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Økonomiansvarliges Beretning 
 
På trods af et mindre fald i medlemstallet er alle planlagte aktiviteter i 2019, på nær Efteruddannelsen af 
Instruktører på Sjælland, blevet gennemført som planlagt.  De vigtigste aktiviteter i 2019 var afholdelse af 
uddannelserne for Instruktører i Folkedans og Dragtsyning, samt, naturligvis, landsstævnet i Varde.       
 
Økonomiåret 2019 er overordnet tilfredsstillende, idet regnskabet viser et ordinært overskud på kr. 74.851, 
mod et budgetteret tab på kr. 14.600. 
  

Kontingenterne er nede med ca. kr. 75.000 pga. faldende medlemstal  
Tilskud fra DIF m.m. er nede med kr. 87.000   
Konkurrenceaktiviteter er 35.000 over budget 
Omkostninger til administration er steget 109.000, er dog kun steget med 29.000 i forhold til 
2018 
Regionerne ligger 24.000 over budgettet  
Julekalendersalget gav et bedre overskud med kr. 15.000. 
Landsstævnet i Varde kom ud 142.000 bedre end budgetteret  
Kursusaktiviteterne sparede 60.000, besparelserne fordeler sig jævnt over alle kurserne  
Trin og Toner blev 24.000 billigere end budgetteret 
Ejendommens drift blev 33.000 billigere end budgetteret 
Styrelsens arbejde er kr. 101.000 under budgettet, ligger meget tæt på udgiften i 2018 
Konferencer og seminarer bliv 38.000 billigere end budgetteret 
Omkostninger til DIF strategiplan var budgetteret med kr. 180.000, men i 2019 blev kun kr. 
155.000 anvendt til formålet   
På grund af et godt år på de finansielle markeder har vi fået en gevinst på investeringen 
Nordea Invest Basis 3 på kr. 88.000, som indgår i finansielle poster 
 

Vi forventer også et uændret aktivitetsniveau i 2020 og 2021, i 2020 vil landsforeningen afholde et 
reduceret landsstævne i Horsens. 
Projektet til medlemshvervning og medlemsfastholdelse, som er sat i gang i samarbejde med Danmarks 
Idrætsforbund og Sportsdanserforbundet kører efter planen, idet foreningsundersøgelsen, som blev startet 
i 2018, blev afsluttet i 2019. Herefter gennemføres de planlagte aktiviteter i 2020. Projektet kører frem til 
2021.  
 
Jeg vil gerne udtrykke en stor tak til landsforeningens sekretær, som dagligt gør en ekstraordinær indsats 
med at bogføre og i øvrigt holde styr på foreningens økonomi i samarbejde med undertegnede. Også en 
stor tak administrationsudvalget revisorerne og den øvrige styrelse.    
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Begivenheder efter balancedagen:  
Tidligere på året meddelte landsforeningens næstformand, og yderligere et medlem af styrelsen, at de 
stopper arbejdet efter årsmødet i september. Da det de seneste år har været meget vanskeligt at skaffe 
nye medlemmer til styrelsen, er det muligt at årsmødet ikke kan besætte alle pladser i styrelsen.    
Ydermere skifter vi regnskabssystem fra Maconomy til Business Central, dette sker i samarbejde med DIF, vi 
forventer ingen problemer med konverteringen. 
Den verserende Covid-19 situation vil også påvirke landsforeningens aktiviteter og resultater, idet vi har 
aflyst Landsstævnet i Horsens og Instruktørkurset i Bjerringbro.  
 
 
Odense, d. 26. september, 2020 
 

 
 
Bent Hansen, økonomiudvalget 
 
Folkedans Danmark 
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Foreningsoplysninger 
 
Foreningen:   Folkedans Danmark 
  Enrumvej 6A 
  Odense N 
  Telefon:  66 18 58 60 
  E-mail:    folkedans@folkedans.dk 
  Hjemmeside: www.folkedans.dk 
  CVR-nr.: 28 43 33 28 
  Stiftet: 20. oktober 1929 
  Hjemsted: Odense Kommune 
  Regnskabsår: Kalenderåret 
 
Styrelse:   Formand: Jan Kirk Todsen 
  Næstformand: Mette Inge Baltsersen 
  Økonomiansvarlig: Bent Erik Hansen 
  Poul Erik Rasmussen 
  Anna-Margrethe Jonsson 
  Brian Folke Johansen 
 
Afdeling:   Folkedans Danmarks Salgsafdeling 
  Vedbæksallé 75 
  8700 Horsens 
  Telefon: 75 64 75 64 
  E-mail: post@lisbeth-green.dk 
  Hjemmeside: www.folkedansbutikken.dk 
  SE-nr.: 79 84 49 50 
 
Revision:   Ernst & Young P/S 
  Englandsgade 25 
  5100 Odense C 
  Telefon: 73 23 30 30 
 
Interne revisorer:   Erik Jønsson 
  Egelykkevej 15B 
  2720 Vanløse 
 
  Birthe Madsen  
  Månelysvej 16 
  3310 Ølsted 
 
Årsmøde:   Ordinært årsmøde afholdes 26. september, 2020 
 
 
 

 
 



Årsrapport 2019   

  
Side 6 

 

  

 
Ledelsespåtegning 
 
Styrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2019 for Folkedans Danmark. 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6 
om tilskud og regnskab mv. ved Kulturministeriet. Det tilkendegives hermed: 
 
1. at vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for  
forsvarlige. Årsrapporten giver derfor efter vores opfattelse et rigtigt billede af Folkedans Danmarks  
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt at resultatet af Folkedans Danmarks  
aktiviteter i årsrapporten er fyldestgørende 
 
2. at ledelsesberetningen efter vores opfattelse indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som 
den omhandler og beskriver de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som  Folkedans Danmark står 
overfor 
 
3. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 
 
4. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, 
der er omfattet af årsrapporten.  
 
Odense, den 26. september, 2020     
    
    
Jan Kirk Todsen, Formand  
   
    
Mette Inge Baltsersen, Næstformand  

Bent Hansen, Økonomiansvarlig   
   
    
Poul Erik Rasmussen, Sekretær 
   
    
Anna-Margrethe Jonsson, Styrelsesmedlem   
  
    
Brian Folke Johansen, Styrelsesmedlem    
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
Til bestyrelsen i Folkedans Danmark 
 
Konklusion 
 
Vi har revideret årsregnskabet for Folkedans Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for 
regnskabsåret 1.januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 1701 af 21.december 2010, kap. 4 og 6. 
 
Grundlag for konklusion 
 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet 
revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010,kap. 4 og 6.  Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er 
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.    
 
Uafhængighed 
 
Vi er uafhængige af forbundet 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.  
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
   
Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010,kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte 
resultatbudget. Budgettallene har ikke været underlagt revision. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 
og 6.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 
forbundets evne til at fortsættedriften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er 
relevant; samt at udarbejdeårsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, 
medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere forbundet, indstille driften eller ikke har andet 
realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet   
 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden 
væsentligfejlinformation, 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 ergældende i Danmark, samt standarderne for offentlig 
revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 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, samt standarderne for offentlig revision, 
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 væsentligfejlinformation 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 

udformerevisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at 
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets 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 væsentligusikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan 
skabe betydelig tvivl om forbundets 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 konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er 
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold 
kan dog medføre, at forbundet 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 Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse medårsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr.1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 
 
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn 
vedforvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 
Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter 
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for 
offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de 
udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af 
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige 
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af 
årsregnskabet. 
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 
 
København, den 26. september 2020 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 
 
 
Statsaut. Revisor 
Ulrik B. Vassing 
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Interne revisorers erklæring 
 
Vi har revideret den af Styrelsen aflagte årsrapport for året 2019 for Folkedans Danmark. 
 
Den udførte revision 
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med den danske revisionsstandard og med reglerne i 
foreningens vedtægter. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på 
at opnå en rimelig grad af sikkerhed for, at årsrapporten er retvisende i alle væsentlige henseender. 
Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i resultatopgørelsen 
anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af Styrelsen anvendte 
regnskabspraksis samt vurdering af den samlede præsentation af resultatopgørelsen. Det er vor opfattelse, 
at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Vurdering 
Det vurderes at styrelsens forvaltning af foreningens midler har været tilfredsstillende. 
 
Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til  
regnskabsaflæggelsen samt foreningens vedtægter, og at den giver et retvisende billede af foreningens  
aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. 
 
 
 
Odense d. 26. september, 2020 
 
 
 
Erik Jønsson, revisor   Birthe Madsen, revisor 
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Regnskabspraksis 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelser nr. 1701 af 21. december 2010, kap 4 og 6  
om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriet ressort, som modtager tilskud i 
henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 
 

Resultatopgørelsen 
 
Indtægter 
 
Indtægter fra kontingenter, kurser, julekalenderlotteri m.v. periodiseres. 
 
Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler 
m.v. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører  
regnskabsåret.  
 

Balancen 
 
Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger værdiansættes til den offentlige vurdering. 
Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar værdiansættes til kostpris med 
fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet 
restværdi efter afsluttet brugstid. 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på 
følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 
  Bygning og grund afskrives ikke 
  Materiel og inventar afskrives over 3 år. 
 
Anskaffelser med en kostpris på under 13.200 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i 
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 
 
Varebeholdninger 
Beholdninger af dragtmateriale, dragtlitteratur, PR-varer m.m. straksafskrives ved køb, ligesom salget  
regnskabsføres som en direkte indtægt.    
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af 
forventet tab. 
 
Gældsforpligtelser 
Gæld er indregnet til nominel værdi. 
De indefrosne feriepenge er hensat separat i regnskabet som langfristet gæld. Beløbet indbetales til den 
nye feriefond, som administreres af ATP.  
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Hensættelser 
Der foretages fremover alene hensættelser til bestyrelsesvedtagne projekter og hensættelserne anvendes i 
forbindelse med afholdelse af de omkostninger der er hensat til. Ydermere vil der til projekter være en 
tidsbegrænsning. 
 
Bankkonti 
Der er nogle få bankkonti i Folkedans Danmarks portefølje, som ikke fremgår af Årsrapportens balance. 
Dette begrundes med at det er konti oprettet for at hjælpe stævner og visse regioner med en bankkonto, 
som ikke kan oprettes uden en større godkendelsesprocedure.  
Der er valgt at disse konti ikke fremgår af balancen, da de blot vil øge balancesummen 
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december, 2019  
      

   Aktuel  Budget 

     2019 2018 2019 

      
1 Kontingenter   kr.        698.379   kr.        719.192   kr.         773.000  

2 
Tilskud fra DIF & 
Undervisningsministeriet  kr.        500.117   kr.        587.042   kr.         587.200  

3 Salg af julekalendere  kr.        129.829   kr.        164.075   kr.         115.000  

4 Stævner   kr.        271.989   kr.         -23.474   kr.         130.000  

  Andre salgsartikler   kr.          17.178   kr.          22.290   kr.           13.000  

 Indtægter    kr.     1.617.491   kr.     1.469.125   kr.      1.618.200  

      
5 Kursusvirksomhed   kr.       -222.565   kr.       -300.796   kr.        -283.300  

6 Trin & Toner   kr.         -13.722   kr.         -54.699   kr.          -37.500  

  Konkurrenceaktiviteter  kr.         -99.722   kr.              -500   kr.          -65.000  

 DIF strategiplan   kr.       -154.908   kr.         -10.813   kr.        -180.000  

 Aktivitetsbestemte omkostninger  kr.       -490.917   kr.       -366.808   kr.        -565.800  

      

 Forsikringer vedr. medlemsforeninger  kr.         -21.910   kr.         -33.330   kr.          -25.000  

7 Administration   kr.       -557.151   kr.       -524.709   kr.        -448.000  

  Ejendommens drift   kr.         -83.797   kr.         -82.339   kr.        -117.000  

8 Styrelsens arbejde   kr.       -177.887   kr.       -183.898   kr.        -279.500  

 Årsmøde   kr.         -38.551   kr.         -29.307   kr.          -32.500  

 Konferencer og seminarer  kr.         -12.076   kr.         -34.418   kr.          -50.000  

  Regioner   kr.       -114.389   kr.         -65.068   kr.          -90.000  

9 Salg af dragtmaterialer og -litteratur  kr.         -27.784   kr.         -67.094   kr.          -25.000  

 Administrative omkostninger  kr.    -1.033.545   kr.    -1.020.163  
 kr.     -
1.067.000  

      

 Financielle poster    kr.          50.376   kr.         -63.392   kr.                   -    

      
  Af- og nedskrivninger  kr.         -68.824   kr.                  -     kr.                   -    

      

 Driftsresultat før ekstraordinære poster  kr.          74.581   kr.          18.763   kr.          -14.600  

      
10 Ekstraordinære poster  kr.                    -   kr.        721.614   kr.                   -    

      

 Årets nettoreslutat    kr.          74.581   kr.        740.377   kr.          -14.600  

      

 Dispostion af nettoresultat:       

 

Overført til Landsforeningens 
egenkapital  kr.          74.581   kr.        740.377    

 
 
 



Årsrapport 2019   

  
Side 14 

 

  

Balance per 31. december, 2019    

      

      

 Aktiver     2019 2018 

      

 Ejendommen Enrumvej 6A   kr.        690.000   kr.         690.000  

 Anlægsaktiver i alt      kr.        690.000   kr.         690.000  

      
  Varebeholdninger    kr.                    -   kr.           84.792  

 Debitorer    kr.               968   kr.             6.324  

 Depositum, Frankeringsmaskine   kr.            8.450   kr.             8.450  

 Forudbetalinger    kr.          85.665   kr.           57.763  

 Omsætningsaktiver      kr.          95.083   kr.         157.329  

      
11 Bankbeholdninger    kr.     3.260.136   kr.      3.125.634  

  Kassebeholdninger      kr.          11.429   kr.             8.915  

 Likvide beholdninger i alt    kr.     3.271.564   kr.      3.134.549  

      

 Aktiver i alt      kr.     4.056.647   kr.      3.981.878  

      

      

 Passiver     2019 2018 

      

 Egenkapital Landsforeningen   kr.     2.743.473   kr.      2.003.095  

 Årets resultat    kr.          74.581   kr.         740.377  

 Egenkapital i alt      kr.     2.818.054   kr.      2.743.472  

      
12 Andre hensættelser      kr.          55.010   kr.           51.462  

 Hensættelser i alt      kr.          55.010   kr.           51.462  

      
13 Forudbetalinger    kr.        841.508   kr.         995.512  

  Skyldige omkostninger   kr.        315.230   kr.         191.432  

 Periodiseringer i alt      kr.     1.156.738   kr.      1.186.944  

           

 Langfristet gæld - Indefrosne feriepenge.    kr.          26.845   kr.                     -  

 Langfristet gæld i alt      kr.          26.845   kr.                     -  

      

 Passiver i alt      kr.     4.056.647   kr.      3.981.878  
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Specifikationer     

      

     2019 2018 

      
1 Kontingenter         

 Foreningesmedlemmer over 18 år   kr.        676.213   kr.         693.257  

 Foreningesmedlemmer under 18 år   kr.            6.173   kr.             7.173  

 Enkeltmedlemmer    kr.          15.993   kr.           18.762  

 Kontingenter i alt      kr.        698.379   kr.         719.192  

      
2 Tilskud         

 DIF tilskud    kr.        483.962   kr.         589.297  

 DS provision    kr.                    -   kr.          -16.033  

 Undervisningsministeriet   kr.          16.155   kr.           13.778  

 Tilskud i alt      kr.        500.117   kr.         587.042  

      
3 Julekalendere         

 Salg af julekalendere   kr.        310.910   kr.         343.620  

 Udgifter    kr.         -73.397   kr.          -69.971  

 Gevinster    kr.       -107.684   kr.        -109.574  

 Julekalendere i alt      kr.        129.829   kr.         164.075  

      
4 Stævner          

 Landsstævne    kr.      323.249   kr.                     -  

 Nordiske Stævner    kr.       -13.423  
 kr.        -    
13.293  

 B&U stævner    kr.       -37.837  
 kr.        -
10.181  

        kr.      271.989  
 kr.        -
23.474  
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    2019 2018 

      
5 Kursusaktiviteter         

 Instruktørkurser Bjerringbro       

 Deltagerbetaling    kr.        138.100   kr.         155.500  

 Omkostninger    kr.       -270.810   kr.        -293.532  

 Instruktørkurser Bjerringbro i alt    kr.       -132.710   kr.        -138.032  

      

 Dragtsyning Bjerringbro       

 Deltagerbetaling    kr.        175.400   kr.         187.210  

 Omkostninger    kr.       -256.967   kr.        -285.193  

 Dragtsyning Bjerringbro i alt    kr.         -81.567   kr.          -97.983  

      

 Dragtsyning - Efteruddannelse       

 Deltagerbetaling    kr.          57.250   kr.           36.000  

 Omkostninger    kr.         -73.040   kr.          -59.692  

 Dragtsyning - Efteruddannelse i alt    kr.         -15.790   kr.          -23.692  

      

 Inspirationskursus - Snoghøj       

 Deltagerbetaling    kr.        211.609   kr.         172.912  

 Omkostninger    kr.       -204.107   kr.        -175.243  

 Inspirationskursus - Snoghøj i alt    kr.            7.502   kr.            -2.331  

      

 Andre kursusaktiviteter    kr.                    -   kr.          -38.758  

      

 Kursusaktiviteter i alt    kr.       -222.565   kr.        -300.796  

 
 

6 Trin & Toner         

 Abonnementer, annoncer m.m.   kr.          51.086   kr.             8.160  

 Fremstillingsomkostninger   kr.         -64.808   kr.          -62.515  

 Forsendelse    kr.                      - 

 Andet     kr.               -344  

 Trin & Toner i alt      kr.         -13.722   kr.          -54.699  
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       2019 2018 

       
7 Administrationsomkostninger       

 A indkomst og Sociale bidrag   kr.       -443.162   kr.        -389.861  

 Kontorartikler m.m.    kr.         -43.965   kr.          -20.369  

 Dataløn og anden IT    kr.         -47.467   kr.          -67.368  

 Porto    kr.           -5.034   kr.            -6.324  

 Telefon / Internet      kr.         -42.128   kr.          -40.787  

 Mellemtotal      kr.       -581.756   kr.        -524.709  

 Administrationsbidrag Landsstævne    kr.          24.605   kr.                   -    

 Administrationsomkostninger i alt    kr.       -557.151   kr.        -524.709  

           

8 Styrelsens arbejde         

 Transport, opholdsudgifter og godtgørelser   kr.       -116.618   kr.        -110.930  

 Styrelsens arbejde i forbindelse med årsmødet.   kr.         -22.141   kr.          -29.278  

 Udvalgene    kr.         -34.128   kr.          -38.691  

 Formands- og initiativprispriser   kr.           -5.000   kr.            -5.000  

 Styrelsens arbejde i alt    kr.       -177.887   kr.        -183.898  

      
9 Dragtsalgsafdeling         

 Dragtmaterialer         

 Salg    kr.        195.777   kr.         127.898  

 Vareforbrug    kr.       -163.596   kr.          -88.668  

 Bruttoavance      kr.          32.181   kr.           39.230  

      

 Dragtlitteratur         

 Salg    kr.          13.624   kr.             6.753  

 Vareforbrug    kr.                    -   kr.          -31.308  

 Bruttoavance      kr.          13.624   kr.          -24.555  

 Husleje lager    kr.         -31.872   kr.          -31.618  

 Løn    kr.         -28.000   kr.          -28.000  

 Administrative omkostninger   kr.         -13.717   kr.          -22.151  

 Variable udgifter      kr.         -73.589   kr.          -81.769  

      

 Dragtsalgsafdeling i alt    kr.         -27.784   kr.          -67.094  

10           

 Ekstraordinære poster       

 Sidste års poster      kr.                    -   kr.         721.614  

        kr.                    -   kr.         721.614  
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       2019 2018 

            

11 Bankbeholdninger         

 Nordea Bank Kassekredit             1.194.153   kr.      1.901.681  

 Tilskud Dragtinstruktør                  19.330   kr.             1.622  

 Tilskud Danseinstruktør                749.039   kr.                   -    

 Nordea Bank Invest Basis 3                 587.439   kr.         499.669  

 Nordea Bank/Danske Bank Dragt                132.116   kr.         124.377  

 Nordea Bank Jubilæumskonto                  23.589   kr.           22.090  

 Vennekreds primobeholdning                51.462          

 Indbetalinger                    4.400     

 Gebyrer m.m.                      -852                 55.010   kr.           51.462  

 Region Nordjylland                    56.768   kr.           65.243  

 Region Midtjylland                  111.247   kr.         124.358  

 Region Syddanmark                  79.509   kr.           68.343  

 Region Sjælland                   95.148   kr.           91.348  

 Region Hovedstaden               156.787   kr.         175.441  

        kr.     3.260.136   kr.      3.125.634  

       
12 Hensættelser         

 LDF Vennekreds    kr.          55.010   kr.           51.462  

 Hensættelser i alt      kr.          55.010   kr.           51.462  

13           

  

Forudbetalinger         

 Kontingenter    kr.        428.234   kr.         484.083  

 Kursusbetalinger    kr.        205.547   kr.         264.486  

 Julekalender    kr.        207.727   kr.         246.943  

 

Forudbetalinger i 
alt      kr.        841.508   kr.         995.512  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/Folkedans%20Danmark/FD%20regnskab%202019/FD%20Råbalance%202019.xlsx%23RANGE!B511


Årsrapport 2019   

  
Side 19 

 

  

 

Budget for året 2021    

      

      

      Resultat 2019 2020 2021 

       
Kontingenter   kr.           698.379   kr.         713.850   kr.            666.200  

Tilskud fra DIF og Undervisningsministeriet  kr.           500.117   kr.         542.000   kr.            473.000  

Tilskud fonde   kr.                     -     kr.                   -     kr.            175.000  

Salg af julekalendere   kr.           129.829   kr.         135.000   kr.            120.000  

Stævner    kr.           271.989   kr.         120.000   kr.              20.000  

Andre salgsartikler   kr.             17.178   kr.           12.000   kr.              15.000  

Indtægter      kr.        1.617.492   kr.      1.522.850   kr.         1.469.200  

      
Kursusvirksomhed   kr.          -202.565   kr.        -228.800   kr.           -248.600  

Trin & Toner   kr.            -13.722   kr.          -41.000   kr.             -10.000  

Konkurrenceaktiviteter  kr.            -99.722   kr.          -20.000   kr.             -95.000  

Landshold    kr.                     -     kr.        -188.000   kr.                      -    

DIF Strategiplan   kr.            -44.908   kr.        -156.750   kr.             -83.000  

Aktivitetebestemte omkostninger  kr.          -360.917   kr.        -634.550   kr.           -436.600  

      
Forsikringer vedr. medlemsforeninger  kr.            -21.910   kr.          -20.000   kr.             -21.000  

Administration   kr.          -557.151   kr.        -903.200   kr.           -851.500  

Ejendommens drift   kr.            -83.797   kr.        -121.500   kr.             -90.000  

Styrelse og udvalg   kr.          -177.887   kr.        -266.500   kr.           -180.000  

Årsmøde    kr.            -38.551   kr.          -35.000   kr.             -35.000  

Frivilligseminar   kr.            -12.076   kr.          -40.000   kr.             -20.000  

Regioner    kr.          -114.389   kr.          -90.000   kr.           -124.000  

Salg af dragtmaterialer og -litteratur  kr.            -27.784   kr.          -40.000   kr.             -30.000  

Administrative omkostninger  kr.       -1.033.545   kr.     -1.516.200   kr.        -1.351.500  

      
Financielle poster    kr.             50.376   kr.                   -     kr.                      -    

      
Af og nedskrivninger    kr.            -68.824   kr.                   -     kr.                      -    

        
Driftsresultat før ekstraordinære 
poster      kr.           204.581   kr.        -627.901   kr.           -318.900  

         

Årets nettoresultat      kr.           204.581   kr.        -627.901   kr.           -318.900  

 


