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KL’s årsrapport 2021
1. Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for KL.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A-virksomheder med
tilvalg fra højere klasser.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til delegeretmødets godkendelse.
København, den 10. februar 2022
Direktionen:
…………………………
Kristian Vendelbo
Adm. direktør

Bestyrelsen:
…………………………
Jacob Bundsgaard Johansen

…………………………
Martin Damm

…………………………
Lars Weiss

…………………………
Thomas Gyldal Petersen

…………………………
Christina Krzyrosiak Hansen

…………………………
Peter Rahbæk Juel

…………………………
Birgit Stenbak Hansen

…………………………
Thomas Kastrup-Larsen

…………………………
Leon Sebbelin

…………………………
Michael Ziegler

…………………………
Tonni Hansen

…………………………
Jette Skive

…………………………
Jens Ive

…………………………
Jørn Pedersen

…………………………
Ulrik Wilbek

…………………………
Erik Flyvholm

…………………………
Per Clausen

Formand

Næstformand

3

KL’s årsrapport 2021
2. Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til de delegerede i KL
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Vi har revideret årsregnskabet for KL for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).
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 regnskabet. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for
revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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 for regnskabsklasse A. Vi har
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
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 regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet 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.
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Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 brugerne træffer på grundlag af regnskabet.
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 regnskabet, 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.
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 regnskabet 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 regnskabet 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 regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
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.
Hellerup, den 10. februar 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Møller Langvad
statsautoriseret revisor
mne21328

Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor
mne34352
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3. Foreningsoplysninger
Forening

KL
Weidekampsgade 10
2300 København S
Telefon:
Hjemmeside:

3370 3370
www.kl.dk

CVR nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

62 54 74 13
1970
København
1. januar – 31. december

Bestyrelse
Formand Jacob Bundsgaard Johansen
Næstformand Martin Damm
Overborgmester Lars Weiss
Borgmester Thomas Gyldal Petersen
Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen
Borgmester Peter Rahbæk Juel
Borgmester Birgit Stenbak Hansen
Borgmester Thomas Kastrup-Larsen
Borgmester Leon Sebbelin
Borgmester Michael Ziegler
Borgmester Tonni Hansen
Rådmand Jette Skive
Borgmester Jens Ive
Borgmester Jørn Pedersen
Borgmester Ulrik Wilbek
Borgmester Erik Flyvholm
Byrådsmedlem Per Clausen
Ledelse

Revision

Administrerende direktør Kristian Vendelbo
Direktør Laila Kildesgaard
Direktør Kristian Heunicke
Direktør Christian Harsløf
Cheføkonom Morten Mandøe
Vicedirektør Ida Thuesen Nielsen
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup
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4. Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
KL er interesse- og medlemsorganisation for de danske kommuner.
Foreningens hovedaktivitet består i at varetage danske kommuners fælles interesser og derved bidrage til, at
kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed. KL skal
være et center for indsamling, udvikling og spredning af viden om det danske kommunestyre.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udviser et overskud på 9.308.026 kr. Det realiserede overskud kan i al væsentlighed henføres til
et ekstraordinært udbytte fra SKI på 6,75 mio. kr. således, at det ordinære resultat udgør et overskud på
2.558.026 kr.
KL's egenkapital er ved årets udgang opgjort til 652,5 mio. kr. I forhold til primo året er egenkapitalen reguleret
med ændringer i kapitalandelen i Kommunernes Revision, årets regulering af pensionsforpligtelserne for tidligere tjenestemandsansatte samt indregning af årets resultat. Kapitalandelen i Kommunernes Revision er opskrevet med ca. 7 mio. kr. mens den aktuarmæssige regulering for tidligere KL-ansatte tjenestemænd udgør
ca. 5,8 mio. kr.

Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtrådt forhold, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af
årsrapporten.

Forventet udvikling
Ledelsen forventer et balanceret resultat for 2022.
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Indtægter og omkostninger
Finansieringssammensætning 2021

Kontingent

50%
41%

Konsulent- og
kursusvirksomhed
Sekretariatsbidrag og
driftsaftaler
Indtægter af kapitalandele
Finansielle indtægter

2%

4%

3%

Den samlede finansiering i KL for 2021 er opgjort til 425,1 mio. kr. Heraf udgør kontingentindtægterne
214,5 mio. kr. svarende til 50 pct. mod 49 pct. i 2020, mens salgsindtægterne fra konsulent- og kursusvirksomhed på 172,0 mio. kr. udgør 41 pct., hvilket er samme niveau som i 2020. Indtægter fra sekretariatsbidrag og driftsaftaler er i 2021 opgjort til 3 pct. af den samlede finansiering mod 2% i 2020. De resterende 6
pct. af den samlede finansiering udgøres af finansielle indtægter samt indtægter af kapitalandele (udgjorde 8
pct. i 2020).

Udvikling i finansiering 2020-2021 (mio. kr.)
214,5
212

Kontingent

172,0
176

Konsulent- og kursusvirksomhed

13,2
10

Sekretariatsbidrag og driftsaftaler

6,8
5

Indtægter af kapitalandele

18,7
30

Finansielle indtægter
0

50

100
2021

150

200

250

2020

Årets kontingentindtægter er i baseret på den forventede kommunale pris- og lønudvikling for 2021 samt
reguleringer af afvigelser mellem forventet og faktisk pris- og lønudvikling fra forgående år.
Reduktionen i bruttoindtægter fra konsulent- og kursusvirksomhed på 4 mio. kr. for 2021 i forhold til 2020
skyldes primært, at konsulentaktiviteterne i KL blev flyttet til Komponent den 1. april 2021.
Indtægterne fra sekretariats- og driftsaftaler er i 2021 steget med 2,8 mio. kr. i forhold til 2020, men ligger på
niveau svarende til tidligere år.
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Omkostningsfordeling 2021
Personaleomkostninger
65%

Konsulent- og
kursusvirksomhed
Møde- og
forhandlingsvirksomhed
Andre eksterne
omkostninger
Afskrivninger

14%

6%
0%

15%

De samlede omkostninger er i 2021 opgjort til i alt 415,8 mio. kr., hvoraf personaleomkostninger udgør 65
pct. (udgjorde 67 pct. i 2020). Udgifter til konsulent- og kursusvirksomhed udgør i 2021 14 pct. af de samlede udgifterhvilket er samme niveau som i 2020. Udgifter til møde- og forhandlingsvirksomhed, som også
omfatter udgifter til udviklingsaktiviteter, udgør i 2021 6 pct. mod 5 pct. i 2020. Andre omkostninger, herunder til husleje og kontorhold o.l., er opgjort til 15 pct. (udgjorde 14 pct. i 2020).

Udvikling i omkostninger 2020-2021 (mio. kr.)
272,6
294,8

Personaleomkostninger

56,7
62,6

Konsulent- og kursusvirksomhed

24,5
22,2

Møde- og forhandlingsvirksomhed

61,0
60,4

Andre eksterne omkostninger

1,1
1,1

Afskrivninger
0

50

100
2021

150

200

250

300

350

2020

I 2021 er de samlede personaleomkostninger opgjort til 272,6 mio. kr., hvilket er 8 pct. lavere end 2020,
hvilket skyldes etableringen af Komponent og derved rokering af personale.
Udgifterne til konsulent- og kursusvirksomhed er i 2021 reduceret med 5,9 mio. kr., hvilket modsvarer den
konstaterede nedgang i bruttoindtægter fra konsulentaktiviteter.
For så vidt angår de øvrige udgiftstyper, er disse samlet set steget med 2,9 mio.kr. i 2021 i forhold til 2020.
Ud over en forventet stigning som følge den generelle prisstigning er udgifter vedrørende arbejdsret og
voldgiftssager steget med 2,0 mio.kr. i 2021 i forhold til 2020.
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5. Resultatopgørelse
1. januar - 31. december
Note

2021
kr.

2020
kr.

Kontingentindtægter
Indtægter ved konsulent- og kursusvirksomhed
Sekretariatsbidrag og driftsaftaler
Indtægter i alt

1

214.496.691
172.008.972
13.176.260
399.681.922

212.230.041
175.699.261
10.327.231
398.256.533

Personaleomkostninger
Omkostninger ved konsulent- og kursusvirksomhed
Møde- og forhandlingsvirksomhed
Andre eksterne omkostninger
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster

2

-272.552.184
-56.724.486
-24.470.697
-61.006.726
-1.087.862
-16.160.033

-294.835.582
-62.630.208
-22.153.957
-60.400.899
-1.119.745
-42.883.858

6.750.000
18.718.059
9.308.026

5.000.000
24.578.315
-13.305.543

Skat af årets resultat
Årets resultat

0
9.308.026

0
-13.305.543

Resultatdisponering
Overført resultat
I alt

9.308.026
9.308.026

-13.305.543
-13.305.543

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
Andre finansielle indtægter
Resultat før skat

3

Som af bestyrelsen foreslås overført til næste år.
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6. Balance
pr. 31. december
Note

2021
kr.

2020
kr.

2.646.225
273.749
2.919.974

2.708.125
1.299.711
4.007.836

245.018.750
900.000
322.000
137.207.198
450.000.000
833.447.948

245.018.750
900.000
322.000
137.207.198
450.000.000
833.447.948

836.367.922

837.455.784

23.971.847
21.583.245
45.555.092

26.535.852
24.322.025
50.857.877

331.127.386

364.755.550

42.224.456
0
42.224.456

46.194.260
0
46.194.260

418.906.934

461.807.687

1.255.274.856

1.299.263.471

AKTIVER

Anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg, maskiner og inventar
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder
Andre værdipapirer og kapitalandele
Deponeringer
Gældsbreve i tilknyttede virksomheder
Finansielle anlægsaktiver

3
4
5
6
7
8

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender
Værdipapirer
Indeståender
Partsmidler, netto
Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

9
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Balance
pr. 31. december
Note
PASSIVER
Egenkapital

2021
kr.

2020
kr.

652.468.213

630.258.921

119.286.467
137.207.198
220.625.273
477.118.938

125.165.970
137.207.198
227.647.037
490.020.205

19.324.197
16.767.759
89.595.749
125.687.705

17.081.104
41.979.835
119.923.406
178.984.345

1.255.274.856

1.299.263.471

Hensatte forpligtelser
Pensionsforpligtelser
Deponeringer
Negativ kapitalandel i tilknyttet virksomhed
Hensatte forpligtelser

10
4

Gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Feriepengeforpligtelser
Anden gæld
Gældsforpligtelser
Passiver i alt

Eventualforpligtelser

11
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7. Egenkapitalopgørelse
pr. 31. december
kr.
Saldo pr. 1/1 2021
Årets regulering af kapitalandel vedrørende Kommunernes Revision *)
Årets aktuarmæssige reguleringer på pensionsforpligtelser
Overført resultat jf. resultatdisponering
Egenkapital pr. 31/12 2021

630.258.921
7.021.764
5.879.502
9.308.026
652.468.213

Ad *) Kapitalandelen i Kommunernes Revision er reguleret for opskrivningen i den regnskabsmæssige
egenkapital som følger:
Regulering af pensionsforpligtelse, jf. note 4, samt indregning af årets resultat

7.021.764

Årets regulering af kapitalandel

7.021.764
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8. Noter
1. Kontingentindtægter
Kontingentet er fremskrevet med en faktor svarende til den kommunale pris- og lønfremskrivning.
Det opkrævede kontingent for 2021 udgjorde 3.811,76 kr. pr. 100 indbyggere. Befolkningstallet er
fastlåst pr. 1. januar 2014, således at kontingentindtægterne ikke stiger som følge af en stigning i
det samlede befolkningstal.

2. Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Sociale afgifter

2021
kr.

2020
kr.

-217.168.929
-41.143.028
-14.240.226
-272.552.184

-236.114.968
-43.806.066
-14.914.549
-294.835.582

3. Materielle anlægsaktiver

Grunde og
bygninger
kr.
Kostpris
Saldo pr. 1/1 2021
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris pr. 31/12 2021
Af- og nedskrivninger
Saldo pr. 1/1 2021
Årets afskrivninger
Akk. afskrivninger på afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2021
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2021

Andre anlæg, maskiner og inventar IT Systemer
kr.

I alt
kr.

3.095.000
0
0
3.095.000

27.561.254
0
0
27.561.254

3.081.021
0
0
3.081.021

33.737.275
0
0
33.737.275

386.875
61.900
0
448.775

26.261.543
1.025.962
0
27.287.505

3.081.021
0
0
3.081.021

29.729.439
1.087.862
0
30.817.301

2.646.225

273.749

0

2.919.974
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4. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Selskabs-

Regnskabs-

Seneste

Årsresultat

* Egenkapital

kapital

Navn

årsrapport

kr.

kr.

kr.

Ejerandel
%

KOMBIT A/S

31/12 2020

-107.576.000

946.493.000

240.000.000

100

KL2019 A/S **

31/12 2020

29.677.000

299.607.000

10.000.000

100

240.000.000

Kommunernes Hus A/S

30/09 2021

7.816.339

130.892.607

1.000.000

100

1.000.000

Kommuneforlaget A/S

30/09 2021

1.116.168

17.667.026

500.000

100

500.000

Komponent

31/12 2020

-6.626.603

11.558.398

1.342.500

83,33

1.118.750

Kommunernes Revision ***

31/12 2021

7.021.764

-220.625.273

0

100

-220.625.273

Dansk Bibl.Center A/S

31/12 2020

3.170.000

30.685.000

3.900.000

61,5

2.400.000

mæssig værdi
kr.
-

24.393.477
Der indregnes således:
Hensatte forpligtelser

220.625.273

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed

245.018.750

Ad *) Egenkapital er opgjort ekskl. deklareret udbytte.
Ad **) Selskabet blev etableret i 2019 med indskud ved apportindskud på 100 pct. af aktiekapitalen i KOMBIT A/S.
Ad ***) Den regnskabsmæssige værdi på kr. -220.625.273 repræsenterer KL’s nettopensionsforpligtelse for tidligere
ansatte i Kommunernes Revision.

5. Kapitalandele i associerede virksomheder
Selskabs-

Regnskabs-

Seneste

Årsresultat

* Egenkapital

kapital

Navn

Årsrapport

kr.

kr.

kr.

Ejerandel
%

SKI A/S

31/12 2020

32.003.817

138.761.603

2.000.000

45

mæssig værdi
kr.
900.000
900.000

6. Andre værdipapirer og kapitalandele
Selskabs-

Regnskabs-

Seneste

Årsresultat

* Egenkapital

kapital

Navn

Årsrapport

kr.

kr.

kr.

Ejerandel
%

Sampension, livs.forsikr A/S

31/12 2020

54.000.000

3.689.000.000

800.000

19,625

157.000

Lærernes Pension

31/12 2020

0

306.960.000

49.070.000

0,1

40.000

Pension Danmark

31/12 2020

108.000.000

4.754.000.000

8.000.000

0,9

125.000

mæssig værdi
kr.

322.000
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7. Deponeringer
I forbindelse med salget af aktierne i Kommunekemi i 2009 er 137,2 mio.kr. deponeret og hensat, primært til
afdækning af miljøforpligtelser af deponeret affald i en periode på 15 – 60 år. Påløbende renter af deponeringen indregnes i KL's driftsresultat og afregnes årligt. Hensættelsen forventes nedbragt i takt med frigivelse
af deponeringen.
8. Gældsbreve i tilknyttede virksomheder
i) Udlånet til en værdi af 350,0 mio. kr. er til det 100 % ejede datterselskab Kommunernes Hus. Lånet forfalder til betaling 31. december 2030.
ii) Udlånet til en værdi af 100,0 mio. kr. er til KOMBIT. Lånet forfalder til betaling 28. februar 2022.

9. Værdipapirer og likvide beholdninger
På vegne af arbejdsmarkedsparterne administrerer KL værdipapirer for i alt kr. 312.736.092 og likvidebeholdninger for i alt kr. 209.840.114, som præsenteres netto til kr. 0, idet de er fratrukket tilsvaret af midlerne.
Disse beholdninger betegnes som partsmidler og tilhører de arbejdsmarkedsparter, der indgår i de kommunale overenskomster herunder AUA, Kompetencefonden og Tryghedspuljen.
10. Pensionsforpligtelser
Der er i forbindelse med opgørelsen af årsregnskabet for 2021 foretaget en beregning af foreningens pensionsforpligtelse til tjenestemandsansat personale, som understøtter hensættelsen. Pensionsforplig-telsen er i
lighed med tidligere år opgjort på baggrund af beregning fra SamPension baseret på, at alle omfattede medarbejdere pensioneres 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder.

Opgørelsen af pensionsforpligtelsen består af nedenstående elementer:
Beregnet bruttoforpligtelse
Værdi af forsikringsdækning i KP
Indestående på bonuskonto
Nettoværdi af pensionsforpligtelser

11. Eventualforpligtelser
Lejemål på kontorhuset, Weidekampsgade 10, uopsigeligt indtil 1. januar 2023
Lejemål på kontorhuset og lejlighed i Bruxelles, uopsigeligt indtil 1. juli 2022

335.304.545
-211.129.062
-4.889.015
119.286.468

20 mio. kr.
0,3 mio. kr.
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9. Anvendt regnskabspraksis
Generelt

Årsrapporten for KL er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med tilvalg fra højere klasser.
Resultatopgørelsen er opstillet efter art og aktiviteternes omfang. Balancen er opstillet i kontoform i henhold
til årsregnskabslovens bestemmelser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse
Indtægter
Kontingenter indregnes i resultatopgørelsen på opkrævningstidspunktet, og der foretages fuld periodisering.
Indtægter ved salg af konsulentopgaver, systemudvikling og systemvedligeholdelse indregnes i takt med, at
de indtjenes.
Indtægter ved salg af tidsskrifter og publikationer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted.
Indtægterne opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger til foreningens ansatte
med fradrag af diverse refusioner. Desuden indregnes øvrige personaleomkostninger i posten.

Omkostninger ved konsulent- og kursusvirksomhed

Omkostninger ved konsulent- og kursusvirksomhed omfatter omkostninger for at opnå årets nettoomsætning. I omkostningerne indgår variable omkostninger, som er direkte relaterede til de enkelte projekter.

Møde- og forhandlingsvirksomhed
Omkostninger ved møde- og forhandlingsvirksomhed omfatter omkostninger til bestyrelse og politiske udvalg, kontaktmøder, internationale møder, sekretariatsmøder, omkostninger til orienteringsvirksomhed samt
omkostninger vedrørende arbejdsrets- og voldgiftssager.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til personaleuddannelse, administration, lokaleudgifter
m.v.
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Afskrivninger
Regnskabsposten omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Grunde og bygninger
- 50 år
Inventar og andre driftsmidler
- 3-5 år
IT-systemer
4 år
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen sammen med
af- og nedskrivninger.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Udbytteindtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes
i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Avance ved salg af kapitalandele

Regnskabsposten omfatter de realiserede kursgevinster/-tab ved afhændelse af aktier i tilknyttede selskaber.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, deklarerede aktieudbytter, realiserede og
urealiserede kursreguleringer vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta.

Skat
I resultatopgørelsen indregnes den forventede skat af årets skattepligtige indkomst. KL er som interesseorganisation skattepligtig af erhvervsmæssig indkomst hidrørende fra omsætning med ”ikke medlemmer” af
KL.

Balancen
Materielle anlægsaktiver

Anskaffelser af grunde og bygninger, driftsmateriel samt indretning af lejede lokaler aktiveres og afskrives
lineært baseret på aktivernes forventede brugstider.
Grunde og bygninger, andet driftsmateriel samt indretning af lejede lokaler, måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder samt andre kapitalandele måles til kostpris.
For kapitalandele anskaffet før 2015 er den regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.2014 betragtet som kostpris. I
tilfælde, hvor kostprisen overstiger kapitalandelenes genvindingsværdi, nedskrives til denne lavere værdi.
Kapitalandele i dattervirksomheder eller associerede virksomheder med negativ egenkapital måles til 0. Tilgodehavender hos disse virksomheder nedskrives til den eventuel lavere nettorealisationsværdi. Såfremt selskabet er forpligtet overfor tredjemand til at dække dennes eventuelle tab e.l. på mellemværender med disse
selskaber, indregnes en hensat forpligtelse til dækning af dette.
Der henvises til note for kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, som i al væsentlighed svarer til nominel værdi eller en lavere
realisationsværdi opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer.

Værdipapirer, likvider og kapitalandele

Børsnoterede værdipapirer måles til børskursen ved regnskabsårets udløb.
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.
Partsmidler, hvor KL varetager administrationen på vegne af arbejdsmarkedsparterne, indeholder nettobeløbet af de værdipapirer og bankindestående i pengeinstitutter samt tilsvaret af partmidlerne. Modregning er
sket ved indregning på balancen, mens bruttobeløbet er specificeret i noten. Bankkonti i pengeinstitutter og
værdipapirbeholdningen indeholder samtlige de betroede midler, som er indestående på særlige konti i pengeinstitutter. Tilsvaret omfatter samtlige de beløb, som er medtaget på vegne af arbejdsmarkedsparterne.

Egenkapital

Førstegangsindregning og årets regulering af kapitalandele i dattervirksomhed og associeret virksomhed med
negativ egenkapital sker direkte over egenkapitalen.
Aktuarmæssige reguleringer på pensionsforpligtelser reguleres direkte på egenkapitalen i overenstemmelse
med årsregnskabsloven § 49.

Pensionsforpligtelser

Foreningen har indgået pensionsaftaler med et væsentligt antal medarbejdere.
For bidragsbaserede pensionsordninger indbetales løbende faste bidrag til en uafhængig pensionsfond. Foreningen har ingen forpligtelser til at betale yderligere bidrag.
For ydelsesbaserede pensionsordninger er foreningen forpligtet til at sikre en bestemt ydelse i forbindelse
med pensionering. Forpligtelsens størrelse opgøres ved en aktuarmæssig beregning på måletidspunktet. Værdien beregnes på grundlag af forudsætninger om den fremtidige udvikling i rente og inflation samt en forudsætning om, at alle omfattede medarbejdere pensioneres 2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder. Den
beregnede forpligtelse med fradrag for dagsværdien af aktiver, der er tilknyttet ordningen, anvendes til at understøtte vurderingen af den i balancen indregnede pensionsforpligtelse.
Aktuarmæssige gevinster og tab, der udtrykker midlertidige forskelle mellem den forventede udvikling af
pensionsaktiver og pensionsforpligtelser, indregnes i egenkapitalen. I resultatopgørelsen indregnes pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle år, renteomkostninger og afkast af pensionsordningens aktiver.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, som i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Anden gæld omfatter forudbetalinger, gæld til det offentlige, feriepengeforpligtelser og diverse skyldige poster.
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