Revisionsbemærkninger til regnskab 2017 og ledelsesperiode 2017-2018
De interne kritiske revisorer vælges af Landsmødet for en periode på et år, og har til opgave at
gennemgå regnskabet, at holde opsyn med foreningens økonomi og påse at de økonomiske midler
anvendes i foreningens og medlemmernes interesse. I denne periode har de interne kritiske
revisorer været tidligere formænd, Rasmus Pilegaard Petersen og Nicolai Boysen. Vi har
gennemgået regnskabet og løbende været i dialog med ledelsen vedr. de økonomiske
prioriteringer og den generelle drift af organisationen. I den forbindelse har vi nedenstående
bemærkninger.
Generelle bemærkninger
Først og fremmest vil vi bemærke, at NAU’s økonomi fremstår sund og stabil, samt at
organisationen efter vores opfattelse har en betryggende styring af sin økonomi. Overordnet har
organisationen i nogen grad været i stand til at tilpasse sig en situation med faldende faste
indtægter, hvilket vi mener er meget positivt.
Det økonomiske resultat på -41.526 er acceptabelt set i lyset af den store indtægtsnedgang
organisationen har oplevet. Organisationens egenkapital taget i betragtning, er underskuddets
størrelse ikke alarmerende, selvom vi ikke anbefaler yderligere indhug i egenkapitalen.
Egenkapitalen har på nuværende tidspunkt en størrelse der ca. udgør et års tilskud plus 10%,
hvilket vi mener er et passende niveau.
Vedr. indtægter
Vi skal starte med at bemærke vores generelle bekymring for den markante nedgang i
driftstilskuddet fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Nedgangen kan dels tilskrives en ændring af
tipstilskudsbekendtgørelsen, som regulerer tilskudsudmålingen, og dels tilskrives en forværring af
indsamlingen af aktivitetsdokumentation fra medlemsrådene. Der har pågået et stort arbejde for
at tilpasse rådenes vedtægter til at være i overensstemmelse med de nye tilskudsregler, hvilket vi
håber, der fortsat vil være fokus på. Desuden anbefaler vi, at der arbejdes yderligere med at styrke
indsamlingen af aktivitetsdokumentation. Vi skal samtidig bemærke, at det er vores opfattelse, at
organisationen har gjort et stort stykke arbejde for at begrænse nedgangen i tilskuddet, så snart
det blev kendt, at en nedgang i tilskud var en mulighed.
Vi skal samtidig udtrykke vores tilfredshed med, at der er blevet identificeret en ny fast
indtægtskilde i Kulturstyrelsens folkeoplysningstilskud. Samtidig er det positivt, at der fortsat i
2017 har været en stigning til medlemsantal.
Vedr. udgifter
Overordnet har der været let faldende omkostninger til lønninger og administration. Vi finder er
positivt, at der er taget skridt til at tilpasse økonomien til de faldende indtægter, hvor det har
været muligt. Det er særdeles positivt, at administrationsomkostningerne er nedbragt, så pengene
kan koncentreres på aktiviteter, der giver værdi for medlemmerne. Generelt er det vores
opfattelse, at medlemmerne har udtrykt et ønske om at medlemsarrangementer skal gå i 0, rent
økonomisk. Vi kan se, at der er blevet genereret et mindre overskud ved de interne
arrangementer, som dog er mindre end de overskud der blev genereret i 2016, hvorfor vi
opfordrer til, at der fortsat er fokus på at tilpasse deltagergebyret til at arrangementet går i 0.
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Vedr. projekter
Vi finder det yderst positivt, at der i 2017 er indhentet betydelige beløb i fondsfinansiering til de to
projekter, Medlemstour og Unge Stemmer. Disse har været med til at øge det generelle
aktivitetsniveau i organisationen betragteligt og muliggjort et væsentligt større arbejde i tråd med
organisationens formål.
Vi bemærker, at både projektet Madfællesskaberne og Unge Stemmer udløber ved udgangen af
2018, hvorfor vi kraftigt anbefaler at der arbejdes for at finde nye projektmidler for at sikre
organisationens høje aktivitetsniveau.
Vedr. økonomistyring og bogføring
Vi har gennem året gennemgået organisationens bogføring stikprøvevist og ligeledes været i
dialog med ledelsen om den løbende økonomiske opfølgning og ledelsens kontrol med
økonomien. Det er vores bedste overbevisning, at bogføringen er korrekt og afspejler
virkeligheden samt at organisationen har en betryggende økonomistyring.
Andre kommentarer
På Landsmødet 2017 blev det skrevet ind i vedtægterne, at ledelsen skal udarbejde en politik for
udbetaling af kompensationer til frivillige. Vi er blevet opmærksomme på, at denne politik endnu
ikke ved revisionens afslutning er udarbejdet, hvorfor vi kraftigt opfordrer til at den udarbejdes
hurtigst muligt.
Vi bemærker at organisationen i løbet af 2018 har oprettet udvalg med repræsentation fra
medlemsrådene udover ledelsens medlemmer. Vi finder dette meget hensigtsmæssigt både i
forhold til den løbende inddragelse af medlemmerne, og fordi det muliggør et større
projektarbejde, og dermed en større værdi for medlemmerne.
Konklusion
Med de ovenstående bemærkninger in mente, finder vi ingen grund til at tage forbehold for
regnskabet for 2017, og anbefaler derfor Landsmødet at godkende regnskabet.
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