 -324.007

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 793.842 878.601 -324.007

FINANSIELLE POSTER
Finansielle poster -274.080 -954 266.600

ÅRETS RESULTAT 519.762 877.647 -57.407

Note 4 - Personaleudgifter

Der er indarbejdet det samlende resultat  1.340.002 vedrørende Spejdernes lejr for 3 år. Dette 
skyldes at det er bestemt, at hele lejren afholdes under Spejdernes cvr. nr.

Gennemsnitlige antal årsværk ansat i sekretariatet for 2020 3,3 mod 6,6 ansatte i 2019.  Der 
indgår i alt i denne post vedr. Spejdernes Lejr 2022 kr. 2.054.809.
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Note 5 - Omkostninger
REGNSKAB REGNSKAB

2020 2019

Bestyrelsen 58.430 108.562
Administrationen 810.017 2.946.874
Spejderrelationer 115.609 186.175

Foreningen 984.056 3.241.611

Explorer Island 0 898.472
Folkemødet 30.544 283.272
Unicef 3.153 0
Verdensmål 841 3.727
WWF - Verdens Naturfonden 49.490 0

Aktiviteter 84.028 1.185.470

Grupperelateret udvikling 15.000 138.755

Kapacitetsudvikling 15.000 138.755

Generelt 37.357 55.292
Kommunikationsstrategi 0 516.515
WOOP app 0 9.000

Kommunikation 37.357 580.807

SciencePirater 200.537 0
SciencePirateruddannelse for 180 frivillige 269.677 0
SciencePirater aktivitetsmateriale 90.882 0
Kommunikation, vidensdelig og dokumentation 321.258 0
Ledelse og administration 447.597 0

SciencePirater 1.329.951 0

Generelt 368.394 82.314
Partner aktiviteter 1.225 265.868
Ungdomslederuddannelse 0 510.390
Stiftelsesomkostinger 0 300.000

Ungdomsøen 369.619 1.158.572

Spejdernes Lejr 2022
Resultat 2018-2020 3.251.564 0

6.071.575 6.305.215
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Note 6 - Andre tilgodehavender

REGNSKAB REGNSKAB
2020 2019

Forudbetalte omkostninger 6.590 0
Diverse tilgodehavender 86.374 10.101

92.964 10.101

Note 7 -  Egenkapital

REGNSKAB REGNSKAB
2020 2019

Saldo Primo 19.633 869.781
Spejdernes Lejr 2022 1.340.002 0
Årets resultat 639.313 -850.148

Egenkapital i alt 1.998.949 19.633

Note 8 - Anden gæld

REGNSKAB REGNSKAB
2020 2019

Moms og afgifter 68.231 184.405
ATP, A-skat og AM-bidrag 83.335 101.237
Anden Gæld 203.956 53.907
Periodeafgrænsningsposter 29.369 0
WAGGGS' tænkedagsfond 0 268.750
Mellemregning Dansk Spejderkorps Sydslesvig 78.956 110.955
Mellemregning Spejdernes Lejr 2022 0 67.850

463.846 787.104

Note 9 - Eventualforpligtelser

Der påhviler ingen eventuaforpligtelser i foreningen.
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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. 
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Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og rente omkostninger samt gebyrer. 

Skat 

Foreningen er ikke skattepligtig. 

 

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 under anden gæld.  

Finansielle forpligtelser 

Finansielle forpligtelser måles til nominel restgæld på balancedagen. 

 

 

 


