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Ledelsesberetning 

Organisatorisk beretning 

2015 har i høj grad været et år, hvor NAU har haft fokus på at ekspandere organisationen. Arbejdet har 

ført til en stigning i medlemstallet og gennem projektet UR2015, forventes medlemstallet at stige mere 

en nogensinde før oplevet. Det er Ledelsens opfattelse, at NAU er kommet styrket ud af 2015, og at 

organisationen har formået at tilpasse sig de nye forhold som denne vækst har medført.  

Ungekulturåret 

2015 blev af forhenværende kulturminister, Marianne Jelved, udnævnt til at være særligt ungekulturår. 

Dette har NAU i særdeleshed kunnet mærke i sit arbejde. Dels har NAU i samarbejde med Kulturstyrel-

sen og en række andre aktører kørt projektet UR2015, som har haft til formål at starte ungdomsråd i 13 

kommuner. Derudover har NAU været en aktiv spiller i URKRAFT, som har været den samlede indsats 

for ungekulturåret. Gennem støtte fra URKRAFT-puljen har ungdomsrådene desuden afholdt arrange-

menter og projekter til stor gavn i deres respektive kommuner.  

Servicestrategi 

NAU satte i arbejdsprogrammet for 2015 en målsætning om at udarbejde en servicestrategi, for at kunne 

servicere medlemmerne bedst muligt og på denne måde bidrage til mest mulig aktivitet i kommunerne. 

Det er vigtigt for NAU at afdække præcist hvilke behov medlemmerne har, og hvordan NAU kan dække 

dem. Derfor er en proces som også indeholder en medlemsundersøgelse igangsat i 2015 og forventes at 

udmunde i en færdig servicestrategi i starten af 2016.  

Sekretariatet 

Sekretariatet er stor og vigtig del af NAUs arbejde - især i det daglige arbejde. Sekretariatet har i 2015 

været præget af en relativt stor udskiftning. Det er dog Ledelsens opfattelse, at overgangene har forløbet 

gnidningsfrit og at NAU fortsat har et yderst kompetent sekretariat.  

 

Der er i 2015 taget skridt til at have større fokus på medarbejdertrivslen og således nedsætte personale-

omsætningen og dermed øge stabiliteten i sekretariatets arbejde.  

Økonomi 

NAUs økonomi har i 2015 været under pres. Dette skyldes til dels en mangelfuld økonomistyring og 

afledt heraf også en forøget omkostning til revision. NAU har i 2015, i særdeleshed i slutningen af 2015, 

draget omsorg for at en sådan situation ikke kommer til at gentage sig. Det har betydet, at NAU gik ud 

af 2015 med et relativt stort overskud. Grundet forventninger om et mindre overskud i 2015, er der i 

budgettet for 2016 budgetteret med et større overskud for at konsolidere økonomien.  

 

NAUs rådighedstilskud fra DUF er i 2015 steget 25.000, hvilket vidner om et større aktivitetsniveau i 

både NAU og de enkelte ungdomsråd. Dette har haft positiv effekt på NAUs økonomi.  
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Ledelsesberetning 

Medlemspleje- og besøg 

NAU har i en længere periode haft en målsætning om, at alle medlemmerne skal have haft mindst ét 

besøg fra NAU over en 2-årig periode. NAU har ikke arbejdet aktivt med at opfylde denne målsætning i 

2015, men har gennem kurser, oplæg etc. har ledelsen og sekretariatet været på besøg hos enkelte med-

lemmer.  

Medlemsaktiviteter 

I 2015 er er der afholdt 4 nationale medlemsarrangementer; en projektweekend, Årsmødet, en kursus-

weekend og Landsmødet.  

 

Projektweekendens koncept er, at give medlemmerne rammerne for at udvikle et projekt, som kan tages 

med hjem til deres daglige arbejde i kommunen. I år tog projektweekenden udgangspunkt i Ungekultur-

året og mulighederne for støtte gennem Kulturstyrelsens URKRAFT-pulje, og havde derfor fokus på 

kultur- og demokratiarrangementer. Årets projektweekend havde stor tilslutningen og affødte flere kon-

krete projekter i de enkelte kommuner.  

 

Årsmødets formål er, at samle organisationen og diskutere et aktuelt emne. Det fastsatte emne i 2015 var 

Grundlovsjubilæet, og fokus var derfor primært på demokratisk deltagelse, ungdomspolitikker og arran-

gementer i forbindelse med fejringen af grundlovsjubilæet. NAU havde desuden på Årsmødet besøg fra 

et finsk ungdomsråd.  

 

Landsmødets formål er primært at lægge linjerne for NAUs arbejde det kommende år. Udover den for-

melle del af Landsmødet, tjener Landsmødet også til formål at udveksle erfaringer mellem medlemmer-

ne og at udvikle kompetencer hos deltagerne.  

Kursusweekend 

NAU afholdte i 2015 et nyt medlemsarrangement kaldet ”Kursusweekend”. Konceptet var at gå i dyb-

den med kompetenceudviklingen af hos medlemmernes nøglepersoner. Fokus for kursusweekenden var 

ledelse af frivillige, projektudvikling- og styring, politisk kommunikation samt på at løse nogle af de 

konkrete udfordringer medlemmerne står overfor. Kursusweekend var et lille arrangement som i fremti-

den overvejes udvidet.  

Internationalt arbejde 

I forbindelse med en konference om ungdomsinddragelse i Tyskland med deltagelse fra Østersøregionen 

skabte NAU kontakter til ungdomsråd i Finland og Estland. Disse forbindelser har NAU bygget videre 

på, og har indledt drøftelser med både den finske paraplyorganisation for ungdomsråd, NUVA RY, og 

Sveriges Ungdomsråd dels om etablering af såkaldte ”venskabsråd” mellem Sverige, Finland og Dan-

mark samt om samarbejde på nationalt plan mellem de tre organisationer.  
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Ledelsesberetning 

Medlemmernes aktivitetsniveau 

Det er både godt for NAU såvel som medlemmerne, at ungdomsrådenes aktivitetsniveau er højt. Det har 

været tilfældet i 2015, hvor rådene har arrangeret alt fra koncerter over SU-madaften til politiske debat-

ter, hvilket vidner om, hvor bredt ungdomsråd kan favne. For medlemsrådene betyder dette, at de har 

opnået en større respekt lokalt, og for NAU som organisation betyder det, at der er grundlag for stadig 

større sparring mellem rådene og mulighed for at fortælle den gode historie om alt det, som et ungdoms-

råd kan gennem kulturelt og politisk frivilligt arbejde af unge for unge. 

Stærke, uafhængige medlemmer 

I arbejdsprogrammet for 2015 fastsatte NAU en målsætning om at arbejde for at styrke medlemmernes 

selvstændighed fra andre organisationer og institutioner. Dette har NAU arbejdet med i form at opkvali-

ficering af medlemmerne, som har skullet gøre medlemmerne i stand til at overtage en større del af sty-

ringen. Det har desuden været et klart fokus i projektet UR2015 at ungdomsrådene skulle have selvbe-

stemmelse og styre sine egne forhold uafhængigt af andre aktører. 

 

NAU har indledt drøftelser med Ungdomsringen, som vejleder ungdomsskoler i ungdomsrådslignende 

spørgsmål. Der er enighed om, at ungdomsrådene skal have så stor selvbestemmelse som muligt. Ung-

domsringen har indvilget i at medvirke til dette gennem rådgivning af ungdomsskolernes medarbejdere.  

Politisk beretning 

Samarbejde med Kulturministeriet - ungekulturår 

NAU har i 2015 deltaget aktivt i Kulturministeriets ungestrategi under titlen URKRAFT. NAU har haft 

flere repræsentanter i URKRAFT-puljens ansøgningsudvalg og har deltaget i, og bidraget til, en stor del 

af URKRAFTs aktiviteter. Dette har skabt en forbindelse til Kulturstyrelsen og til en række andre aktø-

rer på ungdomskulturområdet.  

Projekt UR2015 

En større indsats under URKRAFT har været projektet UR2015, som NAU er projektleder på. Projektets 

formål er at starte ungdomsråd i en række af landets kommuner. 12 kommuner har deltaget i processen 

som har bestået af en seminarrække samt frivillig deltagelse på Folkemødet med NAU. Seminarrækken 

har omhandlet en række af de forhold ungdomsråd under opstart skal være særligt opmærksomme på, 

herunder vision og formål, organisering, rekruttering, motivation, idegenerering og projektudvikling, 

samarbejde med kommune mm.  

 

Foruden seminarrækken indeholder projektet også en hjemmeside og en håndbog som tager udgangs-

punkt i seminarerne samt en inspirationstur til eksisterende ungdomsråd. Disse værktøjer kan i fremtiden 

bruges af NAU i arbejdet med opstart af ungdomsråd.  
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Ledelsesberetning 

Ledelsen forventer, at en stor del af ungdomsrådene der har deltaget i dette projekt melder sig ind i NAU 

i løbet af 2016, hvorfor der forventes en vækst i medlemstallet.  

Dokumentar 

I arbejdsprogrammet for 2016 har NAU fastsat en målsætning om at udarbejde en dokumentar, som 

skulle ungdomsrådenes succeser og udfordringer i ungekulturåret. Dette skulle sætte fokus på ungdoms-

råd og NAU samt dele historier internt i organisationen. Ledelsen har udviklet på projektet og havde fået 

tildelt økonomisk støtte til at gennemføre projektet, men blev af tidshensyn nødsaget til at indstille ar-

bejdet.  

Medieopmærksomhed 

I forbindelse med ungekulturåret har NAU fået relativt stor omtale i de danske medier. Omtalen målt i 

antal omtaler af NAU i skrevne medier er på samme niveau som samme periode sidste år. I 2015 har 

både UR2015 og den generelle omtale af ungekulturåret bidraget til det relativt høje niveau af omtale. 

Herunder har NAU bl.a. haft et ledelsesmedlem på nationalt tv. Arbejdsprogrammets målsætning om 

højere tilstedeværelse er dog ikke opfyldt, da NAU har fået bragt færre debatindlæg i nationale medier 

og haft færre omtaler.  

Grundlovsjubilæum 

2015 markerer 100-års jubilæet for indførelsen af den lige, almindelige stemmeret. NAU havde derfor 

en målsætning om at have fokus på ungdomsdemokrati og inddragelse af unge i 2015. Dette skulle især 

ske gennem aktiviteter i ungdomsrådene, som NAU skulle give inspiration og værktøjer til. Årsmødet 

har især opfyldt denne funktion og har haft fokus på aktiviteter i forbindelse med grundlovsjubilæet og 

har desuden haft et generelt ungdomsdemokratisk fokus.  

 

Det har ikke været muligt at etablere en landsdækkende kampagne med fokus på ungdomsinddragelse, 

som det var beskrevet i arbejdsprogrammet, primært af ressourcehensyn.  

Folkemøde og Kulturmøde 

Folkemødet har tidligere været anvendt til at sætte fokus på NAUs interesser blandt politikere, andre 

organisationer og befolkningen generelt. Dette har således også været målsætningen i 2015. NAU deltog 

under Folkemødet i en række debatter og arrangementer vedr. ungdomsinddragelse, ungdomskultur- og 

demokrati. Dette har sat fokus på NAU blandt andre organisationer, men det har været vanskeligt at få 

mange politikere i tale pga. sammenfaldet med folketingsvalget. Det har af ressourcemæssige årsager 

ikke været muligt at være repræsenteret med en stand, som arbejdsprogrammet foreskrev det.  

 

NAU var begrænset repræsenteret på Kulturmødet på Mors, men ikke i det ønskede omfang.  
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Ledelsesberetning 

Samarbejdspartnere 

NAU har i 2015 styrket samarbejdet med en række organisationer og institutioner. Som allerede nævnt 

er samarbejdet med Kulturministeriet styrket gennem URKRAFT. Herigennem er samarbejdet med bl.a. 

DUF, 12Byer, Ungdomsringen, DGS, LH, EEO og DSE også blevet styrket. Ledelsens opfattelse er, at 

disse samarbejder i fremtiden kan være givtige for NAUs og ungdomsrådenes arbejde.  

Ungdomspolitikker 

En målsætning i arbejdsprogrammet var at bidrage til at flere kommuner indførte en ungdomspolitik i 

tæt samarbejde med unge. NAUs opgave i dette arbejde har især været at indsamle gode eksempler på 

ungdomspolitikker der har givet unge indflydelse og sikret gode ungdomsmiljøer i kommunerne. På 

årsmødet blev dette arbejde fremlagt og viderebragt til medlemmerne. NAU vil fortsat have fokus på at 

rådgive i indførelse af ungdomspolitikker.  

Folketingsvalg 

I forbindelse med folketingsvalget i juni måned, gjorde mange medlemmer en stor indsats for at gøre 

valget sjovere for unge at være en del af og interessere sig for. En del af dette arbejde var inspireret af 

kampagnen sjovere.nu, som NAU afholdte i forbindelse med kommunalvalget i 2013. Kampagnekatalo-

get er blevet genudsendt til medlemmerne og ideer til arrangementer i forbindelse med valget blev frem-

lagt på Årsmødet. Det store arbejde blandt medlemmerne har både været til gavn for de enkelte med-

lemmer og NAU, da det har skabt fokus på hvordan politik og demokrati kan formidles sjovere.nu.   

Økonomiske forhold 

Regnskabet for 2015 viser et overskud på 37.870 kr. hvilket udgør ca. 7% af indtægterne. Det er samti-

dig et væsentlig større overskud end det budget Landsmødet vedtog i november 2014. Eftersom regn-

skabet for 2014 efter Landsmødet viste sig at indeholde et langt større underskud end forventet, har le-

delsen besluttet, at det var vigtigt at genopbygge egenkapitalen efter to år i træk med relativt store un-

derskud. Derudover giver projektet UR2015 udgifter i 2016, hvormed en opbygning af egenkapitalen 

delvist kommer til at anvendes til at dække disse forøgede udgifter i 2016.  

 

DUF har i 2015 tildelt NAU et tilskud på 515.000, hvilket er en forøgelse på 25.000 i forhold til 2014. 

Da denne forøgelse af tilskuddet først kom til NAUs kundskab i november, har det ikke været muligt at 

tilrette fuldt til det øgede tilskud. Dette kombineret med den ovenstående målsætning om at opbygge 

egenkapitalen og projekt UR2015’s, har resulteret i et relativt stort overskud, som dog ikke kan forven-

tes at være en generel tendens, eftersom udgifterne forventes at stige i 2016 pga. øget aktivitetsniveau.  
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Ledelsespåtegning 

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Netværket af Ungdomsråd. 

 

Årsregnskabet aflægges 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 810 af 29. juni 2011 med ændringer, jf. 

bekendtgørelse nr. 1.098 af 5. september 2013 samt nr. 525 af 26. maj 2014. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2015.  

 

Årsrapporten indstilles til landsmødets godkendelse. 

København N, den 6. maj 2016 

Bestyrelse 

     

Nicolai Boysen  Cecilie Kjær Larsson  Thorstein Birch 

formand  næstformand   

     

Søren Degn Laxy  Freja Adler Sturm Nielsen  Cilja Ravn Thomsen 

     

Jakob Lundbye     
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Den uafhængige revisors erklæringer  

Til medlemmerne i Netværket af Ungdomsråd  

Påtegning på årsregnskabet  

Vi har revideret årsregnskabet for Netværket af Ungdomsråd  for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og no-

ter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven, Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse 

nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdoms-

formål samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse 810 af 29. juni 2011 med ændringer, jf. 

bekendtgørelse nr. 1.098 af 5. september 2013 samt nr. 525 af 26. maj 2014. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven, Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. de-

cember 2006, samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse af 29. juni 2011 med ændringer, 

jf. bekendtgørelse 1.098 af 5. september 2013 samt nr. 525 af 26. maj 2014. Ledelsen har endvidere 

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, samt valg og anvendelse af en 

hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstæn-

dighederne.  

 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overens-

stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 

praksis. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 

revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge 

dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets revisionsbe-

kendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger 

og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlin-

formation.  
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Den uafhængige revisors erklæringer  

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-

ger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for 

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovur-

deringen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, 

der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende 

efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne 

kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, 

om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.  

 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, 

der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med med-

delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 

konklusion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme 

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, Under-

visningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006, samt Dansk Ungdoms Fæl-

lesråds tilskudsbekendtgørelse af 29. juni 2011 med ændringer jævnfør bekendtgørelse 1.098 af 5. sep-

tember 2013 samt nr. 525 af 26. maj 2014. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forret-

ningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, 

er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 

sædvanlig praksis. 
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Den uafhængige revisors erklæringer  

Udtalelse om ledelsesberetningen  

Vi har i henhold til årsregnskabsloven og Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 

21. december 2006 gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg 

til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 

ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

København, den 6. maj 2016 

Revisionsinstituttet 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

CVR-nr. 53 37 19 14 

Martin Sørensen 

statsautoriseret revisor 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet aflægges 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 810 af 29. juni 2011 med ændringer, jf. 

bekendtgørelse nr. 1.098 af 5. september 2013 samt nr. 525 af 26. maj 2014. 

 

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, 

herunder 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 årsregn-

skabet 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 

foreningens hovedaktiviteter. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, loka-

ler, 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  

2015 

kr.  

2014 

t.kr. 

     
 Tilskud    

 Dansk Ungdoms Fællesråd 515.000  490 

1 Kontingenter 32.250  30 

 Diverse  3.569  9 

 Indtægter 550.819  529 

     
2 Møder og samarbejde 32.478  52 

3 Projekter, netto  14.954  10 

4 Lønninger, sekretariatet 353.269  370 

5 Administrationsomkostninger 90.686  108 

6 Lokaleomkostninger 21.816  19 

 Udgifter 513.203  559 

     

 Resultat før renter 37.616  -30 

 Finansielle indtægter 254  1 

 Årets resultat 37.870  -29 

 

 Beløb der foreslås overført til foreningens egenkapital 37.870  -29 
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Balance 31. december  

 
Note  

2015 

kr.  

2014 

t.kr. 

 Aktiver    

7 Inventar og it 0  0 

 Materielle anlægsaktiver 0  0 

     
 Deposita 3.600  8 

8 Andre tilgodehavender 106.087  5 

 Tilgodehavender 109.687  13 

     

 Likvide beholdninger 453.160  510 

     

 Omsætningsaktiver i alt 562.847  523 

     

 Aktiver i alt 562.847  523 

 

 Passiver    

 Saldo 1. januar  445.687  475 

 Årets resultat 37.870  -29 

 

Egenkapital  483.557  446 

     
 Skyldig A-skat m.m. 16.961  13 

 Feriepenge 8.608  12 

9 Anden gæld 53.721  52 

 Kortfristede gældsforpligtelser 79.290  77 

     

 Passiver i alt 562.847  523 
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 

 

2015 

t.kr.  

2014 

t.kr. 

    
Likvide midler primo 509.819  565 

Årets resultat 37.870  -29 

 547.689  536 

Forskydning i kreditorer 2.300  -41 

Forskydning i tilgodehavender -96.829  15 

Likvide midler ultimo  453.160  510 
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Noter til årsrapporten 

 

2015 

kr.  

2014 

t.kr. 

Note 1. Kontingenter    

Kontingent for 43 medlemsorganisationer 32.250  30 

    

Heraf medlemsorganisationer med fulde medlemsrettigheder 31. de-

cember  34  38 

    
Heraf medlemsorganisationer med fulde medlemsrettigheder, hvor ho-

vedparten af deltagerne er under 30 år 34  38 

    

Medlemmer, der ikke har indbetalt mindst kr. 750 i 2015 for 2015, er ikke medtaget i medlemsorganisa-

tioner med fulde medlemsrettigheder pr. 31. december. Således er tilgodehavende hos medlemsorganisa-

tioner ikke medtaget i grundlaget. 
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Noter til årsrapporten 

 

2015 

kr.  

2014 

t.kr. 

Note 2. Møder og samarbejde    

Landsmøde    

Deltagerbetaling 29.400  24 

 29.400  24 

Transport  10.446  9 

Forplejning 8.699  11 

Foredragsholder  2.000  5 

Lokaleomkostning  7.069  0 

Underholdning  88  6 

 -1.098  7 

    
Årsmøde    

Deltagerbetaling 19.200  18 

Tilskud fra det europæiske ungeråd  19.818  0 

 39.018  18 

Transport  7.500  9 

Forplejning 11.703  11 

Oplægsholder 21.444  3 

Lokaleomkostninger 2.834  0 

Diverse 40  0 

 4.503  5 

    
Ledelse    

Transport  22.856  16 

Forplejning 6.719  6 

Møder, kurser m.v. 5.492  11 

Introweekend 0  7 

Diverse 143  0 

Kursusweekend, deltagerbetaling -4.400  0  0 

Kursusweekend 4.629  229  0 

Facilitering af kurser, deltagerbetaling -7.500     

Facilitering af kurser 1.134  -6.366  0 

 -5.232  -6.366 

    

Møder og samarbejde i alt 32.478  52 
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Noter til årsrapporten 

 

2015 

kr.  

2014 

t.kr. 

Note 3.  Projekter, netto 
   

      
Projekt Sjovere nu, for meget afsat 2014     0  -4 

Bedre ungdomsinddragelse nu, deltagerbetaling  0    -17 

Bedre ungdomsinddragelse nu 0  0  17 

Projektweekend, deltagerbetaling  -24.500    -20 

Projektweekend  35.140  10.640  21 

Folkemøde, deltagerbetaling  -38.800    -12 

Folkemøde  45.948  7.148  16 

Idégrundlag m.v.     0  6 

Besøg hos diverse ungdomsråd   490  3 

Tilskud fra kulturstyrelsen, UR 2015 -300.000    0 

Udbredelse af Ungdomsråd 296.676  -3.324  0 

Projekter i alt   14.954  10 

 

Note 4. Lønninger, sekretariatet    

Lønninger og vederlag 344.917  366 

Sociale omkostninger 8.352  4 

 353.269  370 

 

Note 5. Administrationsomkostninger    

Kontorartikler 63  1 

Småanskaffelser og it 3.876  1 

Hjemmeside 498  0 

Telefon og internet 0  1 

Kontingenter m.m. 10.900  13 

Transport, sekretariat  970  1 

Personale- og mødeomkostninger 1.460  5 

Repræsentation  1.013  3 

Gebyrer, regnskabsprogram m.v.  13.786  13 

Rest revision 2014  10.625  23 

Revision og assistance  45.000  45 

Forsikring 2.495  2 

 90.686  108 
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Noter til årsrapporten 

 

2015 

kr.  

2014 

t.kr. 

Note 6. Lokaleomkostninger    

Husleje 21.816  19 

 21.816  19 

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 

 

Note 8. Andre tilgodehavender    

Tilgodehavende deltagerbetaling 960  2 

Tilgodehavende SKAT  5.127  0 

Tilgodehavende vedrørende, UR projekt 100.000  3 

 106.087  5 

 

Note 9. Anden gæld    

Revision af årsregnskab 45.000  45 

Transport m.v. 8.721  3 

Diverse kreditorer 0  4 

 53.721  52 


