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Foreningsoplysninger

Foreningen Dansk Folkeoplysnings Samråd
Nytorv 7
1450 København K

Hjemstedskommune: København

Telefon 33 15 14 66
E-mail dfs@dfs.dk
Hjemmeside www.dfs.dk

Bestyrelse Per Paludan Hansen, formand
Marlene Borst Hansen, næstformand
Henrik Christensen
John Meinert Jacobsen
Randi Jensen
Christina Alfthan
Lise Korsgaard
Marlene Bernt Nielsen
Ejnar Bo Pedersen
Christina Alfthan
Stine Hohwü-Christensen
Lars Bangert Struwe

Daglig ledelse Carolina Magdalene Maier

Revision Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s
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Ledelsesberetning

Organisation

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) er etableret i 1941 som en forening. Foreningen havde, ved indgangen
til 2021, 35 organisationer som medlemmer. I forbindelse med at DFS’ repræsentantskab på årsmødet 2021
vedtog nye vedtægter, som giver flere mulighed for at være ordinært medlem af DFS, var der to foreninger,
som tidligere var associerede medlemmer, der valgte at søge om ordinært medlemskab. Derfor havde DFS,
ved udgangen af 2021, 37 ordinære medlemmer og 7 associerede medlemmer.  De ordinære medlemmer
udpeger 1, 2 eller 3 delegerede til repræsentantskabet. Repræsentantskabet mødes en gang årligt, normalvis
i april. I 2021 afholdtes mødet grundet covid-19-restriktioner i september.

Bestyrelse

Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet for en periode af 2 år. I ulige år vælges formand og 4 bestyrelses-
medlemmer. I lige år vælges 5 bestyrelsesmedlemmer. I 2021 har bestyrelsen haft følgende sammensætning:
Per Paludan Hansen, formand
Marlene Borst Hansen, næstformand (fra september)
Henrik Christensen
John Meinert Jacobsen
Randi Jensen
Christina Alfthan
Lise Korsgaard
Marlene Berth Nielsen
Ejnar Bo Pedersen
Lars Bangert Struwe
Stine Hohwü-Christensen (medarbejderrepræsentant)

2021 i store træk

Corona-indsats
Desværre blev 2021 også et corona-år. Vi gik ind i året med en omfattende nedlukning og brugte af den grund
mange ressourcer på at sikre vores medlemmers vilkår og rammer ifm. både kompensationsmuligheder og
vilkår for genåbning. I foråret 2021 bevilgede Folketinget en ny runde af Foreningspuljen, som indeholdt en
kompensationspakke til det amatørkulturelle og det frivilligt kulturelle områder. Denne administrerede DFS’
sekretariat i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd, og uddelte 400 bevillinger for i alt ca. 10 mio. kr. Vi
opretholdt i 2021 en fortsat tæt og jævnlig kontakt med Kulturministeriet med henblik på at sikre vores
medlemmers interesser bedst muligt i en svær tid.
Vi har også, som del af det politiske lobbyarbejde, formuleret en række politiske notater med vores forslag og
ønsker til både hjælpepakker og senere til genåbningsmuligheder for folkeoplysningen.

Bæredygtig Folkeoplysning
DFS fortsatte sit arbejde med at sætte fokus på bæredygtighed i folkeoplysningen. Det gjorde vi bl.a. ved at
samle vores arrangementrække, ”Morgener med mening” under et bæredygtighedstema i foråret 2021. Der-
udover prioriterede vi bæredygtighed som et parameter i uddeling af vores puljemidler. Vores bæredygtig-
hedsnetværk fortsatte sit arbejde i 2021, dog virtuelt grundet corona-situationen.
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Revision af folkeoplysningsloven
Den tidligere kulturminister varslede allerede i slutningen af 2020 en forestående revision af folkeoplysningslo-
ven. Det betød, at DFS afsatte en del ressourcer til at forberede et politisk indspil til de varslede forhandlinger.
Desværre betød corona-krisen, og senere et kulturministerskifte, at den varslede revision ikke blev realiseret i
2021.

Positionspapirer
Som en del af grundlaget for DFS’ deltagelse i samfundsdebatten vedtog bestyrelsen i foråret 2021 fire positi-
onspapirer om hhv. demokrati, uddannelse, sundhed og natur/miljø.

Kommunalvalg 2021
Op til kommunalvalget i november 2021 udarbejdede DFS en række praktiske guides til sine medlemmer om,
hvordan man som folkeoplysende aktør bedst sætter et aftryk på en kommunal valgkamp. Vi deltog også som
partner i ”Klimakoalitionen”, som havde til formål at hjælpe borgerne med at gennemskue kandidaternes grønne
ambitioner.

Den Grønne Demokratifond
Op mod finansloven for 2022 udførte DSF, sammen med en række øvrige civilsamfundsaktører, en stykke
politisk lobbyarbejde for at få Den Grønne Demokratifond på Finansloven. Vi mødte stor velvilje og interesse
hos flere partier, men desværre blev forslaget i sidste time ikke prioriteret. Indsatsen fortsætter i 2022.

Øvrige aktiviteter
På grund af corona havde Folkemødet 2021 et ganske amputeret format. DFS var til stede, men vi havde ikke,
som vi plejer, mulighed for at have vores eget telt. Som en slags erstatning, stod vi, sammen med Grænsefor-
eningen, Grundtvigsk Forum og Folk og Sikkerhed bag et mere lokalt Folkemøde i Vartov. Vi blev også invol-
veret i et stort arbejde med at sikre foreninger bedre vilkår ifm. at være bankkunder. Med Finans Danmark for
bordenden blev vi inviteret med ind i en arbejdsgruppe, som har til formål at skabe forslag til forbedringer.
Arbejdet er fortsat ind i 2022. På projekt- og partnerskabssiden indgik vi i 2021 i et formelt samarbejde med
ADD-projekter, og vi fortsatte vores engagement i det EU-støttede Bildung-projekt.

Økonomi

DFS’ driftsomkostninger er 2021 på 5,6 mio. kr.

Den største udgiftspost er lønninger (71 %), mens de øvrige større udgiftsposter udgøres af administration og
drift (19 %) og bestyrelsesomkostninger (5 %).

Under indtægterne finder vi poster, som ikke køres ind i driften, men er puljer og projekter, som DFS admini-
strerer. DFS tildeles hvert år 1,2 mio. kr. til Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning på finansloven, men i
2021 har vi ekstraordinært også administreret Ensomhedspuljen til Nordjylland på 1,5 mio. kr. Mere om puljer
og projekter følger længere nede i beretningen.

Der var budgetteret med et underskud på 294.000 kr., mens regnskabet giver et underskud på 244 kr. Forkla-
ringen herpå er, at budgettet ikke tog højde for de lange perioder med nedlukning pga. COVID-19 situationen.
At det budgetterede underskud er realiseret til et balanceret resultat, skyldes mange forskellige mindre bespa-
relser på en række poster, herunder; bestyrelsesomkostninger, personaleomkostninger, medlemskonferencen
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(som ikke blev gennemført), Morgener med Mening, netværksmøder, og Folkemødet Bornholm, der heller ikke
blev gennemført på traditionel vis i 2021. DFS mener, at et regnskab i balance for 2021, er tilfredsstillende.

Coronakrisen har naturligvis igen i 2021 haft en betydning for DFS’ økonomi. Ikke alene har vi brugt færre midler
end vi budgetterede med, men det viste sig igen sværere at forbruge budgetterede midler i Pulje-C, da udgifter
på større poster - som f.eks. Folkemøde Bornholm, der i 2021 heller ikke blev gennemført – ikke kunne afholdes.

DFS’ personaleomkostninger er steget med knap 110.000 kr. i forhold til 2020. Dog skal det bemærkes, at
personaleomkostninger ligger knap 160.000 kr. under de budgetterede omkostninger.

Bestyrelsesomkostningerne har i forhold til 2020 fundet et naturligvis udgiftsleje, da strategiseminaret gennem-
førtes i december 2021.

DFS har fortsat outsourcet funktionerne bogholderi og IT, derfor fastholdes udgifter til IT-service og regnskabs-
assistance. Vi bemærker, i lighed med de kritiske revisorer, at udgifter til regnskabsassistancen er omkostnings-
tunge. Det skyldes mestendels en del arbejde i forbindelse med et bankskifte. DFS påtænker at revidere kon-
trakten med firmaet Info-revision for at nedbringe udgifter til regnskabsassistance.

I 2020 var der er del omkostninger i forbindelse med flytningen af sekretariatets lokaler fra Gl. Kongevej til
Nytorv. Flytningen har som ventet betydet en besparelse på husleje og husholdningsudgifter på over 50.000 kr.

Årets resultat er et underskud på 244 kr., og derfor er egenkapitalen fastholdt på 2,17 mio. kr.

Forventningen til 2022 at budgetlægge driften med et regnskab i balance, hvilket betyder, at egenkapitalen
stadig vil være meget velkonsolideret.

Efter afsluttet bankskifte til Merkur Andelskasse har DFS’ bestyrelse nu besluttet at investere en del af egenka-
pitalen i bæredygtige investeringer. Dette realiseres i løbet af 2022.

Puljer og projekter

DFS har administreret flere puljer: En pulje for Kulturministeriet, Ligestillingsministeriets pulje til ”Fars Orlov” og
en pulje målrettet de nordjyske kommuner, der ekstraordinært var lukket ned på grund af minksituationen (En-
somhedspuljen til Nordjylland). Ligeledes er DFS en del af et internationalt Erasmus+ projekt ”Bildung” og part-
ner i projektet ”Sønderjylland Fortæller”.

Puljen ”Fars Orlov” (Ligestillingsministeriet) afsluttes med årsregnskabet 2021. Det samme gør Ensomhedspul-
jen til Nordjylland, mens Sønderjylland Fortæller, og Bildung-projektet fortsætter i 2022.

Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning

DFS modtager hvert år et tilskud fra en statslig pulje på i alt 1.235.644 til udvikling og omstilling af den lokale
folkeoplysning på finansloven. Puljen har hjemmel i folkeoplysningsloven § 53, stk. 2 om ”forsøgs- og udvik-
lingsarbejde inden for lovens område”. Alle, der får tilskud under Folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud til
udviklingsprojekter.

Dansk Folkeoplysnings Samråd har til opgave at administrere puljen, og modtager 3% af puljemidlerne i honorar
til administration. Sekretariatet administrerer puljen i henhold til DFS’ retningslinjer for Kulturministeriets udvik-
lingspulje til lokal folkeoplysning. Slots – og Kulturstyrelsen ligger i den forbindelse vægt på, at kravene til til-
skudsmodtagere vedrørende regnskab og revision svarer til ministeriets generelle regelsæt for tilskud.
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Ekstraordinær forlængelse af projektperioden

DFS’ Årsregnskab 2021 indeholder tre puljeuddelinger: FOLKP.2019-0001, som afsluttes endeligt med dette
regnskab. FOLKP.2020-0001, som er uddelt og projekter er igangværende. FOLKP.2021-0001, som er uddelt
og projekter er igangværende. Se note 3.

Årsagen til at projekterne stadig er igangværende er, at projektperioden for både 2019 og 2020 ekstraordinært
er blevet forlænget med 12 måneder pga. COVID-19 restriktioner, der har gjort det umuligt og eller svært at
gennemføre projektaktiviteter.

Rapport over Kulturministeriets udviklingspulje, FOLKP.2020-0001

Udviklingsarbejdet i de tilskudsudløsende projekter afvikles i perioden december 2020 – december 2022. Ifølge
puljens retningslinjer er projektperioden for puljen 12 måneder, men i lighed med sidste år har DFS i samarbejde
med Slots – og Kulturstyrelsen tilbudt projekterne forlængelse af projektperioden.

Til puljen modtog DFS’ sekretariatet i alt 14 ansøgninger for et samlet beløb på 1.585.335 kr.

På baggrund af puljens kriterier om udvikling af lokal folkeoplysning, og de af bestyrelsen fastsatte fokusområ-
der på ”Verdensmål” og ”Nye Fællesskaber” bevilgedes tilskud til i alt 12 projekter for samlet 1.168.300 kr.

Af de 12 projekter, der er igangværende, er tre projekter afsluttet og afregnet. Det drejer sig om:
AOF Center Odense ” Unge med indflydelse - En fremtidssikret aftenskole”, AOF Danmark  ”Udvikling af folke-
oplysende lydoplevelser”, samt AOF Silkeborg-Viborg Aftenskole ”Kunstprojekt ud fra FN's Verdensmål nr. 3 -
Sundhed og Trivsel”

DFS arbejder løbende med at sprede de gode erfaringer og resultater fra den udvikling, projekterne har skabt,
bl.a. via vidensdeling i vores erfaringsdatabase.

Ensomhedspuljen til Nordjylland

DFS aflægger regnskab til Kulturministeriet for denne pulje i nærværende årsregnskab. Se note 15 – Andre
projekter. Puljen blev etableret af et politisk flertal for at give lokale folkeoplysende aktører mulighed for at
iværksætte initiativer, der har til formål at bekæmpe ensomhed og styrke fællesskabet i de syv nordjyske kom-
muner, der fra d. 6. november 2020 og 14 dage frem var lukket ned af hensyn til minksituationen som følge af
COVID-19.

Puljens størrelse var på 1,5 mio. kr. og DFS’ sekretariat har for Kulturministeriet administreret og uddelt puljen
til folkeoplysende projekter, der mindsker og bekæmper ensomhed i Nordjylland.

Puljen uddeltes over to runder. I den første runde modtog DFS’ sekretariat 15 ansøgninger, hvoraf alle 15 blev
bevilget tilskud for et samlet beløb på 877.050 kr. I runde to modtog DFS fire ansøgninger, hvoraf de alle blev
bevilget tilskud på samlet 237.600 kr.

Fars Orlov

Med dette årsregnskab afsluttes puljen, som DFS har administreret for Ligestillingsministeriet -Puljen ”Oplys-
ning og debat om fædreorlov - Fars Orlov”. Se note 15 – Andre projekter.

Puljen blev administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd og var på 1 mio. kr. Ansøgningsfristen var den 1.
november 2018. I lighed med DFS’ andre puljer, har DFS i samarbejde med Ligestillingsministeriet forlænget
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projektperioden for indsatserne med 12 måneder, således, at den endelige afrapportering til DFS fandt sted i
foråret 2021.

I alt har fem organisationer med tilskud fra puljen gennemført projekter, der har haft til formål at skabe debat
om fædres brug af orlov og styrke oplysningen til særligt mænd om deres muligheder og rettigheder i forbindelse
med orlov. Formålet har været at fremme en mere ligelig fordeling af orloven mellem kvinder og mænd og
dermed på længere sigt fremme ligestillingen generelt.
Puljen har haft særligt fokus på projekter og aktiviteter i forhold til de grupper, brancher og dele af landet mv.,
hvor mænd holder mindst orlov.

Puljen til Fars Orlov fik i alt syv ansøgninger, hvoraf fem opnåede bevilling.
DFS’ sekretariat har til Ligestillingsministeriet aflagt en særskilt samlet evaluering over projekternes indhold og
resultater.
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Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 1. januar – 31. december 2021 for Dansk Folkeoplysnings
Samråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med Kulturministeriets regler, lov nr. 1531 af 21/12/2010 og be-
kendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitets-
tilskud fra Kulturministeriet.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af samrådets aktiver, passiver, finansielle
stilling samt resultat.

Årsregnskabet indstilles til repræsentantskabsmødets godkendelse.

København, den 9. marts 2022

Carolina Magdalene Maier
Sekretariatschef

Bestyrelse

Per Paludan Hansen
Formand

Marlene Borst Hansen
Næstformand

John Meinert Jacobsen

Randi Jensen Henrik Christensen Marlene Bernt Nielsen

Lars Bangert Struwe Ejnar Bo Pedersen Christina Alfthan

Stine Hohwü-Christensen Lise Korsgaard
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Dansk Folkeoplysnings Samråd:

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Folkeoplysnings Samråd for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes
i overensstemmelse med Kulturministeriets regler, lov nr. 1531 af 21/12/2010, bekendtgørelse nr. 1701 af
21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt
bekendtgørelse nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra
Kulturministeriet (herefter benævnt Kulturministeriets regler for modtagere af drifts- og projekttilskud).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med Kulturministeriets regler for modtagere af drifts- og projekttilskud.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag
af bestemmelserne i Kulturministeriets regler for modtagere af drifts- og projekttilskud. Vores ansvar ifølge disse
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Dansk Folkeoplysnings Samråd 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

Dansk Folkeoplysnings Samråd har i resultatopgørelsen medtaget budgettal. Revisionen har ikke omfattet bud-
gettallene.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med Kulturministeriets regler for modtagere af drifts- og projekttilskud. Ledelsen
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregn-
skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Dansk Folkeoplysnings Samråd’s 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 Dansk Folkeoplysnings Samråd, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden 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, samt
standarderne for offentlig revision, jf. Kulturministeriets regler for modtagere af drifts- og projekttilskud, 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 yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Kulturministeriets regler for
modtagere af drifts- og projekttilskud, 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 revi-
sionsbevis, 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 for-
årsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vild-
ledning 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 effekti-
viteten af Dansk Folkeoplysnings Samråds interne kontrol.

· 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 Dansk Folkeoplysnings Samråds 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 tilstrække-
lige, 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 Dansk
Folkeoplysnings Samråd ikke længere kan fortsætte driften.

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.



Dansk Folkeoplysnings Samråd

10

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-
sion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-
delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
Kulturministeriets regler for modtagere af drifts- og projekttilskud.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets regler for modtagere af
drifts- og projekttilskud. 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 aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer
og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juri-
disk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispo-
sitioner, 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 aktiviteter, der er omfattet af års-
regnskabet.

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.

Helsingør, den 9. marts 2022

Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s
Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63

Susanne S. Thorsen Kenn Elmgren
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
mne10895 mne26676
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Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet for Dansk Folkeoplysnings Samråd for 1. januar - 31. december 2021 er aflagt i overensstem-
melse med kravene i Kulturministeriets regler, lov nr. 1531 af 21/12/2010 og bekendtgørelse nr. 1701 af
21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, kapitel
4 samt bekendtgørelse nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kul-
turministeriet. Regnskabsopstillingen er tilpasset Samrådets særlige aktivitet.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger, uanset betalingstidspunkt.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Samrådet, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Samrådet,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten af-
lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem
transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgo-
dehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostnin-
ger.

Aktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
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Regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Kontingenter

Kontingenter indtægtsføres med årets opkrævede kontingenter fratrukket eventuelt tab for ikke indbetalte kon-
tingenter.

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergangen for varer og levering af ydelser til
køber har fundet sted inden årets udgang.

Tilskud, generelle

Driftstilskud fra Kulturministeriet, konsulenttilskud og udlodningsmidler indtægtsføres i overensstemmelse med
årets bevilling.

Udlodningsmidler fordeles for året i henhold til de på repræsentantskabsmøder godkendte formålsbestemte
puljer.

Bevillinger og projekter

Indtægter fra bevillinger og projekter indgår med bruttobeløb under indtægterne, mens omkostningerne vedrø-
rende de tilsvarende bevillinger og projekter indgår under omkostningerne.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til
social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser
fra offentlige myndigheder.

Bestyrelsesomkostninger

Bestyrelsesomkostninger omfatter betaling for bestyrelsesformand samt bestyrelsens rejse- og mødeomkost-
ninger.

Administrations- og driftsomkostninger

Omfatter omkostninger til lokaler og drift af kontoret, herunder omkostninger til IT, møde- og rejseomkostninger,
revision, forsikringer og andre kontorholdsomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabs-
året. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat

Samrådet er ikke skattepligtigt, derfor afsættes der ikke skat i årsregnskabet.
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Regnskabspraksis

Balancen

Deposita

Deposita måles til kostpris.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.  Afskriv-
ningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en forventet brugstid på 3 – 8 år. Scrapværdi 0%.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab ind-
regnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter betalte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår.

Likvider

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udlodningsmidler

Skyldige udlodningsmidler måles til nominel værdi og indregnes dels med de bevillinger, der er givet tilsagn om
til medlemmerne, men endnu ikke afregnet, dels med den andel, der overføres til næste år.

Forudbetalte projektmidler

Forudbetalte projektmidler måles til nominel værdi og indregnes i balancen med den andel af modtagne pro-
jektmidler, der endnu ikke er anvendt til omkostninger eller dækning af tidsforbrug.

Gæld

Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi.



Realiseret Budget Realiseret
Note 2021 2021 2020

(ej revideret)

Indtægter
1 Kontingenter 203.183 200.000 197.392

Driftstilskud fra Kulturministeriet,
Folko.2021-0002 2.199.615 2.200.000 2.199.615
Konsulenttilskud (§44) 154.036 130.000 148.798

2 Udlodningsmidler 4.712.590 4.605.000 4.607.776
3 Kulturministeriets Udviklingspulje,

Folkp.2020-0001, DFS honorar 37.069 40.000 37.069
3 Kulturministeriets Udviklingspulje,

Folkp.2021-0001, DFS
administrerer puljerne for Kulturministeriet 1.235.644 1.235.644 1.235.644

14 Erasmus - Bildung 114.689 0 114.689
15 Andre projekter 81.187 70.000 87.980
16 Tilskud til indsats for at forebygge ensomhed

og styrke fællesskabet, Folko.2021-0013 1.500.000 0 0
Andre indtægter, netto 400 0 11.960

Indtægter i alt 10.238.413 8.480.644 8.640.923

Omkostninger

Drift
4 Personaleomkostninger 4.026.753 4.184.000 3.917.237
5 Bestyrelsesomkostninger 273.615 310.000 223.785
6 Administrations- og driftsomkostninger 1.100.622 1.055.000 1.517.813

Årsmøde (Jubilæum) 162.657 75.000 37.460
Aktiviteter, internationalt 22.024 35.000 28.660
Afskrivninger 29.284 20.000 37.853

Omkostninger drift i alt 5.614.955 5.679.000 5.762.808

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Dansk Folkeoplysnings Samråd
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Realiseret Budget Realiseret
Note 2021 2021 2020

(ej revideret)

Udlodningsmidler og bevillinger

Fordeling udlodningsmidler
2 Fordelt til egne puljer til folkeoplysning 918.955 900.000 898.517
2 Omkostninger til fælles projekter, pulje C 751.058 945.000 698.127

Eksterne bevillinger, puljer og projekter
3 Kulturministeriets Udviklingspulje,

Folkp. 2021-0001, DFS
administrerer puljerne for Kulturministeriet 1.235.644 1.235.644 1.235.644

14 Eramus+ projekter, eksterne omkostninger og
overførsel til næste år 114.689 0 114.689

15 Andre projekter, eksterne omkostninger og
overførsel til næste år 50.000 0 73.726

16 Tilskud til indsats for at forebygge ensomhed
og styrke fællesskabet, Folko.2021-0013 1.500.000 0 00

Omkostninger vedr. eksterne

bevillinger, puljer og projekter i alt 4.570.346 3.080.644 3.020.703

Resultat før renter 53.112 -279.000 -142.588

Finansielle omkostninger 53.356 15.000 30.335

Årets resultat -244 -294.000 -172.923

Resultatdisponering:

Overført til overført resultat -244 -294.000 -172.923

Disponeret -244 -294.000 -172.923
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Note 2021 2020

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 74.566 103.850

7 Materielle anlægsaktiver 74.566 103.850

Deposita 48.000 48.000

Finansielle anlægsaktiver 48.000 48.000

Anlægsaktiver 122.566 151.850

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 75.936 12.250
Tilgodehavende hos Kulturministeriet vedr 2020 1.235.644 1.235.644
Tilgodehavende hos Kulturministeriet vedr 2021 1.235.644 0
Erasmus - Bildung 8.812 0

8 Andre tilgodehavender 157.224 23.750
Periodeafgrænsningsposter 92.816 70.262

Tilgodehavender 2.806.076 1.341.906

Værdipapirer 17.425 0

9 Likvide beholdninger 5.067.787 6.286.602

Omsætningsaktiver 7.891.288 7.628.508

Aktiver i alt 8.013.854 7.780.358

Dansk Folkeoplysnings Samråd

Balance 31. december

Aktiver
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Note 2021 2020

Overført resultat 2.170.666 2.170.910

10 Egenkapital 2.170.666 2.170.910114.689

11 Anden gæld 747.960 1.138.579
2 Udlodningsmidler, skyldige bevillinger, støttepuljen 220.000 240.000
2 Udlodningsmidler, overført til næste år, støttepuljen 29.855 10.663

Udlodningsmidler, skyldige bevillinger, udviklingspuljen 1.781.639 1.286.224
2 Udlodningsmidler, overført til næste år, udviklingspuljen 66.834 52.535

Udlodningsmidler, overført til næste år, pulje C 175.016 106.245
3 Kulturministeriet udviklingspulje 2019 0 1.078.181
3 Uforbrugt, tilbagebetales til Kulturministeriet i 2022 64.291 399
3 Kulturministeriet udviklingspulje 2020 983.025 1.235.644
3 Kulturministeriet udviklingspulje 2021 1.235.644 0

14 Erasmus - Bildung 0 114.689
15 Tilbagebetaling til Ligestillingsministeriet i 2022 65.370 0
16 Tilbagebetaling til Kulturministeriet 457.775 0
16 Forudbetalte projektmidler, andre 15.779 346.289

Kortfristet gæld 5.843.188 5.609.448

Gæld i alt 5.843.188 5.609.448

Passiver i alt 8.013.854 7.780.358

12 Leasing- og lejeforpligtelser
13 Momsregistrering

Passiver

Balance 31. december
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2021 2020

1 Kontingenter
AOF-Danmark 10.107 9.928
Atlantsammenslutningen 2.471 2.427
Coop 10.107 9.928
Daghøjskoleforeningen 2.471 2.427
Dansk Kvindesamfund 2.471 2.427
Dansk Oplysnings Forbund 10.107 9.928
DAOS 2.471 2.427
DATS 10.107 9.928
Demokrati i Europa 2.471 2.427
Efterskoleforeningen 10.107 9.928
Europabevægelsen 2.471 2.427
FN-Forbundet 2.471 2.427
Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10.107 9.928
Folkeligt Oplysnings Forbund 10.107 9.928
Folkeuniversiteterne i Danmark 2.471 2.427
Folkeuniversitetets Komitestyrelse 2.471 2.427
Folkevirke 2.471 2.427
Folk og Sikkerhed 2.471 2.427
Folkekirkens Ungdomskor 6.401 6.288
Fora 10.107 9.928
Foreningen Norden 10.107 9.928
Foreningen Nyt europa 2.471 0
Frie Fagskoler 2.471 2.427
Fritid og Samfund 2.471 2.427
Grundtvigsk Forum 10.107 9.928
Grænseforeningen 10.107 9.928
Grøn Hverdag 2.471 2.427
Kulturhusene i Danmark 2.471 2.427
Kvindernes U-landsudvalg 2.471 2.427
LOF 10.107 9.928
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis 2.471 2.427
Sammenslutningen af Lokalarkiver 2.471 2.427
Sammenslutningen af lokale radio- og tv-stationer i Danmark 2.471 2.427
Socialistisk Folkeoplysningsforbund 2.471 2.427
Ungdomsskoleforeningen 10.107 9.928

189.683 183.892

Dansk Folkeoplysnings Samråd

Noter til årsregnskabet
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Noter til årsregnskabet

2021 2020

1 Kontingenter, fortsat
Organisationer tilknyttet Samrådet i henhold til
vedtægterne § 5
AFS Interkultur 1.500 1.500
AKKS 1.500 1.500
Danmarks Biblioteksforening 1.500 1.500
Danmarks Centralbibliotek for Sydslesvig 1.500 1.500
Dansk Friskoleforening 1.500 1.500
Den Frie Lærerskole 1.500 1.500
Komiteen for Sundhedsoplysning 1.500 1.500
Kulturelle Samråd i DK 1.500 1.500
Landsforeningen af Ungdomsskoleledere 1.500 1.500
Organisationer tilknyttet Samrådet i henhold til

 vedtægterne § 5 i alt 13.500 13.500

Kontingenter i alt 203.183 197.392
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Noter til årsregnskabet

2 Udlodningsmidler

DFS modtager hvert år udlodningsmidler som en andel af Kulturministeriets udlodningsmidler til de
landsdækkende oplysningsforbund.

Fordelingen af midlerne blev besluttet på Repræsentantskabsmødet i 2006, og fordelingen er således:
• 30 % af tilskuddet går til DFS’ drift
• 5,5 % går til støttepulje til folkeoplysning til økonomisk trængte medlemsorganisationer
  efter ansøgning
• 14 % går til udviklingspulje til folkeoplysning til søgbare projekter for
  medlemsorganisationerne, dog ikke medlemmer af Oplysningsforbundenes Fællesråd
• 50,5 % går til Pulje C til fælles prioriterede indsatser besluttet af repræsentantskabet.

2021 2020

DFS' drift, 30 % 1.413.777 1.382.332
Støttepulje til folkeoplysning, 5,5 % 259.192 253.428
Udviklingspulje til folkeoplysning, 14 % 659.763 645.089
Pulje C, 50,5 % 2.379.858 2.326.927

I alt modtagne udlodningsmidler 4.712.590 4.607.776

Anvendelse i puljerne:

Pulje C anvendelse:
Folkemøde Bornholm/afledte arrangementer 62.052 149.391
Medlemsmøder og netværk 69.372 25.607
Medlemsabonnementer 74.320 155.808
Hjemmeside 50.636 254.099
Puljeadministrationssystem 42.415 90.076
IT-Service 48.824 57.205
Efterårskampagne 334.668 0

I alt anvendt til aktiviteter under Pulje C 682.287 732.186
Rest, overført fra sidste år/til næste år 68.771 -34.059

751.058 698.127

Pulje C, løn til fælles udviklingsarbejde 1.628.800 1.628.800

Total Pulje C 2.379.858 2.326.927
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Noter til årsregnskabet

2021

2 Udlodningsmidler, fortsat

Støttepulje til folkeoplysning
Andel af årets udlodningsmidler, jf. ovenfor 259.192
Overført fra sidste år 10.663

Til rådighed 269.855

Bevilgede tilskud i 2021
Folkevirke 40.000
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis 40.000
Dansk Amatørorkester Samvirke 40.000
Kvindernes U-landsudvalg -KULU 40.000
Oplysningsforbundet Demokrati i Europa 40.000
Atlantsammenslutningen 40.000

I alt bevilget 240.000

Aconto udbetalt i 2021 20.000

Udlodningsmidler, skyldige bevillinger, støttepuljen 220.000

Overførsel af ikke bevilgede midler til næste år 29.855
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Noter til årsregnskabet

2021

2 Udlodningsmidler, fortsat

Udviklingspulje til folkeoplysning
Andel af årets udlodningsmidler, jf. ovenfor 659.763
Overført fra sidste år 52.535

Til rådighed 712.298

Bevilgede tilskud i 2021
Grundtvigsk forum, Eksperimentarium for engagerende folkeoplysning 124.500
Ungdomsskoleforeningen, Craftivism Festival - Folkeoplysning
for fællesskabende bæredygtighed 280.964
Demokrati i Europa Oplysningsforbundet, Unge demokrati-ambassadører
i folkeoplysningen 120.000
Folkekirkens Ungdomskor, U-Camp og Ungekonference - styrkelse af demokratisk
dannelse og aktive unge 50.000
Netværket for økoligisk folkeoplysning og praksis, Naturens hyldestsange
grønne staldtips & fællesspisning 50.000
KULU, Udvikling af toolkit til understøttelse af folkeoplysning om Beijing Erklæringen
og Handligsplanen 20.000

I alt bevilget 645.464

Overførsel af ikke bevilgede midler til næste år 66.834
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Noter til årsregnskabet

2021

3 Kulturministeriets udviklingspulje, Folke.2019-0001

Indtægter
Modtaget bevilling 2019 1.235.644

Udlodninger
Rytmisk Center, Omverdensanalyse 20.000
Daghøjskoleforeningen, Folkeoplysende stilladser til FVU 135.000
FOF Århus, Vi tager ansvar - sammen 50.000
DOF Frederiksværk Fritidsskole, Kultur på recept 99.681
OF, Brugerinddragelse mv. analyse 99.995
FORA København og Hvidovre, Børnefamiliernes aftenskole 75.000
AOF Center Odense, Mand dig op 80.000
FORA, Bær dig dygtigt ad 150.000
LOF, Folkeoplysende væredygtighed for Verdensmål 200.000
AOF Nordjylland, Grøn Folkeoplysning og nye samarbejdspartnere 66.500
FO-Århus, Flere internationale til stemmeurnerne 130.000
Dialog på tværs, Tværetniske Samtalesaloner 92.000

Udlodninger i alt 1.198.176

Udbetalt i 2020 119.995
Slutafregnet i 2021 1.014.289

Udbetalt i alt 1.134.284

Administrationshonorar til DFS, 3 % af puljen 37.069

Kulturministeriet udviklingspuljen 2019 i alt 64.291

Tilbagebetaling til Kulturministeriet i 2022 64.291

Der henvises til ledelsesberetningen for rapportering om anvendelse af puljen.
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Noter til årsregnskabet

2021

3 Kulturministeriets udviklingspulje, Folke.2020-0001

Indtægter
Modtaget bevilling 2020 1.235.644

Udlodninger
Folkevirke, Digitale brevkasse 60.000
AOF Center Odense, Unge med indflydelse. En fremtidssikret aftenskole 96.000
Fora, bæredygtig hverdag- hver dag! 96.000
AOF Danmark, Udvikling af folkeoplysende lydoplevelser 150.000
Kompetencehuset, Inkubator 175.000
Verdensmål i Hverdagsliv, Natur i Kultur -se, høre, føle, lugte og smage lokale fødevarer
fra regenerative fødevareinitiativer 120.000
AOF Silkeborg-Viborg Aftenskole, Kunstprojekt ud fra FN's Verdensmål nr. 3 - Sundhed
 og Trivsel 60.000
S F O F, Bæredygtig udvikling i Vesthimmerland 89.750
KURSUSTRAPPEN Frederiksberg S/I, Fodfæste i Fællesskaber - og det virtuelle
forsamlingshus 99.000
FOF Midtsjælland, Sammensmeltning af fysisk og virtuel formidling 55.000
LOF's landsorganisation, Aftenskolen som motor for nye fællesskaber 98.000
Dialog på Tværs (Fo-Århus), TINGET. Stedet, hvor " gamle" og "nye danskere"
 mødes for at løse deres problemer med hinanden. 100.000

Udlodninger i alt 1.198.750

Udbetalt i 2021 215.725

Udbetalt i alt 215.725

Administrationshonorar til DFS, 3 % af puljen 37.069

Kulturministeriet udviklingspuljen 2020, overført til 2022 983.025

Der henvises til ledelsesberetningen for rapportering om anvendelse af puljen.
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2021

3 Kulturministeriets udviklingspulje, Folkp.2021-0001

Indtægter
Modtaget bevilling 2021 1.235.644

Udlodninger
Odense aftenskole, FN's Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene 68.800
Foreningen nyt Europa, Art of Fundamental Rights 95.000
FOLKEVIRKE, Veje mod mere lige muligheder 95.400
Fora Hvidovre, Grønne omstillingsagenter i almene boligområder 194.500
Køge Musik Aftenskole, Fællesskaber gennem amatørmusik
 - Salon Køge Spiller igen 111.000
KURSUSTRAPPEN Frederiksberg S/I, Brugerstyret covid19-senfølgeforløb 100.000
Fora, Bæredygtig hverdag 121.700
Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, Amatørkulturens foreninger for fremtiden 50.000
Folkeoplysnings Samvirket i Aalborg, Grøn omstilling - hvad rager det mig? 100.000
LOF's landsorganisation, Online undervisning i aftenskolen 162.175
DANSK KVINDESAMFUND, Verdensmål for begyndere 100.000

Udlodninger i alt 1.198.575

Administrationshonorar til DFS, 3 % af puljen, indtægtsføres i 2022 37.069

Kulturministeriet udviklingspuljen 2021, overført til 2022 1.235.644
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2021 2020

4 Personaleomkostninger

Lønninger og gager 4.037.311 3.667.703
Dagpengerefusion -167.713 -24.760
Andre omkostninger til social sikring 90.873 69.674
Andre personaleudgifter 49.195 43.316
Stillingsannoncer 3.744 199
Regulering af feriepengeforpligtelse 13.343 161.105

Personaleomkostninger i alt 4.026.753 3.917.237

Antal ansatte 8 7

5 Bestyrelsesomkostninger

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke bestyrelseshonorar fra Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Frikøb af formand 199.413 198.630
Bestyrelsesomkostninger 19.525 25.155
Studietur/strategiseminar 54.677 0

273.615 223.785

I bestyrelsesomkostninger indgår 199.413 kr. til frikøb af bestyrelsesformanden fra det
oplysningsforbund, han er ansat i, som kompensation for den arbejdstid, der anvendes i Dansk
Folkeoplysnings Samråd.

Omkostninger til løn og gager dækker både DFS' almindelige drift og administration af puljer og
projekter.
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2021 2020

6 Administrations- og driftsomkostninger

Husleje, el, varme, vedligehold og rengøring 312.783 365.284
Inventar 10.460 36.835
Flytteomkostninger 635 166.791
Telefon og internet 45.815 36.602
Abonnementer 74.341 62.239
Partnerskab 15.400 32.400
Drift kopimaskine 938 1.541
Forsikringer 23.479 31.142
Porto og gebyrer 26.922 15.206
Kontorartikler og småanskaffelser 10.552 11.055
IT, hardware, software og service 175.419 198.441
Udvikling af ny hjemmeside 30.921 99.314
Konsulent 12.475 39.288
Husholdning 0 5.540
Mødeudgifter og konferencer 31.707 5.526
Personaleefteruddannelse og netværk 65.036 84.845
Rejseudgifter 9.582 6.511
Revision 77.305 138.255
Regnskabsassistance 171.238 160.667
Advokat 0 12.450
Dataløn 3.912 3.099
Repræsentation 1.702 4.782

1.100.622 1.517.813

7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Anskaffelsessum 1. januar 215.066 105.526
Årets tilgang 0 109.540

Anskaffelsessum 31. december 215.066 215.066

Afskrivninger 1. januar 111.216 73.363
Årets afskrivninger 29.284 37.853

Afskrivninger 31. december 140.500 111.216

Regnskabsmæssig værdi 31. december 74.566 103.850
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2021 2020

8 Andre tilgodehavender

Skattekonto 124.017 0
Barselsrefusion 33.207 23.750

157.224 23.750

9 Likvide beholdninger
Danske Bank, konto nr. 4180-10404045 195.778 3.785.672
Danske Netopsparing Erhverv 0 1.042.091
ErhvervsGiro, konto nr. 326-4297 0 576.271
Valutakonto EUR 0 882.568
Merkur Bank - Forening. 3026 3.094.184 0
Merkur Bank - Fri ops. 8891 1.035.191 0
Merkur Bank - EUR 5935 742.634 0

5.067.787 6.286.602

10 Egenkapital Overført Overført
resultat resultat

Egenkapital 1. januar 2.170.910 2.343.832
Årets resultat -244 -172.922

Egenkapital 31. december 2.170.666 2.170.910
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2021 2020

11 Anden gæld

Skyldig A-skat og am-bidrag 230.298 305.852
ATP m.v. 7.100 6.153
Feriepengeforpligtelser 271.815 237.415
Feriepenge, timelønnede 522 2.361
Indefrosne feriepenge 0 249.147
Feriegodtgørelse i indefrysningsperioden 0 79.342
Moms 1.436 9.888
Skyldig flytteafregning 0 25.958
Afsat revision og bogføring 108.650 128.500
Skyldig frokostordning 0 8.464
Diverse omkostninger 128.139 85.499

747.960 1.138.579

12 Leasing- og lejeforpligtelser

13 Momsregistrering

Dansk Folkeoplysnings Samråd er delvist momsregistreret, dels på grund af konsulentopgaver med
momspligt, dels på grund af særlige momspligtige salg og ydelser til enkelte medlemmer.

Foreningen har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Huslejeforpligtelse udgør t.kr. 96.
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14 Erasmus - Bildung

Bildung (Erasmus)  Projektet løber fra 1. december 2020 til 31. maj 2023

2021 2020

Modtaget bevilling 0 114.689
Overført fra tidligere år 114.689 0

Til rådighed 114.689 114.689

Eksterne omkostninger og overførsel til næste år
Rejse- og mødeomkostninger 7.951 0
Ekstern konsulent 115.550 0
Overført til næste år 0 114.689

Eksterne omkostninger og overførsel til næste år i alt 123.501 114.689

Honorar til DFS -8.812 0

15 Andre projekter

Sønderjylland fortæller (Tilskud fra Nordeafonden)

2021 2020

Modtaget i 2021 50.000 0

Til rådighed 50.000 0

Eksterne omkostninger og overførsel til næste år
Ekstern konsulent 50.000 0

Eksterne omkostninger og overførsel til næste år i alt 50.000 0

Honorar til DFS i 2021 0 0
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15 Andre projekter ( Fortsat)

Fars Orlov (Ligestillingsministeriet) - Puljen løber fra 2018 - 2021

Projektperioden er forlænget til maj 2021 grundet Covid-19

2021 2020

Bevilling 0 5.000

Til rådighed 0 5.000

Administrationsomkostninger
Honorar til DFS 31.187 0

Administrationsomkostninger i alt 31.187 0

Overført til bevillinger og til næste års honorar til DFS 0 5.000

Bevilgede tilskud
FIU Ligestilling 200.000 200.000
World Parents Organisation 100.000 100.000
Oxford Research A/S 195.312 195.312
DareGender 199.465 199.465
Bedre Barsel 51.104 51.104

I alt bevilget 745.881 745.881

Aconto udbetalte bevillinger i 2019 385.748 385.748
Udbetalte bevillinger i 2020 45.094 45.094
Udbetalte bevillinger i 2021 249.733 0

Forudbetalte projektmidler 65.307 346.289

Tilbagebetaling til Ligestillingsministeriet i 2022 65.370
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15 Andre projekter (fortsat)

Nordplus - Nordisk forsknings samarbejde - NPAD-2018/10151 - Projektet løber 2018 - 2019
Afregnes endeligt i 2020

2021 2020

Indtægter
Bevilling 0 82.980
Egenfinansiering fra DFS 0 0

Til rådighed i projekterne 0 82.980

Eksterne omkostninger og tilbagebetaling
Overført til partnere 0 63.530
Honorar til DFS 0 14.256

Eksterne omkostninger 0 77.786

Overførsel til næste år 0 0

Honorar til DFS 0 14.256
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16 Tilskud til indsats for at forebygge ensomhed og styrke fællesskabet, Folko.2021-0013
Afregnes endeligt i 2022

2021

Indtægter
Bevilling, modtaget 2021 1.500.000

Til rådighed i projekterne 1.500.000

Bevilgede tilskud
2021-0291 - Ungdomsskolen, Frederikshavn 85.000
2021-0290 - Netværket for Økologisk Folke- opl. og praksis 80.000
2021-0289 - Forening Norden Frederikshavn/Sæby 46.500
2021-0288 Forening Norden Frederikshavn/Sæby 22.500
2021-0287 - DOF lev og Lær Vendsyssel 100.000
2021-0286 - Løgstør Husflidsforening 5.600
2021-0285 Folkevirke 65.000
2021-0284 - Blindes Oplysningsforbund Region Nord 30.000
2021-0262 - Oplysningsforbundet Demokrati i Europa 100.000
2021-0245 - Lille Skole for Voksne Nordjylland 95.000
2021-0228 LOF 35.450
2021-0142 - Foreningen Norden Farsø/Løgstør 9.000
2021-0089 - Thisted Musikteater 48.000
2021-0056 - Kulturhus Søttrup 100.000
2021-0164 - Maskinhallen 55.000
2021-0295 - Frederikshavn Bibliotek, 58.600
2021-0293 - LOF Jammerbugt 100.000
2021-0294 -  AOF Nordjylland, journalnr. 2021-0294 59.000
2021 -0292 - Kulturhus Søttrup 2021-0292 20.000

I alt bevilget 1.114.650

Tilbagebetalte bevillinger i 2021 88.204
Udbetalte bevillinger i 2021 1.114.650
Tilbagebetalte bevillinger i 2022 -15.779

Forudbetalte projektmidler 457.775

Tilbagebetaling til Kulturministeriet i 2022 457.775

29


