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Landsforeningen KLF, Kirke & Medier

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020
for Landsforeningen KLF, Kirke & Medier.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31.
december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Generalsekretær

Mikael Arendt Laursen

Landsstyrelse

Ole Sørensen
Formand

Carsten Riis Jensen
Næstformand

Simon Ambrosen

Maria Kofod Primdahl

Jørgen Hansen

Kim Borregaard Eriksen

Britta Abana

Bent Munch

Simon Otto Nielsen Marqvarsen

Mikael Søderstjerna
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Fredericia, den 11. marts 2021

Landsforeningen KLF, Kirke & Medier

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Landsforeningen KLF, Kirke & Medier
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen KLF, Kirke & Medier for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31.
december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser og foreningens vedtægter med de tilpasninger, der følger af, at
der er tale om en frivillig forening.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af 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
Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for foreningen det af generalforsamlingen
godkendte resultatbudget for 2020. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til
resultatopgørelsen har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. 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 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 fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
* 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
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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 2020 - 31.
december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Landsforeningen KLF, Kirke & Medier

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
* Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 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 selskabet 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.
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
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.

Herning, den 11. marts 2021
ANKER HØST
registreret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 31626536

Flemming Mørup
Registreret revisor
mne16922

-5-

Penneo dokumentnøgle: XNO6Q-GWECE-J26X1-1ZJAF-G4EKK-HEU70

* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Landsforeningen KLF, Kirke & Medier

Foreningsoplysninger

Telefon
E-mail
Hjemmeside
CVR-nr.
Hjemsted
Regnskabsår

Landsforeningen KLF, Kirke & Medier
Korskærvej 25
7000 Fredericia
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www.klf.dk
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1. januar 2020 - 31. december 2020

Landsstyrelsen

Ole Sørensen
Carsten Riis Jensen
Simon Ambrosen
Maria Kofod Primdahl
Jørgen Hansen
Kim Borregaard Eriksen
Britta Abana
Bent Munch
Simon Otto Nielsen Marqvarsen
Mikael Søderstjerna

Generalsekretær

Mikael Arendt Laursen

Revisor
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registreret revisionsaktieselskab
Østergade 12
7400 Herning
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Danske Bank
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1092 København K
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Foreningen

Landsforeningen KLF, Kirke & Medier

Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningen, der er fælleskirkelig og partiupolitisk, har til formål at arbejde for, at der i medierne skabes gode vilkår
for placeringen af det kristne evangelium, således som det kommer til udtryk i de bibelske tekster og den apostolske
bekendelse, samt at arbejde for, at der bringes udsendelser, som repræsenterer den kristne kulturarv. Foreningen
skal ligeledes arbejde for, at mediernes udsendelser udvises en etisk forsvarlig holdning over for mennesker, som
medvirker, og emner, der behandles i udsendelserne.
Foreningen skal også inspirere kristne menigheder til at se muligheden for evangeliets fremme i de elektroniske
medier.
Arbejdsformerne skal til enhver tid være i overensstemmelse med formålet i den aktuelle mediesituation.

Foreningsaktiviteter
Ligesom så mange andre blev også KLF ramt af corona-nedlukningen i marts 2020. Mange aktiviteter blev aflyst
året igennem, og kun de allermest nødvendige møder blev holdt. Selv landsmødet, som var planlagt til første lørdag
i oktober blev udskudt til januar 2021. Da mødeaktiviteten blev sat stort set i bero også i forhold til dialogen med
medierne og politikerne, valgte vi i stedet at sætte fokus på udviklingen af fremtidens KLF i et stort PR-projekt
sammen med The Brand Agency. Formålet var at afdække muligheden for i højere grad at profilere og synliggøre
KLF's arbejde i det kirkelige landskab. Et andet tiltag, som blev igangsat i 2020, var ansættelsen af en deltids
mødebooker med henblik på at sælge Mediemod-foredrag til kirker rundt omkring i landet. Dette arbejde blev
desværre også hæmmet i ganske høj grad af kirkernes manglende mod på at lave aftaler i en tid med mange
restriktioner.
Trods alt dette var KLF, Kirke & Medier også i 2020 den kristne stemme i mediedebatten og deltog aktivt i debatten
både i den trykte presse og på de digitale platforme.
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Foreningens indtægter
Foreningens indtægter har i lighed med tidligere år bestået af kontingenter, gaver, indsamlinger og tilskud fra tipsog lottomidler, Arv, momskompensation og bladpuljetilskud samt i begrænset omfang fra salg af foredrag under
brandet Mediemod.

Landsforeningen KLF, Kirke & Medier

Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for Landsforeningen KLF, Kirke & Medier for 2020 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med tilpasninger, der følger af foreningens
særlige forhold vedrørende regnskabsopstilling mv.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i
resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb,
der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag
af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab
og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Kontingenter, gaver, arv og tilskud samt diverse indtægter medtages som indtægt i det år beløbet er modtaget eller i
det regnskabsår de vedrører. Herudover vurderes kontingentrestancer m.v. ved regnskabsårets udløb, og de
skønnede restancer, som forventes indbetalt primo næste regnskabsår, medtages ligeledes som indtægt.
Udgifter
Udgiftskriteriet er det tidspunkt hvor beløbet er afholdt eller udgiften disponeret. Faktura på køb af varer og
tjenesteydelser, der modtages umiddelbart efter regnskabsårets udløb, periodiseres og medtages i det regnskabsår de
vedrører.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og øvrige lønrelaterede omkostninger, inklusiv feriepenge og pensioner samt
andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Desuden indregnes øvrige personaleomkostninger.
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i
foreningen. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider
og restværdier:
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Generelt

Landsforeningen KLF, Kirke & Medier

Anvendt regnskabspraksis
Brugstid
5 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Restværdi
0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i
resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Udbytte fra aktier indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat af årets resultat
Foreningen er som følge af sit formål fritaget for at indsende selvangivelse. Der påhviler derfor ikke foreningen
nogen skat til betaling.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med
eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Andre finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til
Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.
Kapitalandele i unoterede selskaber indregnes i balancen til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til
dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien,
nedskrives til denne lavere værdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
Kapitalkonto
Kapitalkontoen udtrykker indestående i Landsforeningen KLF Kirke & Medier, opgjort som samtlige aktiver med
fradrag af hensættelser og gældsforpligtigelser i alt.
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Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer medtages ikke i resultatopgørelsen, men
henføres direkte til kapitalkontoen.

Landsforeningen KLF, Kirke & Medier

Anvendt regnskabspraksis
Hensatte forpligtelser
KLFs hæderslegat er nedlagt og overført til landsforeningens regnskab, hvor kapitalen i hæderslegatet er opført
under hensættelser, hvorfra de fremtidige udlodninger vil blive foretaget.
Hensættelser i øvrigt udtrykker hvad der er hensat til senere anvendelse og særlige formål i foreningen, samt hvad
der er forbrugt heraf i årets løb.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
Anden gæld
Andre gældsforpligtelser måles til nominel restgæld på balancedagen.

Penneo dokumentnøgle: XNO6Q-GWECE-J26X1-1ZJAF-G4EKK-HEU70

Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Landsforeningen KLF, Kirke & Medier

Resultatopgørelse
Realiseret
2019

kr.
2.345.480
281.598
83.270
32.728
57.401
50.770
600.000
3.451.247

Budget
2020
(ej revideret)
kr.
2.375.000
325.000
80.000
50.000
45.000
9.000
100.000
2.984.000

-1.697.100

-1.670.000

-1.653.872

1.754.147

1.314.000

1.420.947

-70.582
-47.792
-315.602
-48.498
-44.185
0
-121.133
-166.469
-307.688
74.545
-1.047.404

-250.000
-100.000
-380.000
0
-40.000
-10.000
-150.000
-175.000
-400.000
0
-1.505.000

-96.637
-61.211
-337.806
-18.069
-55.070
-8.871
-118.577
-166.024
-299.413
11.181
-1.156.102

Resultat før afskrivninger

706.743

-191.000

264.845

Af- og nedskrivninger af materielle og
immaterielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster

-11.249
695.494

0
-191.000

-11.249
253.596

Andre finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat

1.427
-14.194
682.727

0
0
-191.000

1.681
-14.451
240.826

600.000

0

190.000

82.727
682.727

-191.000
-191.000

50.826
240.826

Note
Kontingenter
Indsamlinger og gaver
Tips- og Lottopulje
Momskompensation
Bladtilskud
Diverse indtægter
Arv
Indtægter i alt

1

2

Personaleomkostninger
Resultat før andre eksterne
omkostninger

3

Interne møder
Netværksmøder
Kirke og Medier
Mediamod
Netværksbidrag
Aktivitets tilskud til netværk
Kommunikation og PR.
Lokaleomkostninger
Administrationsomkostninger
Next Level (overført fra henlæggelser)
Andre eksterne omkostninger

4
5
6

7
8
9

Forslag til resultatfordeling:
Henlæggelser
Overført resultat - foreslås overført til
kapitalkontoen
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kr.
2.488.970
351.616
83.375
43.225
48.739
58.894
0
3.074.819
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Realiseret
2020

Landsforeningen KLF, Kirke & Medier

Balance 31. december 2020

Note

2020
kr.

2019
kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

10

33.746
33.746

44.995
44.995

Andre værdipapirer og kapitalandele
Finansielle anlægsaktiver

11

193.187
193.187

243.375
243.375

226.933

288.370

Anlægsaktiver
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

12

88.508
88.508

16.028
16.028

Likvide beholdninger

13

3.143.490

2.305.348

Omsætningsaktiver

3.231.998

2.321.376

Aktiver

3.458.931

2.609.746
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Aktiver

Landsforeningen KLF, Kirke & Medier

Balance 31. december 2020

Note

2020
kr.

2019
kr.

Kapitalkonto
Egenkapital

14

567.754
567.754

486.964
486.964

KLF, Kirke & Mediers Hæderslegat
Hensættelser til senere anvendelse og særlige formål
Hensatte forpligtelser

15
16

293.644
2.036.052
2.329.696

305.323
1.512.835
1.818.158

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til netværk
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag
til social sikring
Kortfristede gældsforpligtelser

17
18

45.000
52.191

45.000
0

19

464.290
561.481

259.624
304.624

561.481

304.624

3.458.931

2.609.746

Gældsforpligtelser
Passiver

Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der
ikke er indregnet i balancen
Beretning og erklæring til indsamlingsnævnet
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Passiver

Landsforeningen KLF, Kirke & Medier

Noter
2020

2019

152.587
21.083
2.350
3.460
0
0
102.118
281.598

204.750
22.591
3.875
6.838
2.150
9.246
102.166
351.616

0
9.050
6.386
34.165
300
869
50.770

695
9.050
10.484
28.605
0
10.060
58.894

1.434.673
-3.584
207.164
13.064
11.510
19.701
14.572
1.697.100

1.450.779
-106.193
220.019
14.768
10.129
54.394
9.976
1.653.872

12.147
35.755
0
10.220
8.479
3.981
70.582

0
59.393
10.653
3.300
6.803
16.488
96.637

16.884
11.643
0
13.887
5.378
47.792

15.822
16.613
5.019
17.116
6.641
61.211

1. Indsamlinger og gaver
Kirke og Media
Kollektindsamling
Indsamling ved møder
Indgået mobilepay
Påskebreve / julebrev
Lukkede lokalafdelinger
Andre gaver til gavekontoen m.v.

Deltagerbetaling kurser og konferencer
Drift af SLS sekretariat
Overskud julekalender
Indtægter fra foredrag
Salg af inventar
Salg af materialer

3. Personaleomkostninger
Lønninger
Lønrefusion
Pension
ATP
Øvrige sociale bidrag
Kurser
Øvrige personaleudgifter

4. Interne møder
Landsmøde
Landsstyrelsesmøder
Repræsentantskabsmøder
Fundrasing udvalg
Vækstudvalg
Netværksmøder

5. Netværksmøder
SLS
DR
TV2
Øvrige nationale samarbejder
Øvrige internationale samarbejder
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2. Diverse indtægter

Landsforeningen KLF, Kirke & Medier

Noter
2020

2019

26.996
131.499
154.627
2.480
315.602

26.025
139.406
169.594
2.781
337.806

10.190
8.958
13.954
0
6.427
6.880
179
0
74.545
121.133

42.920
11.084
20.013
16.744
7.690
19.467
0
659
0
118.577

151.633
14.836
166.469

151.200
14.824
166.024

3.680
4.444
22.969
25.357
20.105
27.938
89.375
2.699
13.434
36.288
35.188
17.168
9.043
307.688

881
847
15.873
66.823
15.709
24.750
47.531
0
13.683
44.915
41.969
12.399
14.033
299.413

6. Kirke og Medier
Redaktionelt arbejde
Trykkeudgifter mv.
Udsendelse - porto
Andre bladudgifter

Tryksager og materialer
Annoncer
Hjemmeside
Deltagelse i udstillinger
Standmateriale
Avisudklip og nyhedsservices
Gaver og blomster
Diverse
Next Level

8. Lokaleomkostninger
Husleje
Forsikringer

9. Administrationsomkostninger
Rejser, kørsel og ophold
Kontorartikler
Telefon og internet
Fragt og porto
Abonnement
Medlemsdatabase
EDB udgifter
Forsikring
Dataløn og bankgebyrer
PBS gebyrer og girokort
Revision og regnskabsassistance
Kopimaskine, service
Småanskaffelser
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7. Kommunikation og PR.

Landsforeningen KLF, Kirke & Medier

Noter
2020

2019

56.244
0
56.244

0
56.244
56.244

-11.249
-11.249
-22.498

0
-11.249
-11.249

33.746

44.995

Kostpris primo
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

11. Andre værdipapirer og kapitalandele
Nominel værdi
/ antal stk.

Kostpris

Kursværdi

Regnskabsmæssig værdi
aktuelt år

1

346

109

109

1
2

156
6.000

339
6.000

339
6.000

890

884

943

943

175.415

172.402
179.788

185.796
193.187

185.796
193.187

4.900
338
83.270
88.508

15.700
328
0
16.028

375.885
123.812
1.831.767
333.122
58.488
303.644
116.772
3.143.490

446.130
131.640
962.556
409.905
49.794
305.323
0
2.305.348

Modern Times Group
MTG AB B
Nordic Entertainment
Group AB B
Kristelig Dagblad
Realkredit Danmark, 5%,
2025
Realkredit Danmark,
variabel, 2038

12. Andre tilgodehavender
Gaver
Obligationsrenter
Tipstilskud

13. Likvide beholdninger
Danske Bank 131493 (driftskonto)
Danske Bank 2004411 kontingent)
Danske Bank 3277550 (gaver)
Danske Bank 11535613 (aktivitetspulje)
Danske Bank 11429823 (mobilepay)
Danske Bank 12711158 (Hæderslegat)
Stattekonto
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10. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Landsforeningen KLF, Kirke & Medier

Noter
2020

2019

486.964
82.727
-1.937
567.754

435.019
50.826
1.119
486.964

305.323
-1.679
-10.000
293.644

306.942
-1.619
0
305.323

987.930
600.000
0
1.587.930

912.930
75.000
0
987.930

409.905
0
-76.783
333.122

421.086
0
-11.181
409.905

75.000
0
0
75.000

0
75.000
0
75.000

40.000
0
0
40.000

0
40.000
0
40.000

2.036.052

1.512.835

45.000
45.000

45.000
45.000

14. Kapitalkonto
Saldo primo
Overført resultat
Kursregulering på værdipapirer

Saldo primo
Årets underskud
Årets udlodning

16. Hensættelser til senere anvendelse og særlige formål
Dispositionsfond
Saldo primo
Årets henlæggelser
Anvendt i året

Aktivitetspulje
Saldo primo
Årets henlæggelser
Anvendt i året

Landsmøde
Saldo primo
Årets henlæggelser
Anvendt i året

Mediemod
Saldo primo
Årets henlæggelser
Anvendt i året

Hensættelser til senere anvendelse og særlige formål i alt

17. Leverandører af varer og tjenesteydelser
Revision og regnskabsassistance
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15. KLF, Kirke & Mediers Hæderslegat

Landsforeningen KLF, Kirke & Medier

Noter
2020

2019

1.698
3.707
17.409
8.302
9.590
4.121
7.364
52.191

0
0
0
0
0
0
0
0

18. Gæld til netværk
Netværk Fyn
Netværk Kronjylland
Netværk Midtjylland Vest
Netværk Midtjylland Øst
Netværk Syd- og Sønderjysk
Netværk Sydsjælland
Netværk Sydvestjylland

A-skat og AM-bidrag
ATP og øvrige sociale bidrag
Feriepengeforpligtigelse
Udlodning, KLF, Kirke & Mediers Hæderslegat
Skyldige omkostninger

156.516
5.203
206.436
10.000
86.135
464.290

43.644
6.254
188.069
0
21.657
259.624

20. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

21. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

22. Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen
Lejekontrakten på landskontorets lokaler på Korskærvej 25, Fredericia kan opsiges med 6 måneders
varsel til den 1. juni eller 1. december. Den årlige leje andrager kr. 152.400, og er inkl. el, vand, varme,
telefoni og internet.

23. Beretning og erklæring til indsamlingsnævnet
Formålet med indsamlingerne er at støtte KLF, Kirke & Mediers arbejde i Danmark og i år er indsamlingerne
foretaget via vores magasin KLF, Kirke og Medier, som udgives fire gange om året og som er vedlagt et
girokort. Derudover foretages der en kollektindsamling i landets kirke, indsamling ved møder og foredrag samt
ved direct mail med opfordring om at støtte. Vores MobilPay nummer oplyses ved møder og foredrag,
ligesom dette er oplyst på foreningens hjemmeside - under støt os sammen med kontonummeret til gavekontoen til
foreningen.
Der er i år indgået kr. 600.000 fra arv til foreningen.
De indsamlede midler er anvendt til deres formål – der henvises til note 1. over fordelingen på de indsamlede midler.
Generalsekretær Mikael Arendt Laursen, der er ansvarlig for indsamlingerne, erklærer ved sin underskrift af
årsrapporten på side 3, at indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven og
- Indsamlingsbekendtgørelsen nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamlinger m.v. jf. bekendtgørelsens §8, stk. 3.

- 18 -

Penneo dokumentnøgle: XNO6Q-GWECE-J26X1-1ZJAF-G4EKK-HEU70

19. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Mikael Arendt Laursen

Maria Kofod Primdahl

Daglig leder
Serienummer: PID:9208-2002-2-107703119599
IP: 176.20.xxx.xxx
2021-03-22 07:23:56Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-865995425141
IP: 86.52.xxx.xxx
2021-03-22 07:38:37Z

Bent William Munch

Britta Fruergaard Abana

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-418104631728
IP: 185.107.xxx.xxx
2021-03-22 08:34:02Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-090051656149
IP: 93.166.xxx.xxx
2021-03-22 08:49:01Z

Jørgen Hansen

Simon Otto Nielsen Marqvarsen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-800468247304
IP: 87.57.xxx.xxx
2021-03-22 09:13:47Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-153853572054
IP: 80.163.xxx.xxx
2021-03-22 09:41:26Z

Carsten Riis Jensen

Mikael Skovgaard Rugager Søderstjerna

Næstformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-512062488530
IP: 176.20.xxx.xxx
2021-03-22 09:43:41Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-052170500992
IP: 194.192.xxx.xxx
2021-03-22 10:28:49Z
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“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”
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Ole Sørensen

Kim Asbjørn Eriksen

Bestyrelsesformand
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IP: 95.154.xxx.xxx
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Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-150684792427
IP: 188.179.xxx.xxx
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Simon Tobias Skovgaard Ambrosen

Flemming Mørup

Bestyrelsesmedlem
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IP: 185.5.xxx.xxx
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