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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2020 for
Danske Slægtsforskere.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brenderup, den 24. marts 2021

Bestyrelse:

________________________
Kirsten Sanders
Formand

________________________
Per Andersen
Næstformand

________________________
Kurt Pajbjerg

________________________
Kathrine Tobiasen
Redaktør

________________________
Bodil Grove Christensen

________________________
Michael Dupont

________________________
Hans Mølgaard

________________________
Jesper Skov

________________________
Anton Blaabjerg
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen for Danske Slægtsforskere

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danske Slægtsforskere for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af institutionen 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 vedrørende revisionen
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at foreningen som
sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2020 har medtaget det af ledelsen
godkendte resultatbudget for 2020. Resultatbudgettet har, som det også fremgår af årsregnskabet,
ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser 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 institutionens 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 institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at
en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. 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, 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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

 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 institutionens 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 institutionens 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 årsregn-
skabet 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 institutionen
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 ledelsen 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.

Middelfart, den 24. marts 2021 24-03-202

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

2022

Claus Urhøj Revisio
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne27873



6

REVISIONSPÅTEGNING - INTERNE REVISORER

Undertegnede interne revisorer har stikprøvevis gennemgået foreningens regnskabsbilag og påset, at
foreningen har anvendt dens midler efter deres formål under hensyn til vedtægter, budget og
vedtagelser i henhold til bestyrelsens eller generalforsamlingens protokol

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

, den 24. marts 2021

Svend-Erik Christiansen Knud Spangsø
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Danske Slægtsforskere for 2020 er aflagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Som
følge af foreningens karakter er der dog foretaget tilpasninger i opstillingsformen.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for
regnskabsperioden.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser indtægter og omkostninger i forbindelse med
foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.

Indtægter
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, alle indtægter vedrører indeværende år.

Omkostninger
Omkostninger omfatter foreningens aktiviteter.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. 

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
EDB programmering og udvikling af medlemssystem mv. samt hjemmesiden udgiftsføres i takt med, at
udgifterne afholdes.

Småanskaffelser med en kostpris på under 30 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til
imødegåelse af forventede tab.

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

Egenkapital
"Overført resultat" indeholder akkumuleret resultat.

Under "Hensatte legater" indregnes modtagne legater samt sponsorater, reserveret til fremtidige
omkostninger.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Regnskab Regnskab
(ej revideret)

Budget
Note 2020 2019 2020

kr. kr. kr.

Nettoomsætning...................................... 1 2.120.790 1.948.468 1.989.000
Legater og sponsorater.............................. 247.246 237.231 0
Heraf anvendt til Bibliotek og arkiv............... -109.439 -90.924 0
Heraf anvendt til Medlemsblad..................... -82.859 0 0
INDTÆGTER I ALT.................................... 2.175.738 2.094.775 1.989.000

Slægtshistorisk weekend............................ -151.394 -192.050 -180.000
Varekøb................................................ -126.232 -29.684 -70.000
Medlemsblad.......................................... 2 -435.194 -495.220 -550.000
Ekspedition............................................ 3 -167.416 -216.061 -193.000
Hjemmesiden.......................................... 4 -133.702 -134.289 -150.000
Generalforsamling.................................... -1.483 -39.482 -36.000
Bestyrelsen............................................ 5 -47.750 -45.975 -64.000
Kildeudvalget.......................................... 6 -560 0 0
Lokalforeningsudvalget.............................. 7 -157.488 -227.204 -237.000
Eksternt samarbejde................................. 8 -5.825 -9.117 -20.000
Vedtægtudvalget, Strategiudvalget............... 0 -78 -4.000
Markedsføringsudvalget.............................. -34.945 -26.613 -37.000
Bibliotek og arkiv..................................... 9 -176.863 -151.153 -147.000
Regnskab og revision................................. 10 -167.072 -218.334 -202.000
Tab på debitorer...................................... 0 -275 0
Gebyrer m.m.......................................... 11 -68.926 -64.132 -70.000
Medlemssystem....................................... 0 -175.000 0
OMKOSTNINGER I ALT............................... 1.674.850 2.024.667 1.960.000

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT.................... 500.888 70.108 29.000

Andre finansielle omkostninger.................... 12 0 -127 0
FINANSIELLE POSTER, NETTO..................... 0 -127 0

Korrektioner til moms som følge af momssag.... 0 0 0

ÅRETS RESULTAT..................................... 500.888 69.981 29.000

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Henlæggelse af legater.............................. 54.948 146.307 0
Overført resultat...................................... 445.940 -76.326 29.000

I ALT.................................................... 500.888 69.981 29.000
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note 2020 2019
kr. kr.

Lejedepositum........................................................... 15.000 15.000
Finansielle anlægsaktiver............................................. 15.000 15.000

Tilgodehavender......................................................... 2.295.375 145
Andre tilgodehavender.................................................. 11.808 85.577
Periodeafgrænsning..................................................... 124.444 65.682
Tilgodehavender........................................................ 2.431.627 151.404

Indestående i pengeinstitutter........................................ 1.706.586 1.068.920
Likvide beholdninger .................................................. 1.706.586 1.068.920

OMSÆTNINGSAKTIVER................................................. 4.138.213 1.220.324

AKTIVER................................................................... 4.153.213 1.235.324

PASSIVER

Egenkapital primo....................................................... 888.402 964.727
Hensatte legater......................................................... 201.255 146.307
Overført resultat......................................................... 445.940 -76.326
EGENKAPITAL............................................................ 1.535.597 1.034.708

Leverandører af varer og tjenesteydelser........................... 189.039 185.682
Modtagne forudbetalinger fra medlemmer.......................... 1.852.876 0
Anden gæld............................................................... 575.701 14.934
Kortfristede gældsforpligtelser...................................... 2.617.616 200.616

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................ 2.617.616 200.616

PASSIVER.................................................................. 4.153.213 1.235.324

Eventualposter mv. 13

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 14
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NOTER

2020 2019 Note
kr. kr.

Nettoomsætning 1
Kontingenter indeværende år......................................... 1.651.372 1.672.477
Kontingenter udland.................................................... 7.448 750
Ukendte indbetalere og udligninger.................................. 16.135 3.954
Slægtshistorisk Weekend............................................... 177.695 225.200
Andet salg................................................................. 268.140 46.087

2.120.790 1.948.468

Medlemsblad 2
Trykning og adressering................................................. 306.908 275.914
Bladporto................................................................. 211.145 219.306
Tilskud Bladpuljen....................................................... -82.859 0

435.194 495.220

Ekspedition 3
Løn......................................................................... 50.878 90.857
Porto....................................................................... 76.701 49.783
Kontorartikler............................................................ 13.823 16.025
Box-leje................................................................... 0 39.067
Ekspedition personaleomkostninger.................................. 7.474 0
Feriepenge................................................................ 0 10.440
Transport.................................................................. 0 2.389
Husleje.................................................................... 18.540 7.500

167.416 216.061

Hjemmesiden 4
Drift og support.......................................................... 126.266 121.918
Webmaster................................................................ 632 527
Hjemmesideudvalget, møder og transport.......................... 4.856 11.844
Hjemmesideudvalget kurser........................................... 1.000 0
Diverse, hjemmesideudvalget......................................... 948 0

133.702 134.289
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NOTER

2020 2019 Note
kr. kr.

Bestyrelsen 5
Bestyrelsesmøder........................................................ 2.677 14.486
Transport, bestyrelsen.................................................. 13.517 27.617
Telefongodtgørelse, bestyrelsen...................................... 28.800 0
Diverse, bestyrelsen..................................................... 2.756 3.872

47.750 45.975

Kildeudvalget 6
Transport, kildeudvalget............................................... 560 0

560 0

Lokalforeningsudvalget 7
Transport, lokalforeningsudvalget.................................... 0 6.248
Eksterne møder, lokalforeningsudvalget............................. 0 9.461
Diverse, kurser, lokalforeningsudvalget.............................. 3.160 34.215
Tilskud DIS-lokalforeninger............................................. 154.328 176.244
Udgifter ved oprettelse af lokalforening............................. 0 1.036

157.488 227.204

Eksternt samarbejde 8
Eksterne kontingenter.................................................. 1.966 3.836
Samarbejdsmøder....................................................... 3.859 5.281

5.825 9.117
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NOTER

2020 2019 Note
kr. kr.

Bibliotek og arkiv 9
Husleje.................................................................... 43.260 17.500
Transport.................................................................. 25.283 13.236
Anskaffelser.............................................................. 62.015 69.254
It udgifter................................................................. 60.062 46.973
Lokaleomkostninger..................................................... 69.233 75.973
Personaleomkostninger................................................. 26.449 19.141
Udgifter dækket af legat fra Rigsarkivet............................ -50.000 -50.000
Udgifter dækket af øvrige legater og sponsorater................. -59.439 -40.924

176.863 151.153

Regnskab og revision 10
Transport, kasserer mm................................................ 1.277 8.588
Internet, kasserer........................................................ 112 176
E-conomic................................................................. 22.727 23.595
Rådgivning og øvrige erklæringer..................................... 9.250 9.250
Revision................................................................... 20.714 19.066
Bogføring.................................................................. 104.107 150.454
Forsikringer............................................................... 4.072 5.626
Diverse, kasserer ........................................................ 4.813 1.579

167.072 218.334

Gebyrer m.m. 11
Gebyrer bank............................................................. 4.964 5.146
Gebyr PBS/Nets.......................................................... 62.522 55.623
Quickpay.................................................................. 1.099 2.723
Andre gebyrer............................................................ 340 640

68.925 64.132

Andre finansielle omkostninger 12
Kassekredit............................................................... 0 127

0 127

13

Eventualposter mv.
Foreningen har indgået huslejeforpligtelser, der på balancetidspunktet udgør 65.000 kr. i
uopsigeligheds- og opsigelsesperioden som udgør 13. måneder. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 14
Pantsætninger og sikkerhedstillelser andrager kr. 0.
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NOTER

Note

Oplysning om væsentligste aktiviteter samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold 15
Danske Slægtsforskere er en almennyttig forening, hvis formål er at skabe et forum for
slægts-, personal- og lokalhistorie ved at:

·    afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed

·    medvirke til at gøre kilder tilgængelige i elektronisk form

·    varetage foreningens interesser i forhold til arkiverne

·    samarbejde nationalt og internationalt med andre foreninger med beslægtede formål

·    udbrede kendskabet til IT i slægts-, personal- og lokalhistorie

·    udgive medlemsblade og evt. andre former for publikationer

·    støtte oprettelsen af lokalforeninger under Danske Slægtsforskere

·    fremme forskning indenfor slægts-, personal- og lokalhistorie




