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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for
Folkehøjskolernes Forening i Danmark.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt Bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer
under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område.
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 regnskabsåret 1. januar –
31. december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretPenneo dokumentnøgle: QIEFY-ECEM3-37MMM-QPPPP-2M08H-O1TV6

ningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 29. april 2020
Ledelse

Elsebeth Gerner Nielsen
Generalsekretær
Bestyrelse

Lisbeth Trinskjær

Simon Lægsgaard

Jakob Mejlhede Nielsen

Formand

Næstformand

Peter Sebastian Petersen

Helle Ehlers

Søren Sinnbeck

Birgit Fuglsbjerg

Claus Staal

Ole H.B. Andreesen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen for Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Folkehøjskolernes Forening i Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt Bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og
revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets

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 regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børneog Integrationsministeriets område.
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 bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab
og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse
med 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
Foreningen har i overensstemmelse med §33 i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske
og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og §11 i bekendtgørelse nr. 97
af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social, Børne- og Integrationsministeriets område som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2019. Resultatbudgettet har, som det også fremgår af årsregnskabet,
ikke været underlagt revision.
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område.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere
af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision
m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere for-

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 97
af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social, Børne- og Integrationsministeriets område, 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, samt standarderne for offentlig revision jf. bekendtgørelse nr. 1701 af
21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere
af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område, foretager vi faglige vurderinger
og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
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eningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteopsådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v.
af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010
om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer
under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

7

Penneo dokumentnøgle: QIEFY-ECEM3-37MMM-QPPPP-2M08H-O1TV6

lysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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, og at der
er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet
af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision.
Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de disposidre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 29. april 2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Dahlstrøm
statsautoriseret revisor
MNE.nr. mne35660

Folkevalgt revisor
De foreningen betroede midler bevidnes at være disponeret med fornuft og omtanke.

Vibeke Hundborg
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tioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og an-

Ledelsens beretning
Hovedaktivitet
Foreningens formål er at arbejde for folkehøjskolens ide og skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling.
Derfor skal foreningen:

3.
4.
5.

repræsentere skoleformen i forhandlinger med myndigheder og organisationer,
sikre løbende information og debat om folkehøjskolens placering i kultur- og samfundslivet i den
uddannelsespolitiske debat samt styrke tilhørsforholdet til folkehøjskolen for højskoleinteresserede,
yde service til højskolerne i deres økonomiske og administrative arbejde og til de personlige medlemmer af faglig og videreuddannende karakter,
skabe interesse for og formidle oplysning om folkehøjskolernes kurser/virksomhed,
bidrage til folkehøjskolernes og medlemmernes engagement i internationalt og mellemfolkeligt samarbejde.

Foreningens drift har i 2020 været præget af Covid19-situationen. Der har ved årets start været almindelig
god aktivitet med vægt på både foreningens basisaktiviteter i form af rådgivning af skolerne, politisk arbejde, informations- og markedsføring, højskolesangbogen, kursusaktiviteter og på den række af eksterne
finansierede projekter, som foreningen står for – og som den samarbejder med andre om. Nedlukningen af
skolerne betød dog væsentlig omfordeling af ressourcer til rådgivning af skolerne samt det politiske arbejde. Bestyrelsen har løbende fulgt udviklingen og taget stilling til merudgifter og prioriteringer.
Regnskabet for 2020 er præget af flere ekstraordinære udgifter men også et helt ekstraordinært godt resultat
på forlagsdriften. Regnskabet viser samlet et positivt resultat på 10,0 mio. kr. mod et vedtaget budget med
negativt resultat på ca. -1,5 mio kr. Der er merindtægter i forhold til det budgetterede på ca. 12,2 mio. kr.,
men merudgifter på ca. 0,7 mio. kr. Foreningens egenkapital er derfor steget til 15,7 mio. kr.
Det er et solidt grundlag for foreningens fortsatte virke.
Bag årets resultat ligger bl.a., at der i 2020 på indtægtssiden har været en stigning i kontingentindtægterne
som følge af flere årselever og nye skoler.
Der er desuden en usædvanlig høj indtægt på forlaget. Højskolesangbogens 18. udgave har solgt 13.000 eksemplarer før udgivelsen af den nye udgave i november. 19. udgave solgte på under 2 måneder 127.500 eksemplarer, og hertil kommer salg af melodibog og sanghåndbog. Børnesangbogen sælger også fortsat pænt
med 3.120 eksemplarer. I denne forbindelse skal bemærkes, at alle omkostninger til udarbejdelsen af 19. udgave er afholdt i regi af forlaget eller afholdt af fondsdonationer.
Foreningens værdipapirer har stort set uændret værdi i forhold til 2019.
Højskolebladet har i 2020 udgivet seks trykte numre i et oplag på 2.500 eksemplarer, der er blevet distribueret til abonnenter – fordelt på cirka 1.400 institutionsabonnenter og cirka 650 personlige abonnenter. Øvrige
frieksemplarer er sendt til presse og interessenter.
Foreningen har fra Socialstyrelsen i 2020 modtaget satspuljemidler til projekt ”Intensive Læringsforløb” på
2,0 mio. kr. Projektet er i 2020 blevet udvidet med 2 skoler, så der nu er 5 skoler med i projektet. Alle skoler
har afholdt intensive læringsforløb på lange højskoleforløb, og der har desuden også været afholdt et kort
3 ugers forløb. Der har været uddannelsesdage for de nye skoler, efteruddannelsesdage for lærere, erfaringsudvekslingsmøder, samt været en del opsøgende arbejde med kontakt til vejledere i kommuner og relevante
organisationer.
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1.
2.

Ledelsens beretning
FFD har i 2020 modtaget et øremærket driftstilskud fra Kulturministeriet på 5,9 mio. kr. til rådgivning vedrørende internationale højskoleforhold, skolernes vejledning af elever, støtte til folkeoplysende aktiviteter,
kursus for nye forstandere, forskning, juridisk rådgivning og udviklingsprojekter. På det internationale område har følgende områder særligt fyldt i 2020: internationalt forskningssamarbejde, udgivelsen af den tosprogede jubilæumsudgivelse Højskolens 10 bud, rådgivning omkring internationale elever i Covid-19 situationen, samt netværk og rådgivning af og med højskolelignende institutioner i det meste af verden.
Foreningen har ydet juridisk vejledning til skolerne vedrørende løn- og arbejdstid, kursusregler mv., men
ikke mindst rådgivet skolerne i forbindelse med Covid-19 nedlukninger og genåbning. Der har været afholdt
Højskolepædagogisk uddannelse, efteruddannelses- og netværkskurser. Endelig har foreningen ydet konsulentbistand i relation til skolernes folkeoplysende opgaver i lokalsamfundet og skoleudviklingsprojekter.

Nedenstående aktiviteter er finansieret af Kulturministeriet (Fremgår også af noterne):
•

Pulje til understøttelse af højskolernes sommeraktiviteter på 4,0 mio. kr., der skal give flere borgere
mulighed for at komme på højskole gennem mulighed for at markedsføre sommerens kurser, give
rabatter med mere.

•

Tilskud til vikarudgifter på folkehøjskolerne på 1,2 mio. kr., der bruges til vikardækning på skolerne i
forbindelse med bl.a. efteruddannelse.

•

Rigsfællesskabets højskolestipendium på 0,8 mio. kr., der fordeles til elever med ophold på en højskole i andre dele af rigsfællesskabet.

•

Nordisk Højskolestipendium på 0,8 mio. kr., der fordeles til elever med ophold på højskoler i Norden.

•

Tilskud til integrationsindsats og aktiviteter som forventes at bidrage til at højskolernes elevgruppe

•

Tilskud til ældre som ressource på 1,8 mio. kr., der fordeles til ældre, sårbare og udsatte under co-

får en mere sammensat og befolkningsrepræsentativ karakter på 3,2 mio. kr. (mangfoldighedspulje).
rona-krisen.
•

Udviklingspulje for Folkehøjskoler på 3,2 mio. kr., der fordeles til Folkeoplysende Aktiviteter til lokale højskoleprojekter rundt om i landet, Skoleinitierende Forsøgs- og udviklingsprojekter, også kaldet skolepuljen, der fordeles til pædagogisk udviklingsarbejde, Orlov med fri vikar som kan søges til
forstanderes og læreres orlov og Efteruddannelse efter § 28, der benyttes til afholdelse af kurser, konferencer og netværk.

•

Højskolernes bæredygtighedsindsats - Bæredygtig Verden med 0,4 mio. kr. fra tidligere år.

•

Folkehøjskolernes jubilæum på 1,8 mio. kr. fra tidligere år.

Herudover er der eksternt finansierede projekter (Fremgår også af noterne)
•

Projekt Frirummet med 6,6 mio. kr. finansieret af TrygFonden til 2019-2020 fra tidligere år.

•

Projektet Syng, spis og snak, der er finansieret af Nordea-fonden med 5,0 mio. kr. og af folkeoplysningspuljen med 0,2 mio. kr.

•

Projektbevilling fra DFS til unges engagement i den demokratiske samtale på 0,1 mio. kr.
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Ikke alle foreningens aktiviteter afspejles direkte i driftsregnskabet. I noterne til regnskabet fremgår dog alle
de puljer og projekter, som foreningen har modtaget eksternt tilskud til.

Ledelsens beretning
•

Bevillingen fra puljen til integrationsindsatser på 0,4 mio. kr. til undersøgelse af puljen til integrationsindsatser fra tidligere år.

•

Arbejdet med en nye udgave af Højskolesangbogen, der er finansieret af Augustinus Fonden og

•

Europaaktiviteter, finansieret af Europanævnet med 1,2 mio. kr. fra 2018 – 2020.

•

Projekt Midtvask finansieret af midler fra udviklingspuljen 0,2 mio. kr. og puljen til integrationsind-

Louis-Hansen Fond til delprojekter med i alt 0,9 mio. kr. fra tidligere år.

satser 0,5 mio. kr. fra tidligere år.
Overskudsdisponering

Henlæggelse til frie reserver 8,0 mio. kr.
Overført til fri egenkapital
2,0 mio. kr.
Årets resultat
10,0 mio. kr.

Nøgletal

Egenkapital (mio. kr.)
Likviditetsgrad
Soliditetsgrad
Overskudsgrad *

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
6,9
5,9
6,2
6,8
6,1
6,7
7,1
6,0
6,7
5,7
15,8
149 136 148 163 143 146 139 133 136 129 137
33
27
33
39
30
32
28
25
27
20
27
2,7
-7,1
1,7
4,3
-4,4
3,3
1,8
-5,1
3,6
-4,7 31,3

* Overskudsgrad er årets resultat divideret med indtægter x 100

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.
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Årets samlede resultat blev et overskud på 10,0 mio. kr., som foreslås disponeret således:

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med efter Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse
nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område.
Årsregnskabet er i øvrigt aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 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 beskrevet 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
beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Indtægter og omkostninger
Indtægter og omkostninger indregnes som hovedregel i resultatopgørelsen efter et bruttoprincip. Undtagelsen herfra er resultatet fra Forlagsvirksomhed og Højskoleblad.

Balancen
Anlægsaktiver
Inventar og it-udstyr måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider.
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nomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Anvendt regnskabspraksis
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.
Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og aktier (investeringsbeviser), der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster
eller -tab resultatføres.
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Periodeafgrænsningsposter

Resultatopgørelse og balance for 1. januar – 31. december 2020

Regnskab
2020
12.511.375
5.954.308
1.924.517
825.665
0
19.574
10.837.494
14.501
32.087.433

Regnskab
2019
12.068.952
5.864.769
1.215.795
615.211
0
330.225
1.782.846
92.900
21.970.698

Foreningsarrangementer
Bestyrelsesudgifter
Administration
Lokaleudgifter
Personaleudgifter Basis
Kommunikation
Rådgivning
Udvikling
Intensive læringsforløb Socialstyrelsen
Højskolebladet
UDGIFTER I ALT

177.671
1.327.080
1.386.191
1.498.305
3.730.795
5.564.765
2.173.235
4.032.306
1.924.517
226.045
22.040.910

218.491
1.572.022
1.409.899
2.252.637
5.152.860
5.201.180
1.833.979
3.693.114
1.215.795
442.534
22.992.511

100.000
1.190.000
1.160.000
1.600.000
3.700.000
5.180.000
2.400.000
5.590.000
0
550.000
21.470.000

RESULTAT

10.046.522

-1.021.813

-1.500.000

Note
1
2

2

Budget 2020 Pct. realiseret i
(ej omfattet af
forhold til
revision)
budget
11.855.000
106
7.565.000
79
0
0
0
125.000
16
425.000
2.550
0
19.970.000
161

Kontingent
Driftstilskud Slots- og kulturstyrelsen
Driftstilskud Socialstyrelsen
Administrationsbidrag fra projekter
Ekstern driftsstøtte mv.
Renter og kursreguleringer
Forlagsvirksomhed
Andre indtægter
INDTÆGTER I ALT

178
112
119
94
101
107
91
72
41
103

14

Penneo dokumentnøgle: QIEFY-ECEM3-37MMM-QPPPP-2M08H-O1TV6

RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse og balance for 1. januar – 31. december 2020

BALANCE
Regnskab
2020
736.416
13.524.965
13.200.611
989.638
29.839.564
58.291.194

Regnskab
2019
1.924.577
11.041.889
623.100
691.564
13.861.786
28.142.916

7.772.034
8.000.000
15.772.034

5.725.512
0
5.725.512

0
0

629.145
629.145

Kortfristet gæld
Skyldig moms
Skyldig løn og feriepengeforpligtigelse
Skyldige honorarer sangbog
Anden gæld og forudbetalinger
Igangværende projekter
Kortfristet gæld i alt

6.153.674
4.528.192
1.110.842
5.460.058
25.266.393
42.519.160

174.994
3.592.792
1.302.206
864.278
15.853.991
21.788.260

Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

42.519.160
58.291.194

22.417.404
28.142.916

Note AKTIVER
Varebeholdninger
Midler fra bevillingshavere
Debitorer
Øvrige tilgodehavender
Likvider og værdipapirer
AKTIVER I ALT

3

Fri egenkapital
Frie reserver
Egenkapital i alt
Langfristet gæld
Indefrosne feriepengeforpligtelse
Langfristet gæld i alt

4
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PASSIVER
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Noter

Øremærket driftstilskud Slots- og kulturstyrelsen
Driftstilskud
Forbrug

5.954.308
-5.954.308

I alt

2

0

Driftstilskud Socialstyrelsen - Intensive læringsforløb
Driftstilskud 2020

2.000.000

Overført fra tidligere år

1.705.641

Indeværende års forbrug

-1.924.517

Overført til 2021

-1.781.125

Bevilget i alt

3

0

Egenkapitalopgørelse
Fri egenkapital

4
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1

Frie reserver

I alt

Egenkapital pr. 1.1.2020

5.725.512

0

5.725.512

Årets resultat

2.046.522

8.000.000

10.046.522

Balance pr. 31.12.2020

7.772.034

8.000.000

15.772.034

Igangværende projekter, samt projekter, der er afsluttet i 2020
Understøttelse af højskolernes sommeraktiviteter
Bevilget
Indeværende års forbrug
Overført til kommende år
I alt

4.000.000
-3.276.352
-723.648
0

Vikarudgifter 2020
Bevilget
Indeværende års forbrug
I alt

1.200.000
-1.200.000
0
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Rigsfællesskabets højskolestipendium 2020
Bevilget

800.000

Indeværende års forbrug

-285.800

Overført til kommende år

-514.200

I alt

0

Nordisk Højskolestipendium 2020
Bevilget i 2020

800.000

Overført fra 2019 bevilling

123.802

Indeværende års forbrug

-989.500

Bevillinger flyttes til 2021 bevilling

65.698

I alt

0

Mangfoldighedspulje 2020 (Integrationsindsats)
Overført fra 2019
Indeværende års forbrug
Overført til kommende år

3.200.000
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Bevilget

292.130
-3.177.386
-314.744

I alt

0

Tilskud til Ældre som ressourse
Bevilget
Indeværende års forbrug
Overført til kommende år

1.776.000
-489.974
-1.286.026

I alt

0

FOLKP.2020-0002 Udviklingspulje for folkehøjskoler
Bevilget
Indeværende års forbrug
Overført til kommende år

3.243.564
-2.976.014
-267.550

I alt

0

Syng, spis og snak 2020 - 2022
Bevilget
Indeværende års forbrug
Overført til kommende år

5.188.324
-843.662
-4.344.662

I alt

0

Unges engagement i den demokratiske samtale (DFS)
Bevilget

86.135

Indeværende års forbrug

-26.184

Overført til kommende år

-59.952

I alt

0
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Undersøgelse af Mangfoldighedspuljen
Overført fra tidligere år

435.875

Forbrug

-289.678

Overført til kommende år

-146.197

I alt

0

Augustinus Fonden - nye sange
Overført fra tidligere år

144.033

Indeværende års forbrug

-110.750

Overført til kommende år

-33.283

I alt

0

Frirummet 2019 - 2020. Forlænget til 2021
Indeværende års forbrug
Overført til kommende år
I alt

3.640.047
-2.765.659
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Overført fra tidligere år

-874.388
0

Midtvask
Overført fra tidligere år

511.868

Indeværende års forbrug

-261.132

Overført til kommende år

-250.735

I alt

0

Globale Historiefortællere / International pulje
Overført fra tidligere år
Indeværende års forbrug
I alt

76
-76
0

Europa-Nævnet (2018-2020) 2020
Overført fra tidligere
Brug af tilskud
I alt

149.602
-149.602
0

Nordisk Højskolestipendium 2019
Overført fra tidligere år
Brug af tilskud
I alt

556.205
-556.205
0

Young Europe is voting 2019
Overført fra tidligere år
Indeværende års forbrug
I alt

164.318
-164.318
0
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Jubilæum 2019
Overført fra tidligere år

122.880

Indeværende års forbrug

-122.880

I alt

0

Naturfagligt udviklingsprojekt TAKT2017-127
Overført fra tidligere år

1.837

Tilbageført midler til SLKS

-1.837

I alt

0

Mangfoldighedspulje 2019
Overført fra tidligere år

35.342

Bortfald tidligere bevillinger

290.484

Indeværende års forbrug

-33.696
-292.130

I alt
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Overført til puljen for 2020

0

Bæredygtig Verden Tværgående pulje TAKT2017-128
Overført fra tidligere år

278.504

Indeværende års forbrug

-252.183

Overført til kommende år

-26.321

I alt

0

FOLKP.2019-0002 Udviklingspulje for folkehøjskoler
Overført fra tidligere år

430.493

Bortfald tidligere bevillinger

79.985

Indeværende års forbrug

-510.478

I alt

0

Louis-Hansen Fond - Sanghåndbogen
Overført fra tidligere år

-190.736

Indeværende års forbrug

190.736

I alt

0

Mangfoldighedspulje 2021 (Integrationsindsats)
Bevilget i 2020
Indeværende års forbrug
Bevilget til projekter
Overført til kommende år
I alt

0
3.378
2.635.812
-2.639.190
0

Nordisk Højskolestipendium 2021
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Bevilget i 2020
Bevilget til højskolestipendier
Overført til kommende år
I alt

0
576.450
-576.450
0

Rigsfællesskabets højskolestipendium 2021
Bevilget til elever stipendier
Overført til kommende år
I alt

0
224.000
-224.000
0
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Bevilget i 2020
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