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Oplysninger om Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE

Navn:
Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE
Arsenalvej 10
1436 København K.
Telefon 36 17 72 00
E-mail: dui@dui.dk
Hjemmeside: www.dui.dk

Hjemsted:
Københavns Kommune

Formål:
Landsdækkende idébetonet børne- og familieorganisation. DUI-LEG og VIRKE gennemfører aktiviteter for børn, unge
og børnefamilier, og sætter børn på den politiske dagsorden, samt laver solidaritetsprojekter i den 3. verden.
Organisationen har rødder i den socialdemokratiske arbejderbevægelse.

Formandsskab:
Ann Urbrand, forbundsformand
Mette Karlsen, næstformand
Kenneth F. Christensen, næstformand

Daglig administrativ leder:
Jane Dupont, sekretariatschef

Kritiske revisorer:
Catharina Bengtsson
Poul Olsen

Statsautoriseret revisor:
Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Skagensgade 1
2630 Tåstrup

Hovedbankforbindelse:
Arbejdernes Landsbank
Hovedsædet
Vesterbrogade 5
1502 København V.
Konto 5301-0281399 UD
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Ledelsens årsberetning
Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs samlede årsresultat udviser et overskud på kr. 863.386.

Landsforbundet DUI- LEG og VIRKEs driftsresultat udviser et overskud
på kr. 374.176.

Der var i 2021 budgetteret med et samlet resultat (underskud) på
kr. - 447.773.

Årets samlede resultat i 2020 udviste et underskud på kr. - 193.941.
Årets driftsresultat i 2020 udviste et underskud på kr. - 676.686

Beløbene er fordelt, som følgende ved at:
kr. 1.101.636 er overført til kapitalkontoen
kr. -500.995 er overført til Børn Hjælper Børn projektets kapitalkonto
kr. -178.255 er overført til Bygningsudvalgets kapitalkonto.

Følgende er henlagt til 2022:
Henlagt til Stauninggården 150.000
Henlagt til projekter 291.000

Ledelsen anser resultatet for 2021 som værende tilfredsstillende.de givne vilkår i 2020.

Bemærkninger til resultatet for 2021

Salg af ejendom
Ejendommen på Digevej 42, 4872 Idestrup (Sildestrup) er blevet solgt for 1.200.000.

Ankersminde
Kursusejendommen Ankersminde har i 2021 ikke fået overført driftstilskud i løbet af året fra DSU eller DUI- LEG og
VIRKE og udviser et positivt resultat for 2021, hvor et underskud ikke i år skal bæres af begge foreningers regnskab.

Landsforbundet har betalt gælden til tagrenovering på Ankersminde tilbage til Bygningsudvalget på kr. 409.665.

Børn Hjælper Børn Fonden
Der blev 2021 indgået en aftale mellem DUI – Aalborg og Landsforbundet med gældende dato pr. 1. januar 2021 om at
ændre i aktiviteten for BHB, idet DUI – Aalborg har kørt projekterne for BHB og dermed overtage de projekter i
Uganda og Indien, som indtil den 31. december 2020 kørte i BHB regi. Aftalen betyder også, at overskuddet/donationen
fra DUI - Aalborg Genbrugsbutikker ikke vil indgå i BHB´s regnskab fremover.
Aftalen betød også, at en donation givet i 2020 til Børnehjemmet i Uganda direkte til DUI – Aalborg har fået overført
donationen på kr. 500.000.

Henlæggelse af midler
Der er henlagt midler til projekter, hvor indtægten er kommet ind i banken i 2021, men hvor udgiften først ligger i 2022.
Samtidig er der henlagt midler til evt. forbedringer/renoveringer på Stauninggården.

I gang igen efter Corona
Ledelsen har fortsat en opmærksomhed på at året 2021 også har været et særligt år pga. Corona, frem til maj 2021 var
aktiviteterne lukket ned, men afspejler udgifterne til aktiviteter og møder i 2021 og at året kom i gang og at der både
blev afholdt en Aktivitetsfestival, afholdt LBU og LUU møder, HB møder og de internationale aktiviteter er ved at
komme i gang igen.

Forbundskontingent og service til afdelingerne.
Der er en stigning i Forbundskontingentbetaling fra afdelingerne, men samtidig er der et fald i tilbagebetalingen af
”Bonus” tilbage til afdelingerne i forhold til året 2020. Der er en stigning i Landsforbundets udgifter vedr. det centrale
kontingentgebyr, men det skyldes at flere afdelinger nu har koblet sig på PBS - service, som sekretariatet tilbyder på
medlemskontingentopkrævning. Der er nu 31 afdelinger, som er med på denne service. Udgifter til forsikringsaftale til
afdelinger/frivillige er steget, da aftalen er blevet ændret.

Diverse debitorer
Her er afskrevet gæld, som lå tilbage fra 2017 fra afdelinger.
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Diverse debitorer viser en samlet gæld til Landsforbundet og her er også gæld fra andre end afdelingers gæld til
Landsforbundet, som ses positivt nedbragt i løbet af 2021.

Omkostningsbevidsthed
Der er et øget fokus på omkostningsbevidsthed både i Formandskabet, i Hovedbestyrelsen i LBU og i LUU og på
sekretariatet, generelt.
Der er en bevidsthed om samkørsel til møder at holde møder på Holmen eller rundt i DUI – Hytter, god men økonomisk
forplejning og indhente 3 tilbud hjem, når der skal købes nyt generelt.
Det afspejler sig i årsrapporten 2021.

Året 2021 – generelt
DUI– LEG og VIRKEs formål
DUI-LEG og VIRKEs formål er fortsat at være en landsdækkende organisation for børn, unge og deres familier. Vores
formål er at arbejde for at give børn og unge et godt liv gennem et stærkt demokratisk fællesskab med aktiviteter som
den bærende kraft.
Børn og unges rettigheder tager vi seriøst og vi arbejder for at være talerør for børn og unges rettigheder, når voksne
glemmer dem.
Vi skaber fritid med mening og indhold for hele familien, og med aktiviteter og uddannelse på tværs af alle generationer
på alle niveauer. Det er ikke afgørende, hvad vi laver sammen, men kvaliteten af det, vi laver sammen.

Organiseringen
DUI– LEG og VIRKE er organiseret som en frivillig organisation med et landsforbund bestående af en valgt
Hovedbestyrelse, et formandskab, et børneudvalg (LBU) og et ungdomsudvalg (LUU), afdelinger med valgte
bestyrelser og fællesledelser. Der er Landsmøder hvert 2 år, hvor delegerede godkender vedtægtsændringer og den
fremadrettede retning for DUI– LEG og VIRKE for de næste 2 år.

Der er ansatte på Forbundskontoret, som understøtter både drift og udvikling i DUI– LEG og VIRKE.

LBU og LUU
Både LBU og LUU har igen i 2021 haft det svært med at tiltrække deltagere til træffene. Denne problematik vil et nyt
HB drøfte mere indgående. Dette har Kritisk Revision også påpeget nødvendigheden af.
LBU-repræsentanter har deltaget i et EU – projekt gennem IFM;SEI Kids Got Right, hvor de har været både i Barcelona
og i Østrig.

Nationale aktiviteter – Aktivitetsfestivallen 2021 var en succes.
Aktivitetsfestivallen 2021 blev gennemført med ca. 100 deltagere og det var meget tiltrængt for alle, at få den fælles
oplevelse efter Corona nedlukninger og aflysninger.

Internationalt
Internationale aktiviteter og møder i både ABN og IFM-SEI kom i gang i 2021. DUI- LEG og VIRKE fik tildelt
formandskabet i ABN i 2021.

”Sammen er vi stærke” – blev en udfordring.
Hovedbestyrelsens projekt ”Sammen er vi stærke”, hvor tanken var at afholde både dialogmøder og
afdelingsformandsmøder, samt opstart af Dialoggrupper om bestemte temaer anses af Hovedbestyrelsen som desværre
værende strandet. Der er blevet afholdt jf. planen, men projektet har ikke været succesfuld og givet det fællesskab, som
tanken var.
Dette tager Hovedbestyrelsen et stort ansvar for.
Projektet ”Sammen er vi stærke” blev godkendt på det ekstraordinære online Landsmøde, som blev afholdt den 25.
april.

Fremtiden - forventninger

Økonomisk fundament
Landsforbundets økonomiske fundament er vores kontingent og deltagerbetaling, indtægterne fra udlejning af vores
ejendomme, tilskud fra FH, samt driftstilskuddet fra DUF (tipsmidlerne) og projekttilskud.
Ledelsen anser opgaven med at sikre flere medlemmer i 2022 og frem som en meget vigtig opgave for DUI- LEG og
VIRKE.
FH skal genbehandle om der fortsat skal være tilskud fra FH fra 2023 og dette anses også vom værende en vigtig
prioriteret ledelsesmæssigopgave.

Vedr. ejendomme og Tinglysninger
Birkely er solgt til kr. 750.000.
Dog er ejendommen ikke blevet Tinglyst til den ny ejer endnu, da der er problemer med at skaffe de rette dokumenter.
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Det forventes, at Tinglysningen falder på plads, men der bør generelt være et fokus på andre ejendomme, hvor
landsforbundet har opdaget at Tinglysningen tilbage fra 2017, ikke er på plads. Dette arbejde er meget tidskrævende, da
der skal findes dokumenter, som Landsforbundet end ikke har i arkivet.
Særligt fokus på Børne- og ungemedlemmer
Ligesom et særligt fokus tidligere er beskrevet i 2020, bør Hovedbestyrelsen fortsat have fokus på, hvordan vi sikrer, at
der kommer flere børnemedlemmer ind i DUI- LEG og VIRKE?
Det kræver et særligt fokus på vores værdier, vores fællesskaber og på de aktivitetstilbud vi udbyder i hele landet.

Nyt medlemssystem
I 2021/2022 har det været undersøgt, hvordan medlemssystemet kan opgraderes. Der er indhentet tilbud og der har
været fremvisninger af muligheder for nye systemer. HB skal se på et konkret tilbud inden sommerferien 2022 med
henblik på nyt system i 2023.
Det er tanken, at afdelingsrepræsentanter skal involveres i projektet og særligt i implementeringen.

Sekretariatet
Sekretariatet udgør pt. sekretariatschef (Jane),  en eventkoordinator – elev (Sebastian = 37 timer),
sekretariatsmedarbejder (Joachim – Flexjob 18,5) timer), Sekretær (Monika  flexjob 3 timer), ekstern –
økonomimedarbejder (10 timer) og pt. en vakant konsulentstilling, som pt. forventes besat pr. 1. august 2022. Det er
også tanken at der ansættes en studentermedhjælper, som primært skal arbejde med kommunikation.

Ledelsespåtegning

Hovedbestyrelsen har dags dato godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.december 2021 for Landsforbundet DUI-LEG
og VIRKE.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt Undervisningsministeriets revisions-
bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af
ungdomsformål samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2021, samt af resultatet af landsforbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021.

Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af de forhold som beretningen
vedrører.

København den 21. maj 2022

Mette Karlsen
Næstformand

Ann Urbrand
Forbundsformand

Kenneth F. Christensen
Næstformand

Rasmus Kjeldsmark Jakobsen Lene Paludan Hastrup Martin Nielsen
Hovedbestyrelsesmedlem Hovedbestyrelsesmedlem Hovedbestyrelsesmedlem

Rebekka Bredahl Stine Eiby Dorthe Ølgaard Lassen
Hovedbestyrelsesmedlem Hovedbestyrelsesmedlem Hovedbestyrelsesmedlem

Harun Muharemovic Sandra Bredahl Gitte Petersen
Hovedbestyrelsesmedlem Hovedbestyrelsesmedlem Hovedbestyrelsesmedlem

Peter Kaas Zastrow Amalie Ølgaard Nanne Silke Ploug Pedersen
Repræsentant for LUU Hovedbestyrelsesmedlem Repræsentant for LUU
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til hovedbestyrelsen i DUI-LEG og VIRKE

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for DUI-Leg og VIRKE for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse samt noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21.
december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, samt Dansk Ungdoms
Fællesråds tilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse
med årsregnskabsloven, Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om
regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, samt Dansk Ungdoms Fællesråds
tilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016.

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 efter revisionsinstruks fra
Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006. 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 International Ethichs Standards Board for
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende regnskabet
Uden at modificere vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på forhold i note 0 vedrørende ledelsens
vurdering, hvoraf det fremgår at der kan være betydelig usikkerhed knyttet til vurdering af nedskrivningsbehov på
udlån til afdelinger. I forbindelse med denne vurdering, har ledelsen foretaget betydelige regnskabsmæssige skøn,
herunder skøn vedrørende afdelingernes fremtidige tilbagebetalinger.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet 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, samt standarderne for
offentlig revision, jf. revisionsinstruks fra Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december
2006, om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål samt Dansk Ungdoms Fællesråds
tilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016 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.
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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, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks fra
Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og
revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, 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 noteop-
lysningerne, 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 blandt andet 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.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. 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 ved forvaltningen 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.
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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 21. maj 2022

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

Lars Rasmussen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28631
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet efter årsregnskabsloven klasse a med tilvalg fra højre regnskabsklasse, Undervisnings-
ministeriets revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud
til støtte af ungdomsformål, samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016.

Årsrapporten for 1. januar - 31. december 2021 er aflagt i DKK.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år:

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger
og nedskrivninger.
Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til- eller fragå
organisationen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet
fremlægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Indtægter:
Opkrævede medlemskontingenter indtægtsføres i det år de vedrører. Andre indtægter og tilskud, udgifter til
aktiviteter og administration er ligeledes som hovedregel periodiseret pr. 31. december.

Tipstilskud indtægtsføres det år, der modtages tilsagn herom. Den del af tipstilskuddet der udgør refusion for
internationale udgifter, er baseret på tilskudsberettigede udgifter i 2021.

Udgifter:
Landsmøde afholdes hvert 2. år. Næste ordinære landsmøde afholdes i 2022.

Andre driftsindtægter/-omkostninger:
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens
hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster:
Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen efter forfaldsprincippet.

Balance

Ejendommene:
Landsforbundets ejendomme afskrives over 50 år med en scrapværdi på 80 %. I 2017 er der købt en andel af
ejendommen Ankersminde til kr. 1.000.000. Denne andel er optaget i regnskabet til anskaffelsessummen.
Ejendommene Birkely er optaget i regnskabet til værdien af koloniens restgæld til Landsforbundet.

Finansielle anlægsaktiver:
Indestående i Bygningsudvalget, som er udtryk for udlån til afdelingernes finansiering af ejendomme, indregnes til
kurs pari. Lånene har typisk en løbetid på 5-20 år. Ved særlige risici i forhold til overholdelse af aftale om afdelingernes
afdrag på lånene, nedskrives lånene i henhold til de forventede pengestrømme. Der foretages i denne forbindelse ikke
tilbagediskontering af de forventede pengestrømme.
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Tilgodehavender:
Tilgodehavender er værdiansat på grundlag af en individuel vurdering af den enkelte debitor.

Langfristede gældsforpligtelser

Prioritetsgælden måles til det nominelle beløb.

Kortfristede gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Egenkapital og gæld:
Egenkapitalen er opdelt i en kapitalkonto for DUI-LEG og VIRKE samt henlæggelser.

Pantsætninger og eventualforpligtelser:
Pantsætninger og eventualforpligtelser er anført særskilt i note 29.
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Resultatopgørelse for 2021
Resultat

Kr.
Resultat

Kr.
Note: 2021 2020

Tilskud og kontingenter
1 Indtægter 3.090.629  3.053.934
2 Kontingent m.v. -23.976 -80.430

 Tilskud og kontingenter i alt 3.066.653 2.973.504

 Møde og uddannelsesaktiviteter
3 Landsudvalg og arbejdsgrupper -37.251 -4.640
4 Landsaktiviteter -62.852 -13.080
5 Uddannelsesaktiviteter -275 0
6 Internationale aktiviteter 6.699 -9.285
7 PR, kommunikation og kampagner -14.478 -23.526
8 Mødeaktiviteter -67.703 -62.820

 Møde og uddannelsesaktiviteter i alt -175.860 -113.351

 Ejendomme
9 Arsenalvej 10 -203.394 -171.833

10 Islands Brygge 32D 363 -97.538
11 Stauninggården 147.447 245.992
12 Lejrpladsen Hals 14.753 14.345
13 Ankersminde 0 -658.247
14 Birkely -63.361 -48.753
15 Karrebæksminde 12.492 -111.589
16 Sildestrup -2.770 -9.350

 Ejendomme i alt -94.470 -836.973

 Løn og administration
17 Løn og personaleomkostninger -2.016.981  -2.287.908
18 Administration -405.166 -411.958

 Løn og administration i alt -2.422.147 -2.699.866

Årets resultat af ordinær drift 374.176 -676.686

Særlige poster
19  Særlige poster 997.514 0

Årets resultat efter særlige poster 1.371.690 -676.686

20  Bygningsudvalget -7.309 36.980
21 Børn Hjælper Børn (BHB) fonden -500.995 445.765

 Årets resultat til disposition 863.386 -193.941

Til disposition, fordeling
 Overført til egenkapital 1.101.636 -676.686
 Overført til Børn Hjælper Børn fondens kapital -500.995 445.765
 Overført til Bygningsudvalgets kapital -178.255 36.980
 Henlagt til Stauninggården 150.000 0
 Henlagt til projekter 291.000 0

I alt 863.386 -193.941
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Saldo
Kr.

Saldo
Kr.

Note: 31/12 2021
31/12
2020

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver
Anlægsaktiver:
Materielle anlægsaktiver

22 Stauninggården 2.950.191  2.962.483
23 Lejrplads, Hals By 232.354 232.354
24 Ankersminde 1.000.000  1.000.000
25 Kolonien Birkely 207.988 207.988
26 Kolonien Sildestrup 0 497.788

Materielle anlægsaktiver i alt 4.390.533 4.900.613

Finansielle anlægsaktiver:
Indestående i Bygningsudvalget 573.414  1.153.275
AL-aktie 1.000 1.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 574.414 1.154.275

Anlægsaktiver i alt 4.964.947 6.054.888

Omsætningsaktiver:
Tilgodehavender:
Diverse debitorer 160.816 186.081
Depositum Arsenalvej 10 50.745 50.646
Tilgode vedr. BHB 0 2.070
Debitorer BHB-fonden 917 79.001
Lager DUI-Shoppen 0 12.000
Mellemregning Ankersminde 48.632 19.933
Forudbetalte omkostninger 5.724 0
Igangværende projekter, netto 0 2.500
Tilgodehavender i alt 266.834 352.231

Likvide beholdninger:
Indestående i bank 4.351.664  2.187.139
Indestående Børn Hjælper Børn 1.606.647  2.035.156
Indestående Bygningsudvalget 3.194.364  2.595.242
Indestående på skattekontoen 64.851 198.983
Likvide beholdninger i alt 9.217.526 7.016.520

Omsætningsaktiver i alt 9.484.360 7.368.751

Aktiver i alt 14.449.307 13.423.639
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Saldo
Kr.

Saldo
Kr.

Note: 31/12 2021 31/12 2020

Passiver

Egenkapital 12.723.869  11.860.483

27 Hensatte forpligtelser
Landsmøde 75.000 75.000
Jubilejr 150.000 150.000
Hensatte forpligtelser i alt 225.000 225.000

Langfristet gæld

Lån til haludvalget 0 409.665
Langfristet gæld i alt 0 409.665

Kortfristet fremmedkapital
A-skat inkl. skattekontoen 100.330 237.541
Arbejdsmarkedsbidrag 28.575 14.413
ATP 5.395 5.963
Skyldige feriepenge 70.839 0
Skyldig feriepengeforpligtelse 183.085 253.943
Fratrædelsesgodtgørelse 35.200 35.200
Andre kreditorer 1.026.887 329.234
Periodeafgrænsningsposter 44.127 44.127
Skyldigt vedrørende BHB 0 2.070
Deposita 6.000 6.000
Kortfristet fremmedkapital i alt 1.500.438 928.491

Passiver i alt 14.449.307 13.423.639

28 Medlemsforhold

29 Pantsætninger og eventualforpligtelser
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Egenkapitalopgørelse

Saldo
Kr.

Saldo
Kr.

31/12 2021 31/12 2020
Kapitalkonto
Saldo pr. 1/1 2.134.400 2.811.086
Årets resultat 1.101.636 -676.686

3.236.036 2.134.400

Hensættelser vedrørende lukkede afdelinger
Saldo pr. 1/1 173.031 173.031
Årets resultat 0 0

173.031 173.031

Kapitalkonto i alt 3.409.067 2.307.431

Henlæggelser
Stauninggården
Saldo pr. 1/1 2.550.000 2.550.000
Tilgang i år 150.000 0
Stauninggården i alt 2.700.000 2.550.000

Kolonien Birkely
Saldo pr. 1/1 138.590 138.590
Tilgang i år 0 0
Kolonien Birkely i alt 138.590 138.590

Ankersminde
Saldo pr. 1/1 587.078 587.078
Tilgang i år 0 0
Ankersminde i alt 587.078 587.078

Henlæggelser i alt 3.425.668 3.275.668

Bygningsudvalget
Saldo 1/1 4.035.623 3.998.643
Årets resultat -178.255 36.980
Bygningsudvalget i alt 3.857.368 4.035.623

Børn Hjælper Børn
Saldo 1/1 2.241.761 1.795.996
Årets resultat -500.995 445.765
Børn Hjælper Børn i alt 1.740.766 2.241.761

Projekter
Saldo 1/1 0 0
Årets resultat 291.000 0
Projekter i alt 291.000 0

Egenkapital 12.723.869 11.860.483

UD
KA
ST



Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2021 Side 16

Pengestrømsopgørelse 2021 2020

Likvide midler pr. 1. januar 2021 7.016.520 6.088.750
Årets resultat 863.386 -193.941
Forskydning af anlægsaktiver 1.089.941 271.309
Forskydning af tilgodehavender 85.397 254.579
Forskydning i langfristet gæld -409.665 409.665
Forskydning af kortfristet gæld 571.947 186.158
Likvide midler pr. 31. december 2021 9.217.526 7.016.520

UD
KA
ST



Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2021 Side 17

Noter
Note:

0 Usikkerheder ved indregning og måling
Indestående i Bygningsudvalget vedrører udlån til afdelinger som er medlem af Landsforbundet.
Vurderingen af nedskrivningsbehov på disse lån baseres på individuelle vurderinger. Vurderingerne er
forbundet med betydelige regnskabsmæssige skøn, herunder skøn vedrørende afdelingernes
fremtidige tilbagebetalinger. Pr. 31. december 2021 udgør de samlede nedskrivninger
kr. 861.572. Det er ledelsens vurdering, at nedskrivningerne er tilstrækkelige.

Resultat
Kr.

Resultat
Kr.

2021 2020
1  Indtægter

 Tilskud fra FH 600.000 600.000
 Tilskud fra Arb. Landsbank 0 32.500
 Tipstilskud, Dansk Ungdoms Fællesråd 2.484.881 2.421.434
 Andre tilskud 5.748 0

Indtægter i alt 3.090.629 3.053.934

2  Kontingent mv.
 Kontingent fra afdelingerne 102.500 83.320
 Uniconta, afdelinger 1.843 6.617
 Centralt kontingent -22.652 -9.898
 Refusion vedr. medlemsindberetninger -77.772 -117.230
 Ulykke- og ansvarsforsikring friv. Medarbejdere -27.895 -13.739
 Starthjælp til nye afdelinger 0 -27.000
 Tilskud til afdelinger efter ansøgning 0 -2.500

Kontingent mv.  i alt -23.976 -80.430

3  Landsudvalg og arbejdsgrupper
 LandsBørneUdvalget -10.198 -1.784
 Aktivitetsudvalget -1.975 -2.856
 Øvrige arbejdsgrupper -25.078 0

Landsudvalg og arbejdsgrupper i alt -37.251 -4.640

4  Landsaktiviteter
 Børnetræf -32.764 -6.786
 Deltagerbetaling børnetræf 4.500 0
 Ungdomstræf -4.971 0
 Deltagerbetaling ungdomstræf 1.200 0
 Aktivitetsfestival -57.051 -781
 Deltagerbetaling Aktivitetsfestival 26.720 0
 introkurser -486 0
 Dialogmøde 0 -5.228
 Jubi-lejr 0 -285

Landsaktiviteter før hensættelse -62.852 -13.080
 Hensættelse til Jubi-lejr 0 0

Landsaktiviteter i alt -62.852 -13.080
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Noter
Note:

Resultat
Kr.

Resultat
Kr.

2021 2020

5  Uddannelsesaktiviteter
 Kurser i afdelingerne -275 0

Uddannelsesaktiviteter i alt -275 0

6  Internationale aktiviteter
 Kontingent til ABN / IFM-SEI -26.267 -25.751
 Kontingent til IFM-SEI -24.209 -45.117
 IFM- / ABN Kongres / IC-Møder -6.010 0
 ABN AU-møder -10.363 -1.970
 Egne Internationale aktiviteter -4.868 -30.163
 BHB-aktiviteter 0 -8.281
 Diverse refusioner 0 2.070

Internationale aktiviteter -71.717 -109.212
 Andel af Tipsmidler vedr. sidste år 78.416 99.927

Internationale aktiviteter i alt 6.699 -9.285

7 PR, kommunikation og kampagner
Hjemmeside og hosting -5.573 -26.356

 Kampagne og medlemsindsats -8.905 0
 DUI-Shoppen 0 2.830

PR, kommunikation og kampagner i alt -14.478 -23.526

8  Mødeaktiviteter
Landsmøde -1.533 -2.768

 Afdelings- og regionsmøder -7.734 -4.425
 Formandskab -13.729 -27.181
 Hovedbestyrelsen -42.799 -26.865
 Møder i andre organisationer og folkemøde -1.908 -1.581

Mødeaktiviteter før hensættelse -67.703 -62.820
 Hensættelse Landsmøde 0 0

Mødeaktiviteter i alt -67.703 -62.820

9 Arsenalvej 10
Leje -203.394 -156.938
Forsikring 0 -7.000
Småanskaffelser 0 -5.405
Vedligeholdelse 0 -2.490
Arsenalvej 10 i alt -203.394 -171.833

10  Islands Brygge 32D
Husleje 363 -97.538

 Islands Brygge 32D i alt 363 -97.538
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 Noter
Note:

Resultat
Kr.

Resultat
Kr.

2021 2020
11  Stauninggården

Driftsudgifter Stauninggården -113.630 -56.287
 Vedligeholdelsesudgifter -101.933 -62.885
 Lejeindtægt fra institution 320.290 322.444
 Lejeindtægt fra privatbolig 42.720 42.720

Stauninggården i alt 147.447 245.992

12 Lejrpladsen Hals
Driftsudgifter Lejrpladsen Hals -6.713 -6.329

 Lejeindtægt fra Hals golfklub 21.466 20.674
Lejrpladsen i Hals i alt 14.753 14.345

13 Ankersminde
 Nyt tag 0 -409.665
 Andel af resultat fra Ankersminde 0 -248.582

Ankersminde i alt 0 -658.247

14 Birkely
Indtægter fra udlejning 0 0
Diverse udgifter -63.361 -48.753

 Birkely i alt -63.361 -48.753

15  Karrebæksminde
Indtægter fra udlejning 117.591 62.958
Diverse omkostninger -105.099 -174.547

12.492 -111.589

16  Sildestrup
Diverse omkostninger -2.770 -9.350

-2.770 -9.350

17  Løn og personaleomkostninger
Løn fastansatte -2.251.000 -2.513.035

 Sociale bidrag -44.092 -49.152
 Personaleuddannelse 0 -5.369
 Forsikringer 5.630 -9.582
 Øvrige personaleudgifter -46.819 -28.672
 Refusion af lønninger 282.734 284.751
 Andel af Folkeoplysnings tilskud 36.566 33.151

Løn og personaleomkostninger i alt -2.016.981 -2.287.908UD
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 Noter
Note:

Resultat
Kr.

Resultat
Kr.

2021 2020
18  Administration

 Telefon -15.018 -16.108
 Kontormøder -709 -645
 Kontingenter -49.124 -52.808
 Porto og fragt -331 -360
 Kontorhold -4.332 -4.589
 Kopi, service og papir -27.512 -29.540
 Reparation/anskaffelser -9.929 -10.998
 IT og Internet -72.737 -107.831
 Repræsentation -2.435 -9.119
 Revision og bogholderimæssig assistance -175.966 -156.200
 Tab på debitorer -59.266 -54.349
 Gebyrer -13.173 -18.653
 Administrationstilskud fra Bygningsudvalget 50.000 50.000
 Renter -24.634 -758

Administration i alt -405.166 -411.958

19 Særlige poster
 Salg af Sildestrup – salgspris 1.200.000 0
 Renovering tag i 2018 -311.841 0
 Gæld bygningsudvalget -170.946 0
 Oprydning grund -15.000 0
 Salgsomkostninger -1.600 0
 Refusionsopgørelse 6.250 0
 Samlet indtægt salg Sildestrup 706.863 0

 Demokratiskolen projekt 100.000 0
 International Falcon 190.651 0
 Tuborg fonden, Bliv Hjemme 0 15.000
 Overført til Ølstykke-, Odsherred- og Lolland afdeling 0 -15.000

 Den Sociale fond, Camping 0 10.000
 Overført til Odsherred afdeling 0 -10.000

 Nordea fonden, Kok amok 0 45.000
 Overført til Odsherred afdeling 0 -45.000

 Tuborg fonden, Beauty Tøzer 0 50.000
 Overført til Odsherred afdeling 0 -50.000

Særlige poster i alt 997.514 0

20 Bygningsudvalget
 Renteindtægter 42.691 88.702
 Mødeudgifter og gebyrer 0 -1.722
 Administrationsbidrag til DUI -50.000 -50.000

-7.309 36.980
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Noter
Note:

Resultat
Kr.

Resultat
Kr.

2021 2020
21 Børn Hjælper Børn (BHB) fonden

 Indsamlet i året 0 651.440
 Bevilgede tilskud -500.995 -205.675

-500.995 445.765

22 Ejendommen Stauninggården
Anskaffelsessum pr. 01.01.2021 3.385.771 3.385.771

Afskrivning pr. 01.01.2021 -423.288 -410.996
- Afskrivning -12.292 -12.292

 Afskrivning pr. 31.12.2021 -435.580 -423.288

Stauninggården værdi pr. 31.12.2021 2.950.191 2.962.483

23 Lejrplads, Hals by
 Anskaffelsessum pr. 01.01.2021 232.354 232.354

Hals værdi pr. 31.12.2021 232.354 232.354

24 Ankersminde
 Anskaffelsesværdi pr. 01.01.2021 1.000.000 1.000.000

Ankersminde værdi pr. 31.12.2021 1.000.000 1.000.000

25 Kolonien Birkely
 Anskaffelsesværdi pr. 01.01.2021 207.988 207.988

Birkely værdi pr. 31.12.2021 207.988 207.988

26 Kolonien Sildestrup
 Anskaffelsesværdi pr. 01.01.2021 497.788 497.788
 Tilgang i år -497.788 0

Sildestrup værdi pr. 31.12.2021 0 497.788

27 Hensatte forpligtelser
Landsmøde

 Saldo pr. 01.01.2021        75.000 75.000
Forbrugt i år 0 0
Hensat i år 0 0
Landsmøde i alt 75.000 75.000

Jubilejr
Saldo pr. 01.01.2021 150.000 100.000
Hensat i år 0 50.000
Jubilejr i alt 150.000 150.000
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Noter
Note:

28 Medlemsforhold

Medlemstallene er opgjort efter den landsdækkende regionsinddeling.

U. 30 år O. 30 år I alt
Region Nordjylland 153 126 279
Region Midtjylland 283 280 563
Region Syddanmark 218 245 463
Region Sjælland 106 138 244
Region Hovedstaden 875 571 1.446
I alt 1.635 1.360 2.995

I medlemstallene er kun medtaget personer med fulde medlemsrettigheder pr. 31/12 2021.

29 Pantsætninger og eventualforpligtelser
Bygningsudvalget har stillet en bankgaranti på kr. 30.000 over for Københavns Kommune i forbindelse med DUI-
Østerbro afdelings leje af grund hos Københavns kommune.

Der er i Stauninggården lyst 2 ejerpantebreve på i alt kr. 2.000.000.

Lejemålet Arsenalvej er fra lejers og udlejers side uopsigeligt indtil 1. oktober 2022.

Landsforbundet har indgået en leasingaftale vedrørende kopimaskine og printere som tidligst kan
indfries 1. november 2022. Forpligtelsen udgør i alt ca. kr. 38.400 i restperioden.
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