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Ledelsesberetning 

Følgende beretning for perioden fra Landsmødet 2015 til Landsmødet 2016 har til formål at tegne et billede 
af aktiviteten i organisationen i denne periode. Beretningen aflægges af formanden på vegne af ledelsen, 
for at give medlemmerne et indblik i organisationens arbejde. Beretningen er opdelt i en organisatorisk og 
en politisk beretning og tager i bredt omfang udgangspunkt i arbejdsprogrammet for 2016. 
 
Overordnet har NAU haft en meget tilfredsstillende periode med et højt aktivitetsniveau, som har ledt hen 
mod en stor grad af opfyldelse af det må, der var fastsat for perioden. En stor del af punkterne i arbejdspro-
grammet for 2016 er blevet opfyldt, og de øvrige arbejdes der med i større eller mindre udstrækning. 

Organisatorisk beretning 
I 2015 havde NAU med stor succes fokus på at ekspandere organisationen. I 2016 har fokus i stedet været 
på at konsolidere den udvidede organisation og medlemmerne i den. Det har betydet et øget fokus på den 
interne organisationsudvikling og på medlemspleje, hvilket bl.a. er kommet til udtryk igennem udarbejdel-
sen af en strategi for medlemsservice. 

Økonomi 

For at fremtidssikre organisationen, har det været en prioritet at have fokus på at styrke økonomien i 2016. 
Dette er bl.a. kommet til udtryk igennem et øget fokus på fondsbevillinger, tilskud o. lign. til NAU’s drift og 
aktiviteter. NAU har i 2016 bl.a. fået støtte til afholdelsen af en projektweekend, hvilket frigiver midler til 
organisationens øvrige aktiviteter. Arbejdsprogrammet indeholder desuden en målsætning om en bevilling 
på finansloven. Dette er ikke opnået, men ledelsen understreger, at det er en lang proces. Slutteligt har 
NAU arbejdet med at styrke den interne økonomistyring, hvilket resulterer i, at NAU er i stand til at afslutte 
2016 et mindre overskud, på trods af et mindre tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd end foregående år. 

Anvendelse af driftstilskud fra DUF 

NAU har også i år modtaget driftstilskud fra DUF. DUF-tilskuddet er gået til at dække NAU’s drift. Heri indgår 
lønninger til sekretariatsmedarbejderne, leje af kontor, afholdelse af års- og landsmøde i NAU, samt den 
frivillige ledelses månedlige møder. NAU modtager ikke anden driftsstøtte end driftstilskuddet fra DUF, 
hvorfor en fuld redegørelse for anvendelsen af driftstilskuddet fremgår af årsrapporten. 

Konsolidering 

Den interne organisationsudvikling har været et vigtigt fokus for NAU i 2016. Organiseringen af arbejdet i 
ledelsen og på sekretariatet har bidraget til, at NAU har kunnet arbejde mere og bedre i 2016. Vi har desu-
den udarbejdet et nyt idé- og visionspapir, for at skærpe NAU’s profil. Samtidig har der været fokus på at 
indlemme flere eksisterende ungdomsråd i organisationen, hvilket har resulteret i 5 yderligere medlemmer i 
2016. Endeligt har der været fokus på de eksisterende medlemmers udvikling, bl.a. gennem medlemsarran-
gementer og medlemspleje. 
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Ledelsesberetning 

Implementering af servicestrategi 

I 2015 og 2016 har NAU arbejdet med udformningen af en strategi for medlemsservicen i organisationen. 
Strategien har til formål at styrke organisationens arbejde med at styrke det lokale arbejde i ungdomsråde-
ne, og er baseret på en medlemsundersøgelse, som har kortlagt medlemmernes ønsker og behov. Store 
dele af servicestrategien er allerede implementeret, bl.a. en ændring af den interne kommunikation, udvik-
ling af nye medlemsarrangementer, medlemsbesøg og andre mindre tiltag. Andre punkter i strategien skal 
der fortsat arbejdes videre på, herunder bl.a. en opdatering af NAU’s udbud af kurser og workshops. Dette 
arbejde fortsætter i 2017. 

Medlemskommunikation 

I forbindelse med udarbejdelsen af en servicestrategi, har NAU også udarbejdet en strategi for medlems-
kommunikationen. Denne strategi er i vidt omfang allerede implementeret. Dette betyder, at NAU har in-
troduceret et nyt nyhedsbrev, at kommunikationen på Facebook er blevet opdateret, og at NAU’s hjemme-
side er blevet opdateret. Dette har styrket formidlingen af NAU’s tilbud til medlemmerne. I NAU’s fællesfo-
rum på Facebook, er der desuden blevet arbejdet for at styrke kommunikationen mellem medlemmerne, 
bl.a. ved at systematisere erfaringsudveksling via forummet. NAU har ikke i 2016 udarbejdet en guide til 
medlemmerne vedrørende lokal synlighed i medier o. lign, som arbejdsprogrammet opsatte en målsætning 
omkring. 
 
Regionalt samarbejde 

Som en del af arbejdet for at styrke kommunikationen mellem medlemmerne, har NAU arbejdet med regio-
nalt samarbejde i 2016. Ledelsen har undersøgt mulighederne for udformningen af et samarbejde og har 
undersøgt medlemmernes ønsker og behov i denne sammenhæng. NAU har dog valgt at udsætte yderligere 
arbejde pga. manglende ressourcer. 

Fokus på medlemspleje 

Som tidligere nævnt, har en målsætning i forbindelse med udarbejdelsen af en servicestrategi været at op-
datere NAU’s udbud af kurser og workshops. I servicestrategien har NAU fastlagt et minimumsudbud af 
workshops, som enten er udarbejdet eller er under udarbejdelse. Derudover mangler NAU dog at revidere 
udbuddet og formidle et nyt udbud til medlemmerne. Dette arbejde fortsætter i 2017. 
 
Et andet fokus i arbejdsprogrammet er medlemsbesøg. Målsætningen er, at alle medlemsråd skal besøges 
inden for en periode på maksimalt 2 år, samt at nye medlemmer skal besøges inden for 6 måneder efter 
indmeldelse. Vi har i høj grad besøgt nye medlemmer. Derudover har vi i 2. halvår haft et stærkt fokus på 
medlemsbesøg generelt. Vi har i 2016 derfor nået at besøge ca. 1/3 af alle medlemmer, og vurderer at det 
meget realistisk at besøge resten i løbet af 2017. Vi har samtidig identificeret medlemmer med særlige ud-
fordringer, som vi har forsøgt at prioritere ifm. medlemsbesøg o. lign. 
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Ledelsesberetning 

Internationalt arbejde 

Det internationale arbejde har været en større prioritet i 2016, end det tidligere har været. Dette skyldes 
bl.a. et ønske om at styrke erfaringsudvekslingen, og uden for Danmark, samt et ønske om at hente inspira-
tion til at udvikle organisationen og ungdomsrådsarbejdet generelt. I 2016 har NAU bl.a. deltaget i en nor-
disk ungdomskonference i Finland og en studietur i Grækenland. Derudover har NAU haft besøg fra island-
ske og finske ungdomsråd. Det internationale engagement har således været stort. 
 
NAU har desuden arbejdet sammen med Sveriges Ungdomsråd og den finske paraplyorganisation for ung-
domsråd, Nuva Ry, for at arrangere en nordisk ungdomsrådskonference, som skulle bane vejen for samar-
bejde mellem ungdomsråd i Norden, som er en målsætning i arbejdsprogrammet. Projektet har ikke fået 
støtte i 2016, og har derfor ikke været muligt at afholde, og der arbejdes derfor videre på projektet i 2017. 
Projektet har dog styrket netværket og samarbejdet mellem de nordiske paraplyorganisationer for ung-
domsråd. 

Medlemsarrangementer 

I 2016 har NAU afholdt 3 medlemsarrangementer; Landsmødet, Årsmødet og en projektdag. Dette er såle-
des ét arrangement mindre end i 2015, hvilket til dels skyldes mangel på ressourcer i starten af året. 
 
Årsmødet havde i år fokus på to forskellige spor; lokal indflydelse og madprojekter. Fokusset på madprojek-
ter kommer som en naturlig følge af NAU’s samarbejde med 4 andre aktører om projektet, Madfællesska-
berne. Fokusset på lokal indflydelse ser NAU som en af kernerne i ungdomsråds-arbejdet. NAU havde gode 
erfaringer med at dele arrangementet i to spor, for bedre at kunne tilfredsstille forskellige råds profil. 
 
Med støtte fra Kulturstyrelsen afholdte NAU en projektdag i september. Formålet med dagen var, at delta-
gerne skulle kunne gå derfra med et færdigt projekt. Formatet for et medlemsarrangement har været et 
forsøg, som på den ene side giver fordele ift. ressourceforbruget og deltagerprisen, men samtidig udfordrer 
på indholdssiden, da indholdet skal komprimeres. I forhold til indholdet på projektdagen, må arrangemen-
tet siges at have været en succes. Deltagerantallet var dog meget lavt, hvilket bl.a. skyldes det valgte tids-
punkt samt at arrangementet blev afviklet på én dag. 
 
Foruden det formelle Landsmøde, vil der på dette arrangement også været fokus på opkvalificering af med-
lemmerne, bl.a. igennem en kreativ proces, hvor deltagerne skal arbejde med samarbejder på flere niveau-
et. 
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Ledelsesberetning 

Konference for kommunale kontaktpersoner 

NAU har i flere år afholdt en konference for kommunale kontaktpersoner for ungdomsråd. I marts afholdte 
NAU dette års konference, som havde endnu større succes end tidligere år. Formålet med konferencen er, 
at styrke de kommunale kontaktpersoners kompetencer og udveksle erfaringer mellem dem, så de bedre 
kan støtte arbejdet i ungdomsrådene. Årets konference har haft et større deltagerantal end tidligere, og har 
haft meget positive tilbagemeldinger. 

Medlemmernes aktivitetsniveau 

Det er både godt for NAU som organisation og for de enkelte medlemmer, at aktivitetsniveauet et højt. Det 
har også i 2016 været tilfældet, hvor medlemmernes aktiviteter har spændt over alt fra madarrangementer 
over demokratidage til udarbejdelse af en ungepolitik. De meget varierede vidner om, at ungdomsrådsar-
bejdet er præget af nytænkning, innovation og kreativitet. Det betyder samtidig, at ungdomsrådene får 
stadig større anerkendelse lokalt, og at NAU har endnu bedre mulighed for at fortælle de gode historier, om 
alt det ungdomsrådene kan gennem kulturelt og politisk arbejde af og for unge. 

Politisk beretning 
Med en styrket organisation, som har arbejdet for at konsolidere den hidtidige udvikling, har NAU også 
mulighed for at spille en større rolle nationalt og indgå i større samarbejder. Dette har NAU taget de første 
skridt til i 2016. 

Fortsat samarbejde med Kulturministeriet 

I forlængelse af samarbejdet om projekt UR2015, som skulle oprette ungdomsråd i flere af landets kommu-
ner, har det været en målsætning, at bibeholde de gode samarbejde med Kulturministeriet. Dette har NAU 
primært gjort gennem et styrket samarbejde med Kulturstyrelsen, som har det daglige ansvar for arbejde 
med ungekultur. Kulturstyrelsen deltager bl.a. i en netværksgruppe som NAU har taget initiativ til, som des-
uden rummer elevorganisationer og andre ungdomsorganisationer. NAU er stadig en naturlig samarbejds-
partner for Kulturstyrelsen i arbejdet med ungekultur og inddragelse af unge. NAU er desuden repræsente-
ret i Kulturstyrelsens tænketank for ungekultur. Denne del af samarbejdet er således stærkt, mens NAU i 
fremtiden kan arbejde for at styrke samarbejde med det politiske niveau. 

Samarbejdspartnere 

For en lille organisation som NAU, er det vigtigt at kunne indgå samarbejde med andre organisationer. Det-
te har vi gjort i 2016, og har samtidig haft fokus på, at samarbejder skulle have en værdi for NAU og NAU’s 
medlemmer. I 2016 har NAU bl.a. samarbejdet med elevorganisationerne, DUF og Ungdomsringen i et nyt 
”Ungenetværk”. Dette samarbejde har primært haft til formål at udveksle erfaringer mellem landsorganisa-
tionerne. På længere sigt kan det dog udvikle sig til mere konkrete samarbejder. 
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Ledelsesberetning 

Madfællesskaberne 

I 2016 har indgået et samarbejde med Ungdomsbureauet, Professionshøjskolen Metropol, Suhrs Højskole 
og Glostrup Albertslund Produktionsskole om projektet, Madfællesskaberne. Projektet har fået støtte fra 
Nordeafonden til arbejde med mad og måltider som katalysator for unge fællesskaber. NAU deltager i en 
del af projektet kaldet Madambassadørerne, som uddanner unge fra ungdomsårene til ambassadører for 
madfællesskaber. 8 ungdomsråd har i den forbindelse deltaget i et højskoleophold, som har skullet klæde 
dem på til at lave arrangementer med mad som omdrejningspunkt. Dette projekt giver ungdomsrådene 
konkrete kompetencer og mulighed for at lave flere arrangementer, og styrker derfor både medlemmerne 
og NAU. Projektet fortsætter i 2017 og 2018. 

Folkemøde og Kulturmøde 

Folkemødet er god platform for at dele sit budskab med mange forskellige interessenter. Dette har været 
en målsætning for NAU i 2016, og arbejdsprogrammet nævner bl.a. deltagelsen i flere debatter og arrange-
menter som måde at opnå dette på. Selvom NAU ikke har deltager i flere debatter end i 2015, har NAU 
effektivt delt budskabet til et stort antal interessenter bl.a. gennem møder og deltagelse i arrangementer. 
Dette har ført til en udvidelse af netværket, nye samarbejdspartnere og konkrete samarbejder samt et stør-
re kendskab til NAU. Deltagerantallet fra ungdomsrådene har i år været lavere end de tidligere år, men det 
er NAU’s opfattelse, at udbytter for organisationen har været større. 
 
Også på Kulturmødet har det været en målsætning for NAU at være mere synlige. Dette er ikke i særlig grad 
opfyldt, og NAU har ikke haft et officielt program på Kulturmødet. NAU har dog været tilstede på Kulturmø-
det, og anerkender samtidig De Unges Råd på Mors for deres store indsats. 
 
Ungdommens Folkemøde 

Foruden det klassiske Folkemøde på Bornholm, har NAU i år deltaget på Ungdommens Folkemøde (UFM) 
arrangeret af Ungdomsbureauet. På UFM har NAU haft sig egen stand og har afholdt en workshop for en 
gruppe af gymnasieelever, som har deltaget på UFM i forbindelse med undervisningen. NAU har fået stor 
synlighed på UFM, både hvad angår unge, ungdomsorganisationer og medier. Deltagelsen på UFM var der-
for på flere områder en succes for NAU’s interessevaretagelse. 
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Ledelsesberetning 

Offentlig meningsdannelse 

Ungdomsråd er en vindersag. Derfor skal de gode historier om ungdomsråd og NAU’s arbejde deles med så 
mange andre som muligt. NAU har derfor haft en målsætning om at komme i medier, debatter o. lign. Dette 
er lykkedes i vid udstrækning, og NAU har haft flere historier i nationale medier, og har bidraget til mange 
historier i regionale medier. Særligt i forbindelse med Folkemødet og Ungdommens Folkemøde har NAU 
været synlig i medierne. NAU og ungdomsråd har dog ikke været omtalt i medier lige så mange gange som i 
2015, og det kan derfor ikke siges, at NAU har opnået stor gennemslagskraft i medierne, som arbejdspro-
grammet opsatte en målsætning for. NAU må dog rose sine medlemmer for evnen til at få historier i medi-
erne. Dette har gavnet hele organisationen. 

Ungdomspolitikker 

Ungdomspolitikker har været et stærkt fokus i arbejdsprogrammet og for NAU i 2016. Arbejdsprogrammet 
opsætter et mål om, at NAU skal vejlede kommuner i, hvordan man laver en god ungdomspolitik. NAU har i 
dette arbejde lagt ud med et omfattende arbejde for at kortlægge ungdomspolitikker i Danmark, både hvad 
angår udbredelsen, udformningen og indholdet af ungdomspolitikker. Dette har ført til udarbejdelsen af en 
guide til kommuner og ungdomsråd, som kan bruges i udarbejdelsen af en ungdomspolitik. Denne guide 
forventes at kunne udsendes i starten af 2017. I 2016 har NAU dog også haft fokus på at gøre opmærksom 
på vigtigheden af ungdomspolitikker, hvorfor ungdomspolitikker både har været fokus på Folkemødet og i 
NAU’s kommunikation herefter. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Til medlemmerne i Netværk af ungdomsråd  

Revisionspåtegning på årsregnskabet  

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Netværket af Ungdomsråd for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse samt no-
ter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse 
nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsfor-
mål, samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven, Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. de-
cember 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, samt Dansk 
Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016. 

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 god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af 
bestemmelserne i Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om 
regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, samt Dansk Ungdoms Fællesråds 
tilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige 
af Netværket af Ungdomsråd 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 til-
strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016 medtaget det seneste 
godkendte resultatbudget. Resultatbudgettet har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været un-
derlagt revision. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 
udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse 
nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsfor-
mål, samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016. Ledelsen har endvi-
dere 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 Netværket af Ungdomsråds evne til 
at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbej-
de årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere Netværket af Ungdomsråd, 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 fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. 
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, samt god offentlig revisionsskik, Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 
21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål samt 
Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016, altid vil afdække væsentlig fejl-
information, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betrag-
tes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets 
revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til 
støtte af ungdomsformål samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016, 
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, do-
kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af Netværket af Ungdomsråds 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 usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Netværket af 
Ungdomsråds 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 ba-
seret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Netværket af Ungdomsråd ikke længere kan fort-
sætte driften. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering 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 kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-
bindelse 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 kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven, samt Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse 
nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsfor-
mål, samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herun-
der afskrivninger og nedskrivninger.  
 
Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til- 
eller fragå foreningen, og værdien kan måles pålideligt. 
 
Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnska-
bet fremlægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Resultatopgørelsen 

Kontingentindtægter 

Kontingentindtægter omfatter de i året opkrævede kontingenter.  

Andre driftsindtægter/-omkostninger 

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til for-
eningens hovedaktiviteter. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, 
tab på debitorer, leasingomkostninger m.v. 

Finansielle poster  

Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen efter forfaldsprincippet. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver  

Inventar og it opføres til anskaffelsessum med akkumulerede afskrivninger. 
 
It-udstyr afskrives lineært over 3 år. 
Inventar afskrives lineært over 5 år. 

Debitorer 

Debitorer værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering.  

Gældsforpligtelser  

Gæld måles til nominelle beløb. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december  

 
Note  

2016 
kr.  

2015 
t.kr. 

     
 Tilskud    
 Dansk Ungdoms Fællesråd 465.000  515 
1 Kontingenter 48.000  32 
 Diverse  31.645  4 

 Indtægter 544.645  551 
     
2 Møder og samarbejde 27.626  32 
3 Projekter, netto  6.192  15 
4 Lønninger, sekretariatet 356.092  353 
5 Administrationsomkostninger 98.761  91 
6 Lokaleomkostninger 22.066  22 

 Udgifter 510.737  513 
     
 Resultat før renter 33.908  38 
 Finansielle indtægter 198  0 

 Årets resultat 34.106  38 
 
 Beløb der foreslås overført til foreningens egenkapital 34.106  38 

 
 
  



16 

Balance 31. december  

 
Note  

2016 
kr.  

2015 
t.kr. 

 Aktiver    
7 Inventar og it 0  0 

 Materielle anlægsaktiver 0  0 
     
 Deposita 3.600  4 
8 Andre tilgodehavender 4.300  106 

 Tilgodehavender 7.900  110 
     
 Likvide beholdninger 597.784  453 
     
 Omsætningsaktiver i alt 605.684  563 
     
 Aktiver i alt 605.684  563 
 

 Passiver    
 Saldo 1. januar  483.557  446 
 Årets resultat 34.106  38 

 
Egenkapital  517.663  484 

     
 Skyldig A-skat m.m. 32.284  17 
 Feriepenge 6.827  8 
9 Anden gæld 48.910  54 

 Kortfristede gældsforpligtelser 88.021  79 
     
 Passiver i alt 605.684  563 
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 

 2016 
t.kr.  

2015 
t.kr. 

    
Likvide midler primo 453.160  510 
Årets resultat 34.106  38 

 487.266  548 
Forskydning i kreditorer 8.731  2 
Forskydning i tilgodehavender 101.787  -97 

Likvide midler ultimo  597.784  453 
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Noter  

 

2016 
kr.  

2015 
t.kr. 

Note 1. Kontingenter    
Kontingent for 48 medlemsorganisationer 48.000  32 
    
Heraf medlemsorganisationer med fulde medlemsrettigheder  
31. december  45  34 

    
Heraf medlemsorganisationer med fulde medlemsrettigheder,  
hvor hovedparten af deltagerne er under 30 år 45  34 

    
Medlemmer, der ikke har indbetalt mindst kr. 1.000 i 2016 for 2016, er ikke medtaget i medlemsorganisati-
oner med fulde medlemsrettigheder pr. 31. december. Således er tilgodehavende hos medlemsorganisatio-
ner ikke medtaget i grundlaget. 
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Noter 

 

2016 
kr.  

2015 
t.kr. 

Note 2. Møder og samarbejde    
Landsmøde    
Deltagerbetaling 36.300  29 

 
 

  
Transport  9.266  10 
Forplejning 7.344  9 
Øvrige udgifter  776  2 
Lokaleomkostning  1.500  7 
Underholdning  413  0 

 -17.001  -1 
    
Årsmøde    
Deltagerbetaling 30.450  19 
Tilskud fra det europæiske ungeråd  0  20 

 30.450  39 
Transport  11.870  7 
Forplejning 8.340  12 
Oplægsholder 6.000  21 
Lokaleomkostninger 2.800   3 
Diverse 888  0 

 -552  4 
    
Ledelse    
Transport  21.891  23 
Forplejning 14.177  7 
Møder, kurser m.v. 6.771  5 
Kompetenceudvikling  2.340  0 
Kursusweekend, deltagerbetaling 0  -4 
Kursusweekend 0  5 
Facilitering af kurser, deltagerbetaling 0  -8 
Facilitering af kurser 0  1 

 45.179  29 
    
Møder og samarbejde i alt 27.626  32 
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Noter  

 

2016 
kr.  

2015 
t.kr. 

Note 3.  Projekter, netto 
   

      
Projektdag, omkostninger 2016 10.698    0 
Projektdag, deltagerbetaling  -4.000    0 
Projektdag, øvrige tilskud m.v.  -6.419  279  0 

Projektweekend, deltagerbetaling    0  -24 
Projektweekend    0  35 
Folkemøde  25.437    46 
Folkemøde, deltagerbetaling   -21.000  4.437  -39 

Bedre ungeinddragelse - nu  16.737    0 
Bedre ungeinddragelse - nu, deltagerbetaling  -36.000  -19.263  0 

Ungdommens Folkemøde     19.185  0 
Besøg hos diverse ungdomsråd   1.363  0 
Madprojekt  86.191    0 
Tilskud til madprojekt  -86.000  191  0 

Tilskud fra kulturstyrelsen, UR 2015   0  -300 
Udbredelse af Ungdomsråd   0  297 

Projekter i alt   6.192  15 
 

Note 4. Lønninger, sekretariatet    
Lønninger og vederlag 345.473  345 
Sociale omkostninger 10.619  8 

 356.092  353 
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Noter  

 

2016 
kr.  

2015 
t.kr. 

Note 5. Administrationsomkostninger    
Kontorartikler 1.346  0 
Småanskaffelser og it 620  4 
Hjemmeside 505  1 
Infomedia 14.545  0 
Kontingenter m.m. 10.900  11 
Transport, sekretariat  0  1 
Personale- og mødeomkostninger 3.649  1 
Repræsentation  480  1 
Gebyrer, regnskabsprogram m.v.  12.624  14 
Rest revision 2015  11.625  11 
Revision og assistance  40.000  45 
Forsikring 2.467  2 

 98.761  91 
 

Note 6. Lokaleomkostninger    
Husleje 22.066  22 

 22.066  22 

Note 7.  Materielle anlægsaktiver    
Inventar og it    
Saldo 1. januar  23.105  23 

Kostpris 31. december  23.105  23 
    
Afskrivninger     
Saldo 1. januar 23.105  23 
Årets afskrivninger 0  0 

 
23.105  23 

    
Regnskabsmæssig værdi 31. december 0  0 
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Noter  

 

2016 
kr.  

2015 
t.kr. 

Note 8. Andre tilgodehavender    
Tilgodehavende deltagerbetaling 4.300  1 
Tilgodehavende SKAT  0  5 
Tilgodehavende vedrørende, UR projekt 0  100 

 4.300  106 
 

Note 9. Anden gæld    
Revision af årsregnskab 40.000  45 
Transport m.v. 0  9 
Diverse kreditorer 8.910  0 

 48.910  54 
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