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Ledelsespåtegning 
 
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022 for Danske 
Slægtsforskere.  
 

· Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A med indi-
viduelle tilpasninger. 

 
· Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. 

december 2022 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. 
december 2022. 

 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
 
Albertslund, dags dato 
 
 
 
Bestyrelsen:  
 
 
 
 

Kirsten Sanders (formand) Peter Olsen (næstformand) Per Hundevad Andersen (kasserer) 

Bodil Grove Christensen Hans Mølgaard Jesper Skov 

Karen Bendix Larsen Kathrine Tobiasen Kurt Pajbjerg 

Michael Dupont  Ole Selmer 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
Til ledelsen i Danske Slægtsforskere 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Danske Slægtsforskere for regnskabsåret 1. januar 2022 – 31. december 2022, 
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 
efter god regnskabsskik og den regnskabspraksis, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreninger og 
den regnskabspraksis, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis. 
 
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 revisionspåteg-
ningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstem-
melse 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 konklu-
sion. 
 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensstemmelse med års-
regnskabsloven. 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 grund-
lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, ind-
stille 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 overensstem-
melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil af-
dække 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 indfly-
delse 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 yderli-
gere 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 revisi-
onsbevis, 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 revisionshand-
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektivi-
teten af foreningens interne kontrol. 
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· Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige 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 revi-
sionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fort-
sætte driften. 
 

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysnin-
gerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i overensstem-
melse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis. 

 
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. 
 
 
 
Roskilde, dags dato 
 
MER REVISION A/S 
CVR.nr. 32 34 47 20 
 
 
Daniel Jacobsen 
Registreret revisor - FSR danske revisorer 
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Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav samt årsregnskabslovens bestemmelser for 
regnskabsklasse A med individuelle tilpasninger.   
 
RESULTATOPGØRELSEN 
 
Indtægter 
Indtægter indregnes i resultatopgørelse, alle indtægter vedrører indeværende år.  
 
Omkostninger 
Omkostninger omfatter udgifter i overensstemmelse med foreningens vedtægter.  
 
Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret.  
 
BALANCEN 
 
Materielle anlægsaktiver 
Omfatter ejendommen som er optaget til kostpris, der afskrives ikke.  
 
Finansielle anlægsaktiver 
Finansielle anlægsaktiver omfatter deposita.  
 
Andre tilgodehavender  
Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien re-
duceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsår. 
 
Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter faktisk indestående likvider på statusdagen.   
 
Egenkapital 
Egenkapital omfatter ”egenkapital” der er et udtryk for den frie kapital, samt ”reserver” der udtrykker bunden 
kapital til et specielt formål.  
 
Andre gældsforpligtelser  
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt andre skyldige omkostninger. Disse måles til 
amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse  1. januar 2022 - 31. december 2022  
 

    
 Note 2022 2021 

    
     

Kontingenter  1.847.048 1.848.476 
Salg af varer  172.632 381.546 
Andre indtægter 1 671.517 535.822 
Omsætning i alt  2.691.197 2.765.844 

    
   Heraf anvendt til Bibliotek og arkiv  -175.551 -122.293 
   Heraf anvendt til Medlemsblad  -104.562 -104.949 

    
    
Varekøb 2 -448.244 -388.725 
Medlemsblad 3 -525.970 -472.555 
Ekspedition  -113.526 -142.088 
IT udgifter 4 -106.631 -134.451 
Generalforsamling  -47.155 -42.692 
Bestyrelsen  -59.871 -66.902 
Lokalforeningsudvalget 5 -168.711 -137.303 
Eksternt samarbejde  -16.839 -4.039 
Markedsførings- og aktivitetsudvalget 6 -205.099 -117.389 
Bibliotek 7 -201.453 -167.514 
Ejerlejlighed  -106.277 0 
Regnskab og revision  -189.984 -197.060 
Resultat før finansielle poster  221.324 667.884 

    
Finansielle omkostninger 8 -158.487 -67.780 
Årets resultat  62.837 600.104 

    
Resultatdisponering    
Overført til reserver  167.455 181.337 
Brugt af reserver  -175.551 -122.293 
Overført resultat  70.933 541.060 

  62.837 600.104 
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Aktiver pr. 31. december  2022 
  

 

    
 Note 2022 2021 
Anlægsaktiver    
    
Materielle anlægsaktiver    
Grunde og bygninger  2.400.000 0 

  2.400.000 0 

    
Finansielle anlægsaktiver    
Deposita  15.000 15.000 

  15.000 15.000 

     
Anlægsaktiver i alt  2.415.000 15.000 

     
Omsætningsaktiver    
    
Tilgodehavender    
Andre tilgodehavender  10.503 7.960 
Tilgode moms  60.045 44.812 
Periodeafgrænsningsposter  34.202 56.796 

  104.750 109.568 

    
Likvide beholdninger  1.313.893 2.185.626 

    
Omsætningsaktiver i alt  1.418.643 2.295.194 

    
Aktiver i alt  3.833.643 2.310.194 
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Passiver pr. 31. december  2022   
 

    
 Note 2022 2021 

    
Egenkapital 9   
Egenkapital    1.946.336 1.875.403 
Reserver  252.203 260.299 
Egenkapital i alt  2.198.539 2.135.702 

      
Gæld    
    
Langfristet gæld    
Gæld til kreditinstitutter  1.409.483 0 

  1.409.483 0 

    
Kortfristet gæld     
Mellemregninger lokalforeningerne  11.815 75 
Leverandører af varer og tjenesteydelser  192.065 97.477 
Afsat revisorhonorar  21.500 20.000 
Anden gæld  241 56.940 

  225.621 174.492 

    
Gæld i alt  1.635.104 174.492 

    
Passiver i alt  3.833.643 2.310.194 

    
    
Sikkerheder 10   
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Noter 1. januar 2022 - 31. december 2022  
 

       
1 Andre indtægter    2022 2021 

 DNA-kursus    135.840 0 

 Slægtshistorisk Weekend    191.500 172.800 

 Bladpuljen    104.562 104.948 

 Bibliotekets sponsorer    117.455 41.500 

 Andre legater    0 89.837 

 Rigsarkivet    50.000 50.000 

 Udlodningsmidler    72.160 76.737 

     671.517 535.822 

         
2 Varekøb    2022 2021 

 Køb af salgsmaterialer    122.344 240.586 

 DNA-kursus    154.769 0 

 Slægtshistorisk weekend    171.131 148.139 

     448.244 388.725 

       
       
3 Medlemsblad    2022 2021 

 Trykning og adressering    381.873 349.165 

 Bladporto    248.659 228.339 

 Udgifter dækket af tilskud fra bladpuljen    -104.562 -104.949 

     525.970 472.555 

       
       
4 IT-udgifter    2022 2021 

 Andre IT udgifter    2.668 134.451 

 Drift hjemmeside    33.128 0 

 Drift medlemssystem    49.020 0 

 Drift webshop    8.671 0 

 Drift nyhedsbrev    13.144 0 

     106.631 134.451 

       
       
5 Lokalforeningsudvalget    2022 2021 

 Aktivitetstilskud til lokalforeninger    156.736 121.697 

 Lokalforeningsrådet    11.975 15.606 

     168.711 137.303 
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6 Markedsførings- og aktivitetsudvalget   2022 2021 

 Annoncering    60.168 0 

 Reklamematerialer    56.635 14.677 

 Online foredrag    53.878 90.347 

 Arrangementer    34.418 12.365 

     205.099 117.389 

       
       
7 Bibliotek    2022 2021 

 Lokaleudgifter    159.159 126.705 

 Anskaffelser    97.564 77.276 

 IT-udgifter    56.755 39.768 

 Copydan    16.343 15.948 

 Personaleomkostninger    47.183 30.110 

 Udgifter dækket af legat fra rigsarkivet    -50.000 -50.000 

 Udgifter dækket af legat fra legater og sponsorater   -125.551 -72.293 

     201.453 167.514 

       
       
8 Finansielle omkostninger    2022 2021 

 Gebyrer    71.510 67.780 

 Renteudgifter    86.977 0 

     158.487 67.780 

       
       
9 Egenkapital      

       
 Egenkapital    2022 2021 

 Saldo primo    1.875.403 1.334.343 

 Årets resultat    70.933 541.060 

     1.946.336 1.875.403 

       
       
 Reserver    2022 2021 

 Saldo primo    260.299 201.255 

 Hensat i året    167.455 181.337 

 Anvendt i året    -175.551 -122.293 

     252.203 260.299 

       
       
10 Sikkerheder      

 Lendino A/S har sikkerhed i ejendommen Værkstedsgården 15, 1. tv. med tkr. 1.413 heraf er brugt tkr. 1.409 
 


