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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for GeoDanmark.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A
virksomheder.
Det er vor 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 vor opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til foreningens godkendelse.
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København, den 28. april 2021
Chefkonsulent
Mette Hansen
Bestyrelsen
________________________
Iben Koch
Formand

________________________
Morten Hvidberg
Næstformand

________________________
Jens Brandt Sørensen

________________________
Thomas Illum Damsgaard

________________________
Troels Garde Rasmussen

________________________
Flemming F. Christensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i GeoDanmark
Konklusion
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 årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for GeoDanmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).

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. 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.
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
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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 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.

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:

• 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 28. april 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31
Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor
mne34352
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• 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.

Ledelsesberetning 2020
Foreningen GeoDanmarks formål er at drive det fælles geografiske administrationsgrundlag og stille det til
rådighed for medlemmerne. Foreningen blev stiftet under navnet FOTdanmark i oktober 2007, og skiftede
navn til GeoDanmark i oktober 2014. Alle danske kommuner og Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering er i dag medlemmer.
Der er i 2020 afholdt seks bestyrelsesmøder samt ét bestyrelsesseminar. Derudover har der været afholdt to
ordinære repræsentantskabsmøder, som grundet Covid-19 situationen blev afholdt som virtuelle møder med
deltagelse af en stor andel af de 99 medlemmer.

GeoDanmarks bestyrelse ønskede med vedtægtsændringen at skabe bedre sammenhæng mellem det
kommende års budget og det tilhørende arbejdsprogram, så begge følger kalenderåret.
Derfor blev der også afholdt et ordinært repræsentantskabsmøde 3. december 2020, hvor medlemmerne
vedtog budget for 2021-2023 samt et justeret arbejdsprogram for 2021.
Væsentlige aktiviteter i 2020
Der er i 2020 blevet gennemført en landsdækkende fotoflyvning og produktion af ortofotos samt ajourføring i
henhold til aftalen om datavedligehold i GeoDanmarks forretningsmodel. Som tidligere år blev ”rå” billeder
(quick ortofotos) udstillet i løbet af sommeren. De endelige ortofotos er tilgængelige primo 2021.
Kommunerne har jævnfør forretningsmodellen foretaget ændringsudpegninger, som danner grundlaget for
den aftalte årlige ændringsudpegede fotogrammetriske ajourføring. Denne del af produktionen afsluttedes
primo 2021. 2020-produktion forventes afsluttet i marts 2021.
På juni repræsentantskabsmødet vedtog medlemmerne en vedtægtsændring, der gør det muligt at arbejde med
andre samlinger af geodata og forvaltningsdata med en geografisk dimension end de GeoDanmark-grunddata,
der er tilgængelige gennem Datafordeleren. Bestyrelsen har derfor i 2020 igangsat et toårigt projekt med at
etablere en grundmodel for GeoFA – Geografiske Fagdata i GeoDanmark - der skal sikre en standardisering
af kommunale geodata på tværs af kommunegrænser og dermed en potentiel landsdækkende anvendelse af
data.
Den årlige temadag for foreningens fora blev afholdt 1. oktober 2020 som et virtuelt arrangement, hvor fokus
især var på arbejdsprogram 2021 og samarbejdet i foreningen.
Foreningens aktiv er ’forankret’ i GeoDK-systemet, som blev anskaffet indenfor den aftalte økonomiske
ramme og blev betalt over driften i årene 2018 og 2019. Foreningen har derfor nu en egenkapital, som må
forventes at være negativ de kommende budgetår. Foreningen har dog en positiv likviditet og et uændret
aktivitetsniveau i budgetårene.
Anders Esgaard Christensen / Mette Hansen
Sekretariatet
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På repræsentantskabsmødet 11. juni 2020 vedtog medlemmerne budget for 2020-2022 samt et arbejdsprogram
for 2020-2021. Desuden vedtog medlemmerne en vedtægtsændring, så det årlige ordinære
repræsentantskabsmøde fremover skal afholdes i 4. kvartal.

Anvendt regnskabspraksis:
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse Avirksomheder med tilvalg af ledelsesberetning.
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 tidligere år.
Om den anvendte regnskabspraksis kan oplyses følgende:

Resultatopgørelsen
Indtægter

Medlemskontingentet indregnes på opkrævningstidspunktet og der er foretaget fuld periodisering.
Penneo dokumentnøgle: 5NUV4-EGXEO-SG326-MJDYU-B8M0V-U2ZJ4

Udgifter

Omkostninger periodiseres, så det enkelte regnskabsår kun indeholder årets omkostninger.
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder kun renteindtægter og omkostninger

Balancen
Aktiver

Tilgodehavende er optaget til nominel værdi eller lavere realisationssværdi opgjort på grundlag af en
individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Passiver

Skyldige omkostninger m.v. er optaget til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01. - 31.12.2020

2020
kr.

2019

Medlemsbidrag kommunerne

3.992.651

3.891.472

Medlemsbidrag SDFE

3.992.651

3.891.473

Medlemsbidrag fra kommunerne til sekretariat

2.395.586

2.334.884

0

450.000

10.380.888

10.567.829

-2.395.586

-2.334.884

Note

INDTÆGTER

DAR integration
Indtægter i alt

kr.

Kommunal sekretariatsbetjening
Projektomkostninger

2

-2.366.747

-1.840.303

Drift, vedligehold og udvikling af GeoDK

3

-2.853.250

-5.509.538

-2.266.179

-2.196.962

Møder, rejser og konferenceudgifter

-36.735

-224.811

Kontorhold

-30.456

-45.782

Bogholderi og revision

-60.804

-56.732

-10.009.757

-12.209.012

371.131

-1.641.183

Gebyr- og renteudgifter

-259.603

-306.938

Finansielle poster i alt

-259.603

-306.938

111.528

-1.948.121

Sekretariatsbetjening

Omkostninger i alt
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster

Årets resultat
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OMKOSTNINGER

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

AKTIVER

2020

2019

Omsætningsaktiver
Diverse tilgodehavender
Likvide beholdninger

0
4.848.144

784.392
4.323.011

Omsætningsaktiver i alt

4.848.144

5.107.403

Aktiver i alt

4.848.144

5.107.403

Egenkapital
Kapital primo
Årets resultat

-821.370
111.528

1.126.751
-1.948.121

Egenkapital i alt

-709.842

-821.370

Langfristede gældsforpligtigelser
Lån, KL og SDFE

4.125.000

4.812.500

Langfristede gældsforpligtelser i alt

4.125.000

4.812.500

746.655
686.331

1.116.273
0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.432.986

1.116.273

Passiver i alt

4.848.144

5.107.403

Note

kr.

kr.

Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditorer
Anden gæld

Kapitalberedskab
Eventualforpligtelser

1
4
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PASSIVER

NOTER
1 Kapitalberedskab
Foreningen har i 2019 realiseret et underskud på TDKK 1.948 hvilket medfører at foreningens egenkapital
pr. 31 december 2019 udgør TDKK -821.
Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2020 TDKK -710 og er dermed på vej til en reetablering.
Foreningens medlemmer har ydet lån til foreningen, for at foreningens kapitalberedskab er tilstrækkeligt til,
at foreningen er i stand til at betale sine forpligtelser i takt med at de forfalder. Lånet tilbagebetales over 8 år
og forventes at kunne dækkes af ordinære medlemsbidrag i den kommende årrække, indtil lånet er
tilbagebetalt.
Foreningens egenkapital forventes at kunne reetableres inden for de kommende år ved hjælp af egen drift.

2020

2019

0
-682.399
-480.104
-2.907
-190.552
-1.933
-445.187
-7.139
-112.896
-327.171
-112.800
-3.659
-2.366.747

-3.401
-551.707
-107.885
-4.700
-129.244
-12.587
-488.783
-63.659
0
-346.527
-122.400
-9.410
-1.840.303

0
-2.853.250
-2.853.250

-4.799.179
-710.359
-5.509.538

kr.

2 Projektomkostninger
Systemforum
Dataanalyse, baggrundskort og VRD-implementering
DAR- integration
Specifikationsforum
Kommunikation og hjemmeside
Adm. ajourføringsforum
Vejreferencemodellen - vedligehold, foreningens bidrag
Sekretariatsudvalg
GeoFA-projekt
Kurser og undervisning
DMP Brugerstyring
Produktionsforum

3 Drift, vedligehold og udvikling af GeoDK
GeoDanmark systemunderstøttelse - foreningens bidrag
Drift af GeoDK

kr.

4 Eventualforpligtelser
Der eksisterer ingen eventualforpligtelser
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Regnskabet aflægges derfor under forudsætningen om fortsat drift.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
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