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Ledelsespåtegning 
 

Bestyrelsen og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 

31. december 2018 for 4H, landsorganisationen. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21. decem-

ber 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Det er vores opfattel-

se, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 

december 2018, samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 

31. december 2018.  

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen 

omhandler.  

 

Skejby, den 5. april 2019 

 

Ansvarlig daglig leder 
 

 
Hans Jørgen Hvitved 

 

 

Bestyrelsen 
 

 
Henrik Dalum Lene Toftebæk 
formand   

 

 

Nicolai Thomas Olsen Maiken Sødergreen Hansen Rene Mejer Lauritsen 

 

 

Jesper Ingleby  Ninna Lehmann Bojesen   
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 

Til bestyrelsen i 4H 
 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for 4H for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018, der omfatter anvendt regn-
skabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter års-
regnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af 
tilskud til støtte af ungdomsformål. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 
01.01.2018 - 31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21. de-
cember 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. 
 
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 revisi-
onspåtegningens 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.  
 

Fremhævelse af forhold ved revisionen 
Foreningen har medtaget budgettal for 2018. Budgetterne har, som det fremgår, ikke været underlagt revision. 
 
Foreningen har medtaget oplysninger om medlemstal og antal lokalforeninger, som har været underlagt revisi-
on i regnskabsåret. 
 

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og 
revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte drif-
ten, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere for-
eningen, 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 fejlinformati-
on, 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 over-
ensstemmelse 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 besvigel-
ser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sam-
let har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnska-
bet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis un-
der revisionen. Herudover:  
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 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 fejlin-
formation 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 revisions-
handlinger, 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 bestyrelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om bestyrelsen 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 fort-
sætte 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 tilstræk-
kelige, 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 noteoplys-
ningerne, 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 revi-
sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kon-
trol, som vi identificerer under revisionen.  
 

Udtalelse om bestyrelsesberetningen 
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsesberetningen og i den for-
bindelse overveje, om bestyrelsesberetningen 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 bestyrelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold 
til årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revi-
sion af tilskud til støtte af ungdomsformål. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr. 1753 af 21. 
december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformation i bestyrelsesberetningen.  
 
Aarhus, den 05.04.2019 
 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 
 
 
Jakob Boutrup Ditlevsen           Søren Lykke  
statsautoriseret revisor           statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne27725           MNE-nr. mne32785 
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Beretning om anvendelse af generelt driftstilskud 
 

Anvendelse af tipsmidlerne 
I 2018 modtog 4H 3.471.472 kr. som et generelt driftstilskud som andel i årets tilskud til ikke-idrætslige ung-

domsorganisationers centrale virksomhed. Af dette beløb er der anvendt 41.944 kr. til internationalt arbejde. 

Det betyder at 3.429.528 kr. er anvendt til andre formål. 

 

Anvendelsen af midlerne er behandlet og besluttet i 4Hs to øverste organer, som er landsmødet og landsledel-

sen. 

 

Midlerne er i regnskabsåret 2018 anvendt til følgende hovedområder: 

 

Personaleudgifter inkl. udgifter til overheadomkostninger 

Den største del af tipsmidlerne bruges til personale i form af køb af konsulentydelser. Udgiften dækker lønom-

kostninger, telefoni, IT, husleje, fællesomkostninger, forsikringer, medarbejderudvikling mv. 

 

Mødeomkostninger 

Der er anvendt midler til: 
 landsledelsesmøder 
 udvalgsmøder 
 landsledelsesmedlemmers deltagelse i eksterne udvalg 
 områdemøder 
 møder i personalegruppen 

 

Udgifterne går til mødernes afholdelse, rejsegodtgørelse, transporttilskud og mødehonorar. 

 

Landsdækkende arrangementer 

Herunder hører: 

 Madskoler 

 Landsdelskurser 

 

Kommunikation 

Der er udgivet et Intro-magasin i papirudgave ”4H for alle”, som overfor medlemmer, forældre, potentielle 

medlemmer og samarbejdspartnere orienterer om 4H, og hvilke muligheder og aktiviteter, der er i foreningen. 

Bladet er omdelt til alle medlemmer og er herudover uddelt på dyrskuer mv. Bladet er i 2018 genoptrykt i ca. 

7.500 eksemplarer. 

Desuden udsendes løbende elektroniske nyhedsbreve til medlemmer og bestyrelsesmedlemmer samt en løben-

de kommunikation via Facebook og Hjemmeside 

 

Strategiarbejde 

Der har i 2017 været igangsat et større strategiarbejde, hvilket bl.a. har betydet ansættelse af en kommunikati-

onskonsulent for at styrke 4Hs synlighed. 
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Ledelsesberetning 
 
Årets resultat på 62 t.kr. i forhold til et budgetteret underskud på 142 t.kr. anses som tilfredsstillende. 

 

Afvigelsen skyldes en række faktorer både i forhold til indtægter og udgifter:  

På indtægtssiden drejer det sig om følgende: Tilskud fra DUF er ca. 150.000 t.kr. større end budgetteret. Med-

lemskontingent ca. 60 t.kr. større end forventet og færre direkte omkostninger til strategiarbejde en forventet 

samt en række andre mindre afvigelser. 

Resultatet påvirkes negativt af en ekstraordinær nedskrivning af værdien af Skovly med 247 t. kr. til en værdi 

af 3,2 mio. kr., hvilket anses som en realistisk salgspris. 

 

Forventninger til fremtiden 

Budgettet for 2019 balancerer med et underskud på ca. 70.000, hvilket skal ses i lyset af, at Ledelsen har be-

sluttet at allokere 215.000 kr. til det igangsatte strategiarbejde med henblik på at øge medlemstallet. Der er i 

budget 2019 ligeledes indtægtsført 350.000 endnu ikke bevilgede eksterne støttemidler (Lokale Nordea fonde, 

Plan Danmark), hvilket betyder, at der også i 2019 vil være skærpet opmærksomhed omkring foreningens øko-

nomiske situation. Medlemsvæksten, der er sket i 2018. forventes at fortsætte i 2019. 

Den nuværende forpagter på Skovly har opsagt sin kontrakt og det forventes, at der pr. 1. marts 2019 kan ind-

gås aftale med ny forpagter. I forbindelse hermed forventes, at der skal anvendes ca. 150.000 til diverse vedli-

geholdelsesopgaver i 2019. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 

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

tilvalg af pengestrømsopgørelse efter regnskabsklasse C samt bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for til-

skud til støtte af ungdomsformål. 

 

Årsrapporten er aflagt efter samme praksis som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det 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 fak-

tisk 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 be-

skrevet 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 be-

løb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatop-

gørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. 

 

Resultatopgørelsen 
 

Indtægter og omkostninger 

Indtægter omfatter flere hovedgrupper, herunder modtagne tilskud med angivelse af tilskudsgiver samt bruger-

betaling og salg. Indtægter består af tilskud og brugerbetalinger og indregnes i takt med, at disse bevilliges 

samt faktureres til medlemmerne.  

 

Omkostninger er opdelt i aktivitetsgrupper, og disse omfatter omkostninger medgået til foreningens aktiviteter 

samt administration og indregnes i takt med at disse afholdes. 

 
Gager og pensionsbidrag 

Gager og pensionsbidrag omfatter honorarer mv. til foreningens ledelse og udvalgsmedlemmer. 
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Balancen 
Materielle anlægsaktiver 

Gården Skovly, som 4H i 1997 har modtaget som arv, blev i 2003 renoveret og ombygget. Ejendommen måles 

til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen fratrukket modtagne 

tilskud, indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egen fremstillede aktiver omfatter 

kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger fra-

trukket modtagne tilskud. 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

 

Byggerådgivning 50 år 

Kursusbygning            5, 10 og 50 år 

Staldbygning    10 og 50 år 

Hytter        10-30 år 

Bestyrerbolig 50 år 

Pilerensningsanlæg 20 år 

P-plads og udenomsanlæg 25 år 

Maskiner og inventar  3, 5 og 10 år 

 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-

skrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 
Likvide beholdninger 
 

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. 
 
Prioritetsgæld 

Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fra-

drag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris, svaren-

de til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rentes metode. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtigelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i ef-
terfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 
 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtigelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i ef-

terfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 
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Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne 

ved årets begyndelse og slutning. 

 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresul-

tatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materi-

elle anlægsaktiver. 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virk-

somhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån. 

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld. 
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Resultatopgørelse 
 

Regnskab Budget Regnskab
2018 2018 2017

Ikke revideret

Note t.kr. t.kr. t.kr.

Dansk Landbrug 118 100 118

Bidrag fra lokale foreninger 465 408 483

Projektmidler 1 6.916 6.677 7.011

Programmer og materialer 70 70 100

Konsulentydelser 163 150 160

Drift- og serviceydelser 2 1.241 1.139 1.179

Indtægter 8.972 8.544 9.051

Gager og pensionsbidrag 268 225 244

Personale-, møde- og kontoromkostninger 3 384 425 656

Eksterne projekter 4 41 35 47

Varekøb incl. programmer 5 244 183 248

Ekstern konsulentbistand 6 6.258 6.483 6.299

Driftsomkostninger og tjenesteydelser 1.468 1.337 1.466

Omkostninger 8.663 8.687 8.960

Årets ordinære resultat 309 -143 91

Ekstraordinær nedskrivning Skovly 247 0 0

Årets  resultat 62 -143 91
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Balance 
 

2018 2017
Note tkr. tkr.

Anlægsaktiver

Materielle  anlægsaktiver

Skovly 10 3.200 3.447

Anlægsaktiver i alt 3.200 3.447

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg 800 161
Mellemregning LandboUngdom 0 0
Depositum SEGES L&F 300 300
Lån SEGES L&F 0 0
Andre tilgodehavender 7 1.547 762
Periodeafgrænsningsposter 44 0

2.691 1.223

Likvide beholdninger 2.675 3.067

Omsætningsaktiver i alt 5.366 4.290

   

Aktiver 8.566  7.737
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2018 2017
Note tkr. tkr.

   
Egenkapital

Egenkapital 9 4.845 4.783

Prioritetsgæld 8 1.156 1.235
Langfristede gældsforpligtelser 1.156 1.235

Gæld       
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 8 79 78
Vare- og omkostningskreditorer 571 279
Mellemregning LandboUngdom 161 0
Mellemregning, SEGES L&F + L&F 503 806
A-skat, AM-bidrag m.v. 10 15
Andre gældsforpligtelser 503 113
Periodeafgrænsningsposter 738 428
Kortfristede gældsforpligtelser 2.565 1.719

Passiver 8.566 7.737

Øvrige noter:
Drift af Skovly 11
Pant- og sikkerhedsstillelser 12
Medlemstal 13
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Pengestrømsopgørelse 
 

2018 2017

tkr. tkr.

Årets resultat før renter 92 129
Nettorenter -31 -37
Årets primære resultat 61 92
Indskud fra regioner 0 10
Nedskrivning Skovly 247 -303
Afskrivninger incl. fortjeneste ved salg af anlægsaktiver 0 251

Ændring i arbejdskapital:

Tilgodehavender -1.469 3.055
Kreditorer 293 178
Anden gæld og periodeafgrænsningsposter 553 -1.686

-623 1.547

DRIFTENS NETTOLIKVIDITETSVIRKNING -314 1.597

Investeringer i anlægsaktiver 0 0
Salg af anlægsaktiver 0 105
INVESTERINGERNES LIKVIDITETSVIRKNING 0 105

Afdrag på langfristet gæld -78 -75
FINANSIERINGENS LIKVIDITETSVIRKNING -78 -75

NETTOFORØGELSE AF LIKVIDE MIDLER -392 1.627

Likvide midler primo 3.067 1.440

LIKVIDE MIDLER ULTIMO 2.675 3.067
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Noter 
 

2018 2017

1. Projektmidler t.kr. tkr.

Tipsmidler 3.471 3.327
Hudefonden 35 15
Paragraf 44/101 kursusbev. 40 40
Andre Tilskud 3.369 3.629

6.916 7.011

2. Drifts- og serviceydelser

Deltagergebyrer 563 470
Medlemskontigent/abonnement 578 532
Renteindtægter bank 3 6
Andre driftsindtægter 96 119
Ekstraordinære indtægter 0 52

1.241 1.179

3. Personale-, møde- og kontoromkostninger

Personaleudgifter 113 113
Møder 257 466
Nyanskaffelser og vedligeholdelse 3 55
Kontorudgifter 1 1
Telefon og porto 11 21

384 656
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2018 2017

4. Eksterne projekter t.kr. tkr.

Ordinære tilskud til regioner 39 37
Tilskud efter ansøgning til regioner 2 10

41 47

5. Varekøb inkl. programmer

Markedsføring 27 25
Køb fra internt kopicenter 5 3
Køb fra eksterne trykkerier 212 220

244 248

6. Ekstern konsulentbistand

Ekstern konsulentbistand 834 946
Køb konsulentydelser SEGES L&F 4.334 4.330
Køb konsulentydelser andre eksterne 931 813
Køb Acubiz SEGES L&F (kørsel mm) 160 210

6.258 6.299

7. Andre tilgodehavender

Tilgodehavende moms 670 584
Diverse tilgodehavender 815 116
Tilgodehavende tilskud 62 62

1.547 762

8. Langfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af prioritetsgæld 79 78

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 79 78

Langfristet del af langfristede gældsforpligtelser 1.156 1.235

Efter mere end 5 år forfalder (amortiseret kostpris) 833 913
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2018 2017

9. Egenkapital tkr. tkr.

Egenkapital pr. 1/1 2018 4.783 4.682
Indskudt egenkapital i året fra regioner 10
Årets resultat 62 91

4.845 4.783

10. Skovly

Kostpris primo 10.324.013
Årets tilgang 0
Årets afgang 0
Kostpris ultimo 10.324.013

Af- og nedskrivning primo 6.876.733
Årets nedskrivning 247.280
Afskrivning vedr. afgang 0
Akk. Af- og nedskrivninger ultimo 7.124.013

Regnskabsmæssig værdi 3.200.000
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2018 2017

11. Drift af skovly t.kr. t.kr.

Møde og kursusindtægter 0 0
Andre tilskud 0 0
Andre driftsindtægter 81 75
Ekstraordinære indtægter/jord 0 52

Indtægter i alt 81 127

Gager og pensionsbidrag 0 0
Personale-, møde- og kontoromkostninger 0 0
Varekøb incl. programmer 0 0
Ekstern konsulentbistand 1 4
Afskrivninger Skovly 0 0
Driftsomkostninger og tjenesteydelser 54 35

Omkostninger i alt 55 39

Årets ordinære resultat 26 88

Ekstraordinær nedskrivning Skovly 247 0

Årets resultat -221 88

12. Pant- og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. Pantet omfatter derudover de til ejendommen hørende
anlæg og maskiner.
Ejendommen er indregnet til 3.200.000 kr. og prioritetsgæld udgør 1.235.630,91 pr. 31.12.2018
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13. Medlemstal 
 
2018 
Antal lokalforeninger 67 
Medlemstal 4.135 
Heraf under 30 år 3.824 
Antal aktive klubber med 10 eller flere medlemmer under 30 år 53 
 
 
2017 
Antal lokalforeninger 69 
Medlemstal 3.829 
Heraf under 30 år 3.453 
Antal aktive klubber med 10 eller flere medlemmer under 30 år 57 
  
 
 
Internationale udgifter  
Indtægter  2.240 kr. 
Udgifter  55.411 kr. 
  
Ikke tilskudsberettiget aktiviteter 
Indtægter   320 kr. 
Udgifter  11.547 kr. 
  
Tilskudsberettiget aktiviteter  
Indtægter  1.920 kr. 

Udgifter  43.864 kr. 
  
I alt:  41.944 kr. 
  
Internationale kontingenter  
Rural Youth Europe 5.593 kr. 
NSU 4.118 kr. 
  
  
I alt: 9.711 kr. 
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Udgifter til internationale aktiviteter  

 
Sted / land 

 
Deltagerantal 

 
Beløb 

RYE-arrangement:    
Europa Rally Bridge of Earn, Skotland 3    26.708 kr. 
Udgifter   26.708 kr. 
Indtægter   1.920 kr. 
I alt    24.788 kr. 
Internationalt - arrangement:    
Globalt network Baltimore, USA 1 14.048 kr. 
Udgifter   14.048 kr. 
Indtægter   0 kr. 
I alt    14.048 kr. 
 
NSU arrangementer: 
Evalueringsmøde i NSU  

 
 

Reykjavik, Island 

 
 

1 

 
 

3.108 kr. 
Udgifter   3.108 kr. 
Indtægter   0 kr. 
I alt    3.108 kr. 
Sum udgifter   41.944 kr. 
 


