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Ledelsesberetning
Denne beret ning for perioden fra Landsmødet i 2016 t il Landsmødet i 2017 har t il formål at t egne et billede
af arbejdet i organisat ionen i perioden. Beret ningen aflægges årligt af formanden på vegne af ledelsen, for
at give medlemsrådene en indsigt i NAU’s arbejde. Beret ningen t ager i høj grad udgangspunkt i arbejdsprogrammet for samme periode, og er opdelt i en organisat orisk og polit isk beret ning.
Overordnet har 2017 været et begivenhedsrigt år for NAU og har været præget af st ore omskift ninger både
int ernt i organisat ionen og i de omkringliggende forudsæt ninger. Dele af disse omskift ninger har været en
udfordring for NAU som organisat ion, men har samt idig også kunnet ses som muligheder for udvikling af
grammet og har haft et højt akt ivit et sniveauet . Det t e uddybes i de eft erfølgende afsnit .

Organisatorisk beretning
Økonomi

Som også nævnt på landsmødet gik vi ind i 2017 med relat iv usikkerhed om NAU’s økonomi; særligt grundet
ændringer i reglerne for DUF’s (Dansk Ungdoms Fællesråd) t ipsmidler. Projekt et Unge St emmer dominerer
dog i øjeblikket vores arbejde, hvilket har givet et st ørre råderum i vores økonomi, da projekt et er finansieret af TuborgFondet . I projekt et ligger bl.a. t re st illinger på sekret ariat et : En projekt leder og t o projekt medarbejder, samt midler t il en masse medlemsbesøg, hvor målet er at besøge 30-40 råd og huse i hele landet i
eft eråret .
Som alt id har t ipsmidlerne fra DUF udgjort vores st ørst e ordinære indt ægt sammen med medlemskont ingent er. Lønninger t il sekret ariatet har igen udgjort den st ørst e udgift , best ående af en sekret ariat sleder,
økonomi- og fundraising konsulent , ungdomsrådskonsulent , projekt leder t il Unge St emmer samt t re projekt medarbejdere; en på M adFællesskaberne og t o på Unge St emmer.
Det blev vedt aget på Landsmødet , at NAU skulle arbejde mod opret t elsen af st øt t emedlemsskaber: Et symbolsk “ medlemsskab” uden indflydelse, der t illader t idligere NAU’ere og andre int eresserede at vise deres
st øt t e t il NAU og de danske ungdomsråd- og huse. Vi er nu klar t il at lancere st øt t emedlemsskabet med et
årligt kont ingent på min. DKK 100,00 pr. st øt t emedlem pr. år.
Vi har for nyligt foret aget en opdatering af NAU’s budget for 2018, som lader os bruge midlerne mere effekt ivt samt idigt med en lille forøgelse i det budget t erede årsresult at fra DKK 23.904,96 t il DKK 26.711,12.
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organisat ionen. Samlet set har NAU opfyldt st ørst edelen af de målsæt ninger, der blev sat i arbejdspro-

Ledelsesberetning
Konsolidering af organisationen

For at st yrke organisat ionen har NAU arbejdet for at øge inddragelsen af NAU’s medlemsråd i det løbende
organisat oriske arbejde samt i nye projekt er. Dett e har vi blandt andet gjort gennem opret t elsen af t o nat ionale medlemsudvalg:
Et udvalg, der arbejder med projektet Unge st emmer - nye veje t il demokrat isk delt agelse og et udvalg, der
arbejder med planlægningen af en kommende int ern sommer camp.
Det giver os mulighed for at uddelegere mange af organisat ionens ambit ioner fra ledelsesniveau t il medlemsniveau, hvilket har frigjort flere ressourcer fra ledelsen og derfor øget den mulige arbejdsmængde og

Udover de nat ionale udvalg har NAU ligeledes arbejdet på at revidere indholdet af vores workshops, som vi
fort sat t ilbyder medlemmerne. Yderligere har vi arbejdet for at udbrede medlemmernes t ilhørsforhold t il
organisat ionen gennem en int ern kampagne, omhandlende fællesskabsfølelsen i NAU og NAU’s ident it et
som organisat ion. M ed den lave pris ved året s Årsmøde har vi forsøgt at gøre det muligt for flere råd at
prøve at komme t il et st ormøde og opdage værdien af disse.
NAU arbejder desuden fort sat for at inddrage flere eksist erende råd - såvel medlemmer som ikkemedlemmer - i den nat ionale ungdomsrådsindsat s.
Endeligt har NAU haft øget fokus på at kont akte nye råd, der endnu ikke er medlem af organisat ionen. I den
forbindelse har både sekret ariat et og ledelse været i kontakt med flere ikke-medlems råd.
M edlemskommunikation

NAU har i det sidst e halve år arbejdet for at st yrke kommunikat ionen int ernt i organisat ionen, særligt mellem ledelsen og organisat ionens medlemmer. Det t e har vi gjort bl.a. gennem alt ernat ive medier såsom
Snapchat og inst agram, samt ved at øge hyppigheden af opslag i NAU’s int erne facebookgruppe NAU Fællesforum.
I den forbindelse har vi søgt at udligne afst and mellem ledelse og medlemmer ved at arbejde for en fælles
opfat t else af organisat ionens ident it et .
Yderligere søger vi at inddrage flere medlemmer i NAU’s nat ionale arrangement er, da vi mener, at det er
ved disse arrangement er, at medlemskommunikat ionen er mest effekt iv.
Det t e har vi gjort bl.a. ved at sænke prisen t il Årsmødet og afholde ringerunder med et særskilt fokus, hvor
vi har fort alt om t ilbud t il vores medlemsråd og informeret ikke-medlemsråd om, hvilke organisat oriske krav
der st illes før, at de kan være en del af organisat ionen, og hvilke goder der følger med.
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det generelle ambit ionsniveau.

Ledelsesberetning
Regionalt samarbejde

NAU har undersøgt muligheden for at st art e en regional ungdomsrådsindsat s, og i den forbindelse arbejdet
for at opret t e venskabsråd/ klyngesamarbejder for at styrke ungdomsrådsarbejdet lokalt , som vi håber vil
t age form i den kommende halvårsperiode.
Derudover har vi kont akt et forskellige ungdomsorganisat ioner som arbejder regionalt , så vi kan få viden og
ideer t il, hvordan man kan implement ere regionalt arbejde i NAU.

Et af NAU’s primære formål er at styrke vores medlemsråd i deres lokale arbejde, så de kan vokse og fort sat
fremme ungdommens int eresser i samfundet . Det gør vi blandt andet gennem besøg og løbende kont akt
med råd, der mangler st øt t e. Derudover har vi igangsat nogle init iat iver: Opt imering af lokale vedt ægt er,
kurser - blandt andet i organisering, st øtt e t il lokal meningsdannelse og arbejde med at sprede fælleskabsfølelsen ud t il de enkelt e medlemsråd gennem M agent a Feeling-kampagnen.
NAU har i mart s måned afholdt en konference for lokale kont akt personer, hvilket var en st or succes. I år
ændrede vi format et for konferencen, og åbnede dermed op for flere delt agere. Konferencen t og udgangspunkt i projekt et Unge St emmer, og st yrkede både det arbejde kont akt personer t il ungdomsråd- og huse
laver, men ligeledes andre lokale kont akt personer der arbejder med unge.
Sekretariatet

Siden Landsmødet 2018 har NAU ansat 4 nye medarbejdere på sekret ariat et , Julie Holst Pedersen, Projekt medarbejder på Unge Stemmer, M alt he Krarup, økonomi- & fundraisingkonsulent , Sofie Frederikke LauJeppesen, ungdomsrådskonsulent & Pat rick Kulas, kommunikat ionskonsulent . Pat rick måt t e dog desværre
frat ræde pga. t id.
Vi kommer i de kommende måneder t il at skifte vores projekt medarbejder på M adfællesskaberne samt
vores projekt leder på Unge St emmer, da de skal på udveksling.
Dog har vi et st ærkt og meget kompet ent sekret ariat , der brænder for organisat ionen og ungdommen, og
hver dag arbejder hårdt for ungdomsråd i Danmark.
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M edlemspleje

Ledelsesberetning
Politisk beretning
Tuborgfondet

Samarbejdet med Tuborgfondet har haft særlig st or bet ydning for organisat ionen det sidst e halve år, og
det t e vil Tuborgfondet også have det kommende st ykke t id. Unge St emmer er et projekt vi har i samarbejde
med Tuborgfondet og M andag M orgen. De indledende faser for projekt et er velafslut t et og indebar bl.a. en
bust ur rundt i landet t il forskellige akt ører, der bidrog t il vores viden om demokrat iske processer og engagement blandt unge. Denne viden blev videreformidlet i inspirat ionskat aloget “ Hvem sagde ung & uengage-

inspirat ionskat aloget . Ligeledes påbegyndes inddragelsen af medlemsråd i projekt et i de kommende måneder. Eft er afslut ningen af projekt et Unge St emmer er det en klar målsæt ning, at fort sæt t e samarbejdet med
Tuborgfondet .
Offentlig meningsdannelse

Det er vigt igt for NAU, at vi i 2018 i højere grad når ud i medierne gennem offent lig meningsdannelse. I den
forbindelse har vi især fokuseret på projekt et Unge St emmer, som der er blevet skrevet debat indlæg og
art ikler om - blandt andet i Alt inget . Derudover har vi også i højere grad arbejdet med sociale medier gennem vores nyopst art ede Inst agram, Snapchat og en mere akt iv Twit t er-profil.
Samarbejdspartnere

Det først e halvår af 2018 har været og er fort sat præget af NAU’s samarbejde med særligt Tuborgfondet og
M andag M orgen i forbindelse med projekt et Unge St emmer - nye veje t il Demokrat isk Delt agelse, derudover har NAU åbnet op for flere nye samarbejdspart nere - både på løst og fast - ved bl.a. at være repræsent eret i andre organisat ioners samarbejder og projekt er, som f.eks. konferencer ved Sund-By Net værket , KL’s
t opmøde, mm.
Yderligere bruger NAU’s det s net værk t il at sparre om NAU’s forest ående opgaver, som f.eks. ønsket om en
frivilligst rat egi.
NAU har i halvåret 2018 udt rykt udadt il, at vi er åbne over for nye samarbejder og har i den forbindelse
oplevet at vi oft ere bliver invit eret t il ekst erne part neres akt ivit et er, hvor vi også flit t igt delt ager.
NAU fik desuden ved DUF’s delegeret møde i december 2017 indvalgt en repræsent ant i DUF’s st yrelse - hr.
Nicolai Boysen (den st ore leder) - hvorved vores rolle i DUF-sammenhæng er blevet st ørre.
NAU har undersøgt mulighederne for at samarbejde med andre ungdomsorganisat ioner t il akt ivit et er, hvor
vi i forvejen er repræsent eret . Eksempelvis ved at dele stand på Folkemødet med spejderne o.l.
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ret ?” . Det kommende st ykke t id vil vores projekt er udspringe af

Ledelsesberetning
Endeligt har NAU undersøgt muligheden for at påvirke mediedagsordenen i samarbejde med andre ungdomsorganisat ioner.
Folkemøde og UFM

NAU har i de t idligere år været st ærkt repræsent eret på Folkemødet på Bornholm. Det t e er ligeledes målsæt ningen for 2018. I henhold t il arbejdsprogram vil det t e års fokus være på projekt et Unge St emmer. Det t e medfører et mere indholdsrigt Folkemøde, hvort il NAU vil gøre mere opmærksom på sig selv og afholde
flere arrangement er. Samt idig arbejdes der på et st ærkt visuelt udt ryk, så organisat ionens ident it et og fæl-

Ungdomsbureauet har de sidst e år afholdt Ungdommens Folkemøde på Frederiksberg i sept ember. I den
forbindelse har NAU oft e ydet en indsat s for at være t il stede og sprede
Budskabet om ungdomsråd t il enkelt st ående debat t er eller andre arrangement er. Til det t e års Ungdommens Folkemøde vil organisat ionen have egen st and. Det t e gøres for at kommunikere budskabet om ungdomsråd og -huse, samt projekt et Unge St emmer, t il en st or gruppe unge for at skabe medieomt ale og ligeledes for at pleje samarbejdet t il andre relevant e akt ører og ungdomsorganisat ioner.
Lovgivning

NAU har i først e halvår af 2018 st art et en dialog med forskellige polit ikere, både på nat ionalt og lokalt plan,
som er relevant e for organisat ionens fremt idige arbejde og polit iske interesser jf. den polit iske st rat egi.
Derudover har NAU afholdt et debat arrangement Skal vi have en ungeminist er? hvor der både delt og Folket ings- og lokalpolit ikere.
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lesskabsfølelse bidrager t il oplevelsen og ligeledes kendskabet t il organisat ionen som helhed.

Ledelsespåt egning
Vi har dags dat o aflagt årsrapport en for 1. januar - 31. december 2017 for Net værket af Ungdomsråd.
Årsregnskabet aflægges eft er årsregnskabsloven, Undervisningsminist eriet s revisionsbekendt gørelse nr.
1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af t ilskud t il st øt t e af ungdomsformål,
samt Dansk Ungdoms Fællesråds t ilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens akt iver, passiver og finansielle st illing pr. 31. december 2017 samt af result at et af foreningens akt ivit et er og pengest rømme for

Samt idig er det vores opfat t else, at ledelsesberet ningen indeholder en ret visende redegørelse for de
forhold, beret ningen om handler.
Årsrapport en indst illes t il landsmødet s godkendelse.

København, den 27. maj 2018
Bestyrelse

Emilie Torp Henriksen

St efan Christ ensen

formand

næst formand

Elise Rosenberg

Emil August St ærkær

St efan Dølby

M arkus Ørsøe

Nicklas Bent Lund Andersen
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regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Netværk af ungdomsråd

Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Net værk af Ungdomsråd for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017,
der omfat t er anvendt regnskabspraksis, result at opgørelse, balance pengest rømsopgørelse samt not er.
Årsregnskabet udarbejdes eft er årsregnskabsloven, Undervisningsminist eriet s revisionsbekendt gørelse nr.
samt Dansk Ungdoms Fællesråds t ilskudsbekendtgørelse nr. 495 af 29. maj 2016.
Det er vores opfatt else, at årsregnskabet i alle væsent lige henseender er rigt igt , dvs. udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabsloven, Undervisningsminist eriet s revisionsbekendt gørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af t ilskud t il st øt t e af ungdomsformål, samt Dansk
Ungdoms Fællesråds t ilskudsbekendt gørelse nr. 495 af 29. maj 2016.
Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt st andarderne for offent lig revision idet revisionen udføres eft er
revisionsinst ruks fra Undervisningsminist eriet s revisionsbekendt gørelse nr. 1753 af 21. december 2006.
Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåt egningens afsnit ” Revisors
ansvar for revisionen af årsregnskabet ” . Vi er uafhængige af foreningen i overensst emmelse med int ernat ionale et iske regler for revisorer (IESBA’s Et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores øvrige et iske forpligt elser i henhold t il disse regler og krav. Det er vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsent lige henseender er rigt igt , dvs.
udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den int erne kont rol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde
et årsregnskab uden væsent lig fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af t ilskud t il st øt t e af ungdomsformål,

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne t il at fort sæt t e
drift en; at oplyse om forhold vedrørende fort sat drift , hvor det t e er relevant ; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort sat drift , medmindre ledelsen ent en har t il hensigt at
likvidere foreningen, indst ille drift en eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at gøre det t e.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåt egning med en konklusion.
overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, samt st andarderne for offent lig revision, jf. revisionsinst ruks fra Undervisningsminist eriet s revisionsbekendt gørelse nr. 1753 af 21. december 2006, om regnskabsaflæggelse for og revision af t ilskud t il
st øt t e af ungdomsformål samt Dansk Ungdoms Fællesråds t ilskudsbekendt gørelse nr. 495 af 29. maj 2016
alt id vil afdække væsent lig fejlinformat ion, når sådan findes. Fejlinformat ioner kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsent lige, hvis det med rimelighed kan forvent es, at de enkelt vis
eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut ninger, som regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af
årsregnskabet .
Som led i en revision, der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt st andarderne for offent lig revision, jf. revisionsinst ruks fra
Undervisningsminist eriet s revisionsbekendt gørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse
for og revision af t ilskud t il st øt t e af ungdomsformål, foret ager vi faglige vurderinger og opret holder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

•

Ident ificerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion i årsregnskabet , uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakt ion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsent lig fejlinformat ion forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsent lig fejlinformat ion forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat t e sammensværgelser, dokument falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt t else af int ern kont rol.

•

Opnår vi forst åelse af den int erne kont rol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke for at kunne udt rykke en konklusion om effekt ivit et en af foreningens int erne kont rol.

•

Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og t ilknyt t ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fort sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent lig

9

Penneo dokumentnøgle: 83MMI-UVXXF-S523Q-621EH-6082G-XINX1

Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i for, at en revision, der udføres i

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl om foreningens
evne t il at fort sæt te drift en. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåt egning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er t ilst rækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem t il dat oen for vores revisionspåt egning. Fremt idige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fort sæt t e drift en.
Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om blandt andet det planlagt e omfang og den t idsmæssige plamangler i int ern kont rol, som vi ident ificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberet ningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat t er ikke ledelsesberet ningen, og vi udt rykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen.
I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberet ningen er væsent ligt inkonsist ent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent lig fejlinformat ion.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet ningen indeholder krævede oplysninger i henhold
t il årsregnskabsloven.
Baseret på det udført e arbejde er det vores opfat t else, at ledelsesberet ningen er i overensst emmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet
væsent lig fejlinformat ion i ledelsesberet ningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de disposit ioner, der er omfat t et af regnskabsaflæggelsen, er i overensst emmelse med meddelt e bevillinger, love og andre forskrift er samt med indgåede aft aler og sædvanlig praksis.
Ledelsen er også ansvarlig for, at der er t aget skyldige økonomiske hensyn ved forvalt ningen af de midler og
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cering af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
drift en af de virksomheder, der er omfatt et af årsregnskabet . Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at
et ablere systemer og processer, der underst øt ter sparsommelighed, produkt ivit et og effekt ivit et .
I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-krit isk revision og
forvalt ningsrevision af udvalgt e emner i overensst emmelse med st andarderne for offent lig revision. I vores
juridisk-krit iske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte
disposit ioner, der er omfat t et af regnskabsaflæggelsen, er i overensst emmelse med de relevant e best emmelser i bevillinger, love og andre forskrift er samt indgåede aft aler og sædvanlig praksis. I vores forvalt ner underst øt t er skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og drift en af de virksomheder,
der er omfat t et af årsregnskabet .
Hvis vi på grundlag af det udført e arbejde konkluderer, at der er anledning t il væsent lige krit iske bemærkninger, skal vi rapport ere herom i denne udt alelse.
Vi har ingen væsent lige krit iske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 27. maj 2018
Ri St at saut oriseret Revisionsakt ieselskab
CVR-nr. 53 37 19 14

M art in Sørensen
st at saut oriseret revisor
M NE-nr. mne35502
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ningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgt e syst emer, processer eller disposit io-

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet aflægges eft er årsregnskabsloven, samt Undervisningsminist eriet s revisionsbekendt gørelse
nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af t ilskud t il st øt t e af ungdomsformål, samt Dansk Ungdoms Fællesråds t ilskudsbekendt gørelse nr. 495 af 29. maj 2016.
Den anvendt e regnskabspraksis er uændret i forhold t il sidst e år.
Generelt om indregning og måling

I result at opgørelsen indregnes indt ægt er i t akt med, at de indt jenes, herudover indregnes værdiregulerinder afskrivninger og nedskrivninger.
Akt iver og forpligt elser indregnes i balancen, når det er sandsynligt , at fremt idige økonomiske fordele vil t ileller fragå foreningen, og værdien kan måles pålideligt .
Ved indregningen og måling t ages hensyn t il forudsigelige t ab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet fremlægges, og som be- eller afkræft er forhold, der eksist erede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Kontingentindtægter

Kont ingent indt ægt er omfat ter de i året opkrævede kont ingent er.
Andre driftsindtægter/ -omkostninger

Andre drift sindt ægt er og -omkost ninger indeholder regnskabspost er af sekundær karakt er i forhold t il foreningens hovedakt ivit et er.
Andre eksterne omkostninger

Andre ekst erne omkost ninger omfat t er omkost ninger t il dist ribut ion, salg, reklame, administ rat ion, lokaler,
t ab på debit orer, leasingomkost ninger m.v.
Finansielle poster

Finansielle post er indregnes i result at opgørelsen eft er forfaldsprincippet .
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ger af finansielle akt iver og forpligt elser. I result at opgørelsen indregnes ligeledes alle omkost ninger, herun-

Anvendt regnskabspraksis
Balancen
M aterielle anlægsaktiver

Invent ar og it opføres t il anskaffelsessum med akkumulerede afskrivninger.
It -udst yr afskrives lineært over 3 år.
Invent ar afskrives lineært over 5 år.
Debitorer
Penneo dokumentnøgle: 83MMI-UVXXF-S523Q-621EH-6082G-XINX1

Debit orer værdiansæt t es på grundlag af en individuel vurdering.
Gældsforpligtelser

Gæld måles t il nominelle beløb.
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Resultat opgørelse 1. januar - 31. december
2017
kr.

2016
t.kr.

337.127

465

Kont ingent er

52.500

48

Kult urst yrelsen

22.719

0

Diverse

14.857

32

427.203

545

Note

Dansk Ungdoms Fællesråd
1

Indtægter

2

M øder og samarbejde

28.697

28

3

Projekter, net t o

-5.352

6

4

Lønninger, sekret ariat et

330.087

356

5

Administ rat ionsomkost ninger

93.372

99

6

Lokaleomkost ninger

22.150

22

Udgifter

468.954

511

Resultat før renter

-41.751

34

225

0

Årets resultat

-41.526

34

Beløb der foreslås overført t il foreningens egenkapit al

-41.526

34

Finansielle indt ægt er
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Tilskud

Balance 31. december
2017
kr.

2016
t.kr.

Invent ar og it

0

0

M aterielle anlægsaktiver

0

0

Deposit a

3.800

4

Andre t ilgodehavender

5.300

4

Tilgodehavender

9.100

8

Likvide beholdninger

652.889

598

Omsætningsaktiver i alt

661.989

606

Aktiver i alt

661.989

606

Saldo 1. januar

517.663

484

Året s result at

-41.526

34

Egenkapital

476.137

518

16.604

32

6.705

7

Anden gæld

162.543

49

Kortfristede gældsforpligtelser

185.852

88

Passiver i alt

661.989

606

Note

7

8

Passiver

Skyldig A-skat m.m.
Feriepenge
9
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Aktiver

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

2016
t.kr.

Likvide midler primo

597.784

453

Året s result at

-41.526

34

556.258

487

Forskydning i kredit orer

97.831

9

Forskydning i t ilgodehavender

-1.200

102

652.889

598

Likvide midler ultimo

Penneo dokumentnøgle: 83MMI-UVXXF-S523Q-621EH-6082G-XINX1

2017
t.kr.
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Noter
2017
kr.

2016
t.kr.

52.500

48

49

45

49

45

Note 1. Kontingenter
Kontingent for 50 medlemsorganisationer

Heraf medlemsorganisat ioner med fulde medlemsret t igheder
31. december

hvor hovedpart en af delt agerne er under 30 år

M edlemmer, der ikke har indbet alt mindst kr. 1.050 i 2017 for 2017, er ikke medt aget i medlemsorganisat ioner med fulde medlemsret t igheder pr. 31. december. Således er t ilgodehavende hos medlemsorganisat ioner ikke medt aget i grundlaget .
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Heraf medlemsorganisat ioner med fulde medlemsret t igheder,

Noter
2017
kr.

2016
t.kr.

32.500

36

7.647

9

13.722

7

48

1

0

2

-11.083

-17

Delt agerbet aling

15.800

30

Øvrige indt ægt er

1.000

0

16.800

30

Transport

5.966

12

Forplejning

6.466

8

Oplægsholder

0

6

Lokaleomkost ninger

0

2

2.1209

1

-2.248

1

Transport

19.251

22

Forplejning

13.208

14

M øder, kurser m.v.

6.589

6

Kompet enceudvikling

2.980

2

42.028

44

28.697

28

Note 2. M øder og samarbejde

Delt agerbet aling

Transport
Forplejning
Øvrige udgift er
Lokaleomkost ning

Årsmøde

Diverse

Ledelse

M øder og samarbejde i alt
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Landsmøde

Noter
2017
kr.

2016
t.kr.

Note 3. Projekter, netto

Projekt dag, omkost ninger 2017

0

11

Projekt dag, delt agerbet aling

0

-4

Projekt dag, øvrige t ilskud m.v.

0

Tilskud medlemst our
Folkemøde
Folkemøde, delt agerbet aling
Bedre ungeinddragelse - nu
Bedre ungeinddragelse - nu, delt agerbet aling

38.120
-38.120

0
0

4.717
0

0
25

4.717

8.988

-21
17

-3.762

-36

Ungdommens Folkemøde

0

19

Besøg hos diverse ungdomsråd

0

1

M adprojekt
Overført t il næst e år
Tilskud t il madprojekt
Kommunevalg 2017 Kick off
Kommunevalg 2017 Kick off, delt agerbet aling

-12.750

-6

83.571

86

4.029

0

-87.600

0

6.943
-13.250

-86
0

-6.307

0

Unge stemmer

Løn omkost ninger

18.533

0

3.590

0

Overført t il M andag morgen

533.160

0

Overført t il næst e år

117.639

0

Administ rat ion

M odt aget t ilskud fra Tuborgfondet
Projekter i alt

-672.922

0

0

-5.352

0

321.234

345

8.853

11

330.087

356

Note 4. Lønninger, sekretariatet

Lønninger og vederlag
Sociale omkost ninger
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M edlemst our

0

Noter
2017
kr.

2016
t.kr.

1.720

1

Småanskaffelser og it

299

1

Hjemmeside

453

1

7.456

14

10.900

11

290

0

3.440

4

288

0

Gebyrer, regnskabsprogram m.v.

11.916

13

Rest revision 2016

14.062

12

Revision og assist ance

40.000

40

2.548

2

93.372

99

22.150

22

22.150

22

Saldo 1. januar

23.105

23

Kostpris 31. december

23.105

23

23.105

23

23.105

23

0

0

Kont orart ikler og port o

Infomedia
Kont ingent DUF
Transport , sekret ariat
Personale- og mødeomkost ninger
Repræsent at ion

Forsikring

Note 6. Lokaleomkostninger

Husleje

Note 7. M aterielle anlægsaktiver
Inventar og it

Afskrivninger

Saldo 1. januar

Regnskabsmæssig værdi 31. december
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Note 5. Administrationsomkostninger

Noter
2017
kr.

2016
t.kr.

5.300

4

5.300

4

Afsat revision af årsregnskab

40.000

40

M ellemværende madprojekt

4.029

0

117.639

0

875

9

162.543

49

Note 8. Andre tilgodehavender

Tilgodehavende delt agerbet aling

M ellemværende Unge st emmer
Diverse kredit orer

4074/ 17970407
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