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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 for Foreningen NOR-

DEN. 

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med § 6 i aftale mellem Udenrigsministeriet og Foreningen NOR-

DEN samt god regnskabsskik tilpasset foreningens særlige aktiviteter og vilkår. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af 

foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens 

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019. 

 

Forretningsudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2019, som indstilles til Landssty-

relsens og repræsentantskabets godkendelse. 

 

København, den 28. februar 2020 

 

Generalsekretær 

 

 

Peter Jon Larsen 

 

Forretningsudvalget 

 

 

Marion Pedersen Grethe Hald Bent Jensen 

(konstitueret formand)  

 

 

Susanne Prip Madsen Merete Riber Dorit Myltoft  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til forretningsudvalget i Foreningen NORDEN 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen NORDEN for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der 

omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet er udarbejdet 

efter § 6 i aftale mellem Udenrigsministeriet og Foreningen NORDEN vedrørende finanslovstilskud til finan-

siering af organisationens aktiviteter. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 

31. december 2019 i overensstemmelse med § 6 i aftale mellem Udenrigsministeriet og Foreningen NORDEN.  

 

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 revisionsinstruks udstedt af Udenrigsministeriet for revisor ved Foreningen NORDEN. 

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.  

 

Forretningsudvalgets ansvar for årsregnskabet 

Forretningsudvalget har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med § 6 i aftale mellem Udenrigsministeriet og Foreningen NORDEN. Forretningsudvalget har 

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som forretningsudvalget anser for nødvendig for at udarbejde et 

årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er forretningsudvalget ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fort-

sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregn-

skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, med mindre forretningsudvalget enten har til hen-

sigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformati-

on, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 

grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i over-

ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 

samt samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruks udstedt af Udenrigsministeriet for revisor 

ved Foreningen NORDEN, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forven-

tes, 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 yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark, samt samt standarderne for offentlig revision jf. revisionsinstruks ud-

stedt af Udenrigsministeriet for revisor ved Foreningen NORDEN, foretager vi faglige vurderinger og opret-

holder 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 fejlin-

formation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 

udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af foreningens interne kontrol.  

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af forretningsudvalget, er passende, samt 

om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som forretningsudvalget har udarbejdet, er 

rimelige. 

 Konkluderer vi, om forretningsudvalgets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

cippet 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 ev-

ne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisi-

onspåtegning 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 noteoplys-

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

måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 Vurderer vi, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositi-

oner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 

forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-

sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kon-

trol, som vi identificerer under revisionen.  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Forretningsudvalget 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 

god regnskabspraksis. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-

regnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  

 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Forretningsudvalget er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-

stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig prak-

sis. Forretningsudvalget er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 

de midler og driften af foreningen, der er omfattet af årsregnskabet. Forretningsudvalget 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 vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og for-

valtningsrevision 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 be-

villinger, 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 foreningen, der er omfattet af års-

regnskabet. 

 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærknin-

ger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse 

 

København, den 28. februar 2020 

 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 

Christian Dahlstrøm 

statsautoriseret revisor 

mne35660 
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Ledelsesberetning 

Aktivitet 

Foreningen NORDEN har til formål at styrke og udvikle de nordiske folks samvirke indadtil og udadtil. 

 

Resultatdisponering 

Forretningsudvalget foreslår, årets underskud på 853 t.kr. overføres til næste år. 

 

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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Resultatopgørelse for 2019 

 

 

  2019 2018 

 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Kontingenter 1 1.652.276 1.684 

Tilskud fra Udenrigsministeriet  1.620.000 1.620 

Udlodningsmidler  69.743 72 

Særlige bidrag  130.375 369 

Undervisningsministeriet, tilskud konsulent/medarbejderkurser  41.394 40 

Statsbevillinger, der administreres af NORDEN 2 550.000 550 

Ungdomsudveksling, Nordjobb  589.157 492 

Hallo Norden  800.000 800 

Publikationer og andre informationsaktiviteter 3 292.591 324 

Foreningen NORDENs 100 års jubilæum i 2019, modtagne tilskud 4 3.281.858 0 

Andre indtægter  16 3 

Refusion af løn 5 1.561.240 1.539   ___________ _______ 

Indtægter i alt  10.588.650 7.493   ___________ _______ 

    

Lønninger 5 3.024.803 2.980 

Administration 6 454.109 388 

Foreningen NORDENs 100 års jubilæum i 2019, afholdte udgifter 7 4.009.922 326 

Styrelsesudgifter  135.307 114 

Lokalafdelingers kontingentandel  798.973 812 

Foreningen Nordens Forbund, afgift og møder  193.520 161 

Statsbevillinger, afholdte udgifter 8 573.080 568 

Ungdomsudveksling, Nordjobb   590.978 558 

Hallo Norden  815.721 808 

Publikationer og andre informationsaktiviteter 9 832.926 789 

Bankudgifter  12.324 13   ___________ _______ 

Udgifter i alt  11.441.663 7.517   ___________ _______ 

Årets resultat  (853.013) (24)   ___________ _______   ___________ _______ 

    

Forslag til resultatdisponering    

Anvendt af henlæggelse til Foreningen NORDEN's 100-årsjubilæum i 2019  (600.000) 0 

Overført til næste år  (253.013) (24)   ___________ _______ 

  (853.013) (24)   ___________ _______ 
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Balance pr. 31.12.2019 

 

 

  2019 2018 

 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Debitorer, inkl. tilgodehavende tilskud 10 232.500 27 

Tilgodehavender hos lokalafdelinger  54.710 81 

Forudbetalte omkostninger og beholdninger 11 176.141 136   ___________ _______ 

Tilgodehavender  463.351 244   ___________ _______ 

    

Likvide beholdninger  2.171.270 3.207   ___________ _______ 

    

Omsætningsaktiver  2.634.621 3.451   ___________ _______ 

    

Aktiver   2.634.621 3.451   ___________ _______   ___________ _______ 
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Balance pr. 31.12.2019 

 

 

  2019 2018 

 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Egenkapital 12 1.024.792 1.878   ___________ _______ 

    

Gæld til lokalforeninger  828.922 848 

Anden gæld 13 780.907 725   ___________ _______ 

Kortfristet gæld  1.609.829 1.573   ___________ _______ 

    

Passiver   2.634.621 3.451   ___________ _______   ___________ _______ 

    

Forpligtelser mv. 14   
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Noter 

 2019 2018 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

1. Kontingenter   

Personlige medlemmer 1.552.896 1.573 

Støttemedlemmer 55.250 59 

Skoler 33.860 41 

Biblioteker 10.270 11  ___________ _______ 

 1.652.276 1.684  ___________ _______ 

   

2. Statsbevillinger, der administreres af NORDEN   

Tilskud til skolearbejde 500.000 500 

Islandske Højskolestipendiater 50.000 50  ___________ _______ 

 550.000 550  ___________ _______ 

   

3. Publikationer og andre informationsaktiviteter   

Tilskud fra lokalafdelinger 194.640 191 

Tilskud fra Bladpuljen 60.978 57 

Andre informationsaktiviteter 36.973 76  ___________ _______ 

 292.591 324  ___________ _______ 

   

4. Foreningen NORDENs 100 års jubilæum i 2019, modtagne tilskud   

A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal 2.500.000 0 

Nordisk Ministerråd 50.000 0 

Letterstedtska Föreningen 7.057 0 

Nordisk Kulturfond 150.000 0 

Augustinus Fonden 75.000 0 

Nordisk Kulturkontakt 499.801 0  ___________ _______ 

 3.281.858 0  ___________ _______   
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Noter 

 2019 2018 

 kr. t.kr.  ___________ _______   

5. Lønninger   

Lønninger 2.822.241 2.778 

Pension 238.172 228 

ATP  29.046 27  ___________ _______ 

 3.089.459 3.033 

Modtaget refusion (64.656) (53)  ___________ _______ 

 3.024.803 2.980  ___________ _______ 

Overført løn, anslået:   

Udveksling, Nordjobb (445.000) (405) 

Skolearbejde (427.500) (428) 

Hallo Norden (597.240) (585) 

Flagning (121.500) (121)  ___________ _______ 

 (1.591.240) (1.539)  ___________ _______ 

   

Nettolønudgift efter overførsel  1.433.563 1.441  ___________ _______ 
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Noter 

 2019 2018 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

6. Administration   

Kontorartikler 4.287 4 

Fotokopiering, tryksager, papir og kuverter 48.768 17 

Håndbøger og blade 2.993 1 

Telefon mv. 67.112 83 

Gaver til personale 2.400 2 

Personaleomkostninger    1.593 8 

Rengøring 55.643 57 

Repræsentation og gaver 0 2 

Revision 94.750 91 

Revision af projektregnskaber mv. vedrørende 2018 18.813 14 

Regnskabsopstilling mv. 14.500 14 

Forsikringer 45.289 45 

Serviceabonnementer 8.225 0 

Husleje  316.484 305 

Edb-service 17.034 30 

Porto 77.428 40 

Andre udgifter 5.290 2  ___________ _______ 

Administration, i alt  780.609 715 

   

Overført til projekter (326.500) (327)  ___________ _______ 

Nettoudgift efter overførsel  454.109 388  ___________ _______ 

   

   

 

7. Foreningen NORDENs 100 års jubilæum i 2019, afholdte udgifter   

Honorarer 1.179.145 275 

Danmarks Radio 1.833.341 0 

Arnoldi plakat 113.250 0 

Århus Festuge 724.801 0 

Møder og administrationsudgifter 96.094 35 

Jubilæums- og Aktivitetsfonden 63.291 16  ___________ _______ 

 4.009.922 326  ___________ _______ 
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Noter 

 2019 2018 

 kr. t.kr.  ___________ _______     

8. Statsbevillinger, afholdte udgifter   

Skolearbejde 530.580 525 

Islandske Højskolestipendiater 42.500 43  ___________ _______ 

 573.080 568  ___________ _______ 

 

9. Publikationer og andre informationsaktiviteter, udgifter   

Medlemsblad, Nord NU 775.883 729 

Lokalarbejde  24.793 38 

Medlemsagitation 32.250 22  ___________ _______ 

 832.926 789  ___________ _______ 

   

 

10. Debitorer, inkl. tilgodehavende tilskud   

Tilgodehavende Nordisk Ministerråd 160.000 0 

Interreg 50.000 27 

Andre tilgodehavender 22.500 0  ___________ _______ 

 232.500 27  ___________ _______ 

   

11. Forudbetalte omkostninger   

Forudbetalte omkostninger og serviceabonnement 62.600 26 

Huslejedepositum 113.541 110  ___________ _______ 

 176.141 136  ___________ _______ 

   

12. Egenkapital   

Henlæggelse til Foreningen NORDENs 100 års jubilæum i 2019   

Saldo 01.01.2019 600.000 600 

Årets anvendelse (600.000) 0  ___________ _______ 

 0 600  ___________ _______ 

   

Egenkapital i øvrigt   

Saldo 01.01.2019 1.277.805 1.302 

Overført af årets resultat (253.013) (24)  ___________ _______ 

 1.024.792 1.278  ___________ _______ 

 

Saldo i alt pr. 31.12.2019 1.024.792 1.878  ___________ _______ 
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Noter 

 2019 2018 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

 

13. Anden gæld   

Skyldige omkostninger 256.226 195 

Skyldig ATP 3.408 3 

Skyldig moms 5.959 8 

Skyldig A-skat og AM-bidrag 119.977 119 

Skyldige feriepenge 18.489 18 

Feriepengeforpligtelse 153.565 149 

Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance 110.000 110 

Projekt ERASMUS 77.794 78 

Nordplus 0 8 

Tilskud Kredse 30.152 32 

Personalets gavekasse 5.337 5  ___________ _______ 

 780.907 725  ___________ _______ 

   

14. Forpligtelser mv.   

Der er stillet bankgaranti på nom. 300.000 kr. overfor Rejsegarantifonden.   

   

Lejeforpligtelse Vandkunsten 12, 5. sal   

Foreningen kan i henhold til lejekontrakt opsige lejemålet med 6 måneders varsel, svarende til en lejeforplig-

telse på 114 t.kr. pr. 31. december 2019.   
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Foreningens ledelse har fundet det mest hensigtsmæssigt at aflægge regnskabet efter følgende principper: 

 

Resultatopgørelsen 

Indtægter og udgifter vises efter et bruttoprincip. Det vil sige, at der finder ikke modregning sted mellem rela-

terede indtægter og udgifter. 

 

Omregning af fremmed valuta 

Mellemværende i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. 

 

Materielle anlægsaktiver 

Kontormaskiner og inventar værdiansættes til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede af- og nedskriv-

ninger. 

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

 

Inventar 10 år 

It-anskaffelser 3 år 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender optages med de beløb, hvormed de forventes at indgå. 

   

  

 


