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Til medlemmerne af 
Dansk Ungdoms Fællesråd

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af Dansk Ungdoms Fællesråds 

-
-

doms Fællesråds aktiviteter og pengestrømme 

revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fælles-

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Ung-
 
 

gørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egen-
kapitalopgørelse og noter, herunder anvendt 

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 

udføres på grundlag af bestemmelserne i be-
-

Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændrin-

Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens af-
snit Revisors ansvar for revisionen af regnska-

-

lesråd i overensstemmelse med internationale 
-

ler) og de yderligere krav, der er gældende i Dan-
mark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-
onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har medtaget de af delegeretmødet 
vedtagne budgettal samt de nyeste budgettal 

-

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke 
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberet-

det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og 
i den forbindelse overveje, om ledelsesberetnin-
gen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 
eller vores viden opnået ved revisionen eller på 
anden måde synes at indeholde væsentlig fejlin-

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledel-
sesberetningen indeholder krævede oplysninger 

tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd med se-
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Baseret på det udførte arbejde er det vores op-
fattelse, at ledelsesberetningen er i overens-
stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet 
i overensstemmelse med kravene i bekendtgø-

-

Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i 

har ikke fundet væsentlig fejlinformation i le-

Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fælles-

ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for nødvendig for at udarbejde et regn-
skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen 
ansvarlig for at vurdere Dansk Ungdoms Fæl-

er relevant; samt at udarbejde regnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 

at likvidere Dansk Ungdoms Fællesråd, indstille 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, 
om regnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl, og at afgive en revisionspåteg-

er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en 
garanti for, at en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder om 
revision og de yderligere krav, der er gældende 

Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændrin-

altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 

følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes 
som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 

-
delse på de økonomiske beslutninger, som bru-

Som led i en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder om 
revision og de yderligere krav, der er gældende 

Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændrin-

foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
-

•  
 væsentlig fejlinformation i regnskabet,  
 uanset om denne skyldes besvigelser eller  
 fejl, udformer og udfører revisionshandlinger 
 som reaktion på disse risici samt opnår revi- 
 sionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at  

 for ikke at opdage væsentlig fejlinformation  
 forårsaget af besvigelser er højere end ved  
 væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl,  
 idet besvigelser kan omfatte sammensvær- 
 gelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
 vildledning eller tilsidesættelse af intern  

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol
 med relevans for revisionen for at kunne ud- 
 forme revisionshandlinger, der er passende

 teten af Dansk Ungdoms Fællesråds interne 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis,
 som er anvendt af ledelsen, er passende, samt  
 om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede  
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 oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse
 af regnskabet på grundlag af regnskabsprin-

 der på grundlag af det opnåede revisionsbevis 
 er væsentlig usikkerhed forbundet med begi-
 venheder eller forhold, der kan skabe bety-
 delig tvivl om foreningens evne til at fort-

 en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revi-
 sionspåtegning gøre opmærksom på oplys- 
 ninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne 

 
 baseret på det revisionsbevis, der er opnået  

 Fremtidige begivenheder eller forhold kan
 dog medføre, at Dansk Ungdoms Fællesråd 

• Tager vi stilling til den samlede præsenta-
 tion, struktur og indhold af regnskabet, her- 
 under noteoplysningerne, samt om regnska- 
 bet afspejler de underliggende transaktioner 
 og begivenheder på en sådan måde, at der 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om 
blandt andet det planlagte omfang og den tids-
mæssige placering af revisionen samt betyde-
lige revisionsmæssige observationer, herunder 
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 
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Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der 
-

ensstemmelse med meddelte bevillinger, love 

og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige  
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de mid- 
ler og aktiviteterne, der er omfattet af regnska-

-
visionsskik vores ansvar at udvælge relevante 
emner til såvel juridisk-kritisk revision som for- 

de udvalgte emner, om de dispositioner, der 
-

ensstemmelse med meddelte bevillinger, love 

vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de 
undersøgte systemer, processer eller dispositio-
ner understøtter skyldige økonomiske hensyn 

-

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde kon-
kluderer, at der er anledning til væsentlige, kri-

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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henblik på at vurdere, om Dansk Ungdoms Fællesråds ledelse har disponeret hensigtsmæssigt 
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-
retning og formandens mundtlige beretning, 

fokusere på de overordnede strategiske, orga-

Delegeretmødet har vedtaget, at der arbejdes 

demokrati, Det gode ungdomsliv, Et stærkt for-
eningsliv og Unge med internationalt udsyn og 

-

er øremærket særlige aktiviteter og projekter; 

heraf altid være en vis usikkerhed i forhold til 

en del projekter først modtager bevilling i løbet 

lig vished i forhold til de helt store indtægter i  
form af udlodningsmidlerne og midlerne fra 

afvige lidt fra det budget, som blev vedtaget på 

Årsregnskabet omfatter alene indtægter hen-

-

-
retningsudvalget anser resultatet som tilfreds-

Væksten i årsværk sammenlignet med regn-

• Forøgede indtægter fra internationale aktivi- 
 

 knyttet til de internationale aktiviteter hen- 
 holdsvis administrativt overhead til DUF  

 
 knyttes til periodisering af DUFs administra-

• Forøgede aktiviteter i forhold til indsatsom- 
 

 forhold til det nordiske og europæisk sam- 
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•
 gode ungdomsliv”, som blev vedtaget på dele-

• Forøget bemanding knyttet til den generelle 
 interessevaretagelse i DUF med ansættelse af 
 yderligere én medarbejder i Generalsekreta-

Udover disse forskydninger i forhold til regn-

af væksten endelig ses i sammenhæng med, at 
DUF i tilknytning til medarbejderes barselsor-

-
lap i ansættelserne, så overlevering af viden og 

-

nedenfor, hvor ændringer i årsværkstilknytning 

til en samlet oversigt over årsværksforskydnin-

-
ter, som er vedtaget af delegeretmødet og DUFs 

strategi, og indsatserne og resultaterne er nær-
-

ning og formandens mundtlige beretning fra 
-
-

 
2.1. ET STÆRKT DEMOKRATI 

 

årsværk omfattende både dedikerede personale-
ressourcer samt ledelses- og kapacitetsårsværk 
– på arbejdet knyttet til fremme af et stærkt de-

-
delige delegeretmødevedtagne budget beskrev 

anvendt på indsatsen i forhold til arbejdet med 
Demokratikommission samt en opprioritering 

af det europæiske og nordiske samarbejde, her-
under en ekstraordinær indsats i forbindelse 

 
kratiaktiviteter, herunder arbejdet med Folke-

Derudover har der været et mindre forbrug af 
aktivitetsmidler til Demokratiets dag end for-
ventet, samt nogle periodemæssige forskydnin-

Interne projekter

forskellige projekter og indsatser relateret til at 
opnå de politiske mål, som delegeretmødet har 
vedtaget under temaet ”Et stærkt demokrati – 

De økonomiske aktiviteter der er gennemført 

-

DUFs arbejde med Demokratikommissionen og 
indsatsen med at sætte fokus på unges valgdelta-

arbejder DUF løbende med at indhente ny viden 

Øvrige demokratiprojekter
Udover de interne projekter gennemfører DUF 
en række demokratiprojekter i samarbejde med 

-

Interessevaretagelse
De øgede omkostninger til interessevaretagelse 

ekstraordinære kommunikationsrelaterede ud-

Eksempelvis opdatering af platforme relateret 
-
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Demokratiets dag
Aktiviteten er et samarbejde mellem DUF, Fag-
bevægelsens Hovedorganisation og Danske Er-

til projektet deles nogenlunde ligeligt mellem 

Ekstremt Demokratisk 
Aktiviteten er et samarbejde mellem DUF, On-

-
 

-
 

ledes er stor økonomisk aktivitet for regnskabs-

ikke på noget tidspunkt været budgetteret, hvil-
ket kan tilskrives DUFs begrænsede involvering 
i form af primært administrativ kontakt om og 

Skolevalg 
Aktiviteten er et samarbejde mellem DUF, Fol-
ketinget samt Børne- og undervisningsministe-

-
hed for at udbetale rejserefusion til debattører 
fra de politiske ungdomsorganisationer ved sko-

-

2.2. DET GODE UNGDOMSLIV

årsværk omfattende både dedikerede personale-
ressourcer samt ledelses- og kapacitetsårsværk 
på arbejdet knyttet til at styrke det gode ung-

-

gode ungdomsliv er et nyt selvstændigt indsats-
område, som blev besluttet på delegeretmødet i 

-
vendt til gennemførelse af Folketingsvalget (der 

arbejdet med at gennemføre en større Unge- 

relaterer sig til forskudte omkostninger i pro-
 

EU Struktureret dialog 
Aktiviteten er et samarbejde mellem DUF og 
Børne- og undervisningsministeriet, der har til 
formål at komme med input fra danske unge 

-

medarbejderrelaterede og aktivitetsrelaterede 
-
-

 
2.3. ET STÆRKT FORENINGSLIV

-
naleressourcer samt ledelses- og kapacitetsårs-
værk på arbejdet knyttet til at understøtte og 

delegeretmødevedtagne budget beskrev et for-
-

relaterer sig til et højere forbrug til uddannel-
sesaktiviteter og oplæg og workshops under ét 

-

mødested for demokrati og dannelse, der iværk-

blev opgjort som henholdsvis ”Rådgivning” og 
”kontakt til medlemsorganisationer”, samt det 
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ekstraordinære projekt om samarbejde med 

-
terne er således ikke nedlagt men alene bogført 

-
kostninger, der samlet set før blev bogført under 
”Uddannelsesaktiviteter” nu delvist bogført un-

ikke sket væsentlige forskydninger i det faktiske 
aktivitetsniveau eller antallet af gennemførte 

folk – mødested for demokrati og dannelse
Aktiviteten er et samarbejde mellem DUF,  
Krogerup Højskole og DeltagerDanmark om at 
etablere et civilsamfundscenter for demokrati, 
som har til formål at uddanne unge i at være  
demokratiske fortalere og til at tage del i det 

og budgetmæssigt prioriteret indenfor den eksi-

-

Det internationale område inkluderer en strate-
gi og to puljer, som DUF administrerer til gavn 
for medlemsorganisationernes internationale 

årsværk omfattende både dedikerede personale-
ressourcer samt ledelses- og kapacitetsårsværk 

delegeretmødevedtagne budget beskrev et for-

Det bemærkes, at omkostningerne på det inter-

-

3.1. INTERNATIONALT 
-

er at styrke unges mulighed for deltagelse i og 
-

mokratiet gennem partnerskaber og netværk 
mellem danske ungdomsorganisationer og ung-

Medarbejderressourcerne anvendes til at under-
støtte DUFs internationale pulje, som er kernen 
i DUFs globale ungeprogram og en åben mulig-

-
jen støtter omkring 50 partnerskaber mellem 

DUF en række underprojekter i det internatio-
nale program, som både omfatter, Ungdomsde-
legatprogrammet, Verdensmålsindsatsen samt 

-
ter, herunder Dialogambassadørprogrammet og 

Herudover anvendes medarbejderressourcer til 
koordination af de samlede programmer med 

budgettet er relateret til, at de tilbageførte mid-
ler, som DUF modtager fra afsluttede projekt- 
bevillinger under DUFs internationale pulje, 
ikke i udgangspunktet indregnes i budgettet, og  
herved øges puljens samlede budget i løbet af 

Der afsættes årligt et rammebudget til sikring 
af stabsfunktionerne i DUFs sekretariat, som 
leverer service og understøttende funktioner til 
det generelle sekretariatsarbejde, interesseva-
retagelse, samt national puljeadministration og 
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4.1. DUFS STABSFUNKTIONER
-

onsteamet og administrationsafdelingen udgør 
staben i sekretariatet, som understøtter styrel-
sen og generalsekretæren samt implemente-

samt 6,6 årsværk omfattende både ledelses- og 
personaleårsværk (konsulenter og administrati-

-
devedtagne budget beskrev et forventet forbrug 

opgave med at sikre DUFs interessevaretagelse 
i forhold til det politiske niveau, relevante mini-
sterier, repræsentationer og medlemskaber samt 

området med endnu en politisk konsulent for at 
understøtte den af styrelsens vedtagne ekstraor-

4.2. SERVICE TIL MEDLEMSORGANI

TION
Dette område yder generel rådgivning om støtte 
fra Udlodningsmidlerne samt til alle interesse-

-

forhold til at betjene de to puljeudvalg, herun-
der gennemgå og behandle alle ansøgninger til 
puljerne og lave indstillinger på hver enkelt an-

Stillingerne, der servicerer puljeområdet, ud-

-
ter knyttet til betaling af de udtrukne organisa-

DUF modtager i henhold til spillelovgivningen 
en andel af overskuddet, der genereres af Lotto 
og øvrige tilfældighedsspil udbudt af Danske  

-
gen, at DUF skal anvende midlerne til ”ungdoms-

-

fordeles DUFs andel af tilskudsmidlerne til to 

og ungdomsorganisationer samt initiativstøtte 
til nyskabende projekter for og med børn og 

DUFs andel af udlodningsmidlerne udgjorde i 

De væsentligste ændringer mellem det revide-

-
viderede budget afviger markant fra det af dele- 
geretmødet vedtagne budget, er delegeretmødets  

-
-

ORGANISATIONERNE
-

-
stateret fejlopkrævninger hos et antal medlems-

berørte medlemsorganisationer har modtaget 

regnskabet i overensstemmelse med det budget-

6.2. ADMINISTRATIONSBIDRAG FRA 
UDENRIGSMINISTERIET 
Administrationsbidraget forbundet med bevil-
linger til de internationale aktiviteter er væsent-

med regnskabspraksis er der sket en periodise-
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ring af administrationsbidraget fra puljeregn-
skaberne, så indtægterne og omkostninger til 

 
odiseringen har medført, at der er optaget et til-
godehavende på endnu ikke modtaget bidrag fra 
puljeregnskaberne, og at årets indtægt er større 

6.3. RENTER
-

DUFs investeringer givet stigende obligations-

 
6.3. NOTER
Note 1: Aktivitetstilskud

 Sam-
let set har Udenrigsministeriets bevillinger til 
DUFs internationale aktiviteter været højere 

 EU-midlerne ligger omvendt under 
det forventede niveau, hvilket har været forud-
set i Forretningsudvalgets budgetopfølgninger i 

 DUF modtog tilskud til gen-
nemførelse af aktiviteter knyttet til Demokrati-

projektet balancerer over projektets levetid, 
men der kan forekomme afvigelser mellem ind-

-

økonomi ikke af projektets aktiviteter udover et 

-
taling ligger over det budgetterede i delege-

forventet deltog i delegeretmødet i november 

Note 2: Et stærkt demokrati
-

-
-

Note 3: Det gode ungdomsliv

-

Note 4: Et stærkt foreningsliv 
-

årsag hertil er de ressourcer, som er anvendt på 
opstart og igangsættelse af Folk – center for de-

Note 5: Unge med internationalt udsyn og 
engagement

-

-

fra de internationale programmer, er øget fra 

Note 6: Tipsadministration
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-

Databaseomkostninger er vedligeholdelse af 

Note 7: Organisationsomkostninger
-

henføres til det store fremmøde til delegeretmø-

-

en række mindre anlægsaktiver med en anskaf-

Det samlede antal årsværk på sekretariatet i 
-
-

værksfordelingen mellem de enkelte strategiske 
indsatsområder og stabsfunktioner er angivet 

lønomkostninger er knyttet eksplicit op på 
modtagne eksterne bevillinger; særligt på det 
internationale område, hvor DUF modtog godt 

-

 

-

havde midler stående, som vedrørte endnu ikke 
udbetalt puljemidler knyttet til særligt Lokal-
foreningspuljen og midler knyttet til internatio-

-

-

-
søgte eksterne puljer, og dette vil påvirke om-

Der forventes ikke større budgetmæssige æn-

at være større trusler af økonomisk art – heller 
ikke knyttet til udfordringerne fra den aktuelle 
nedlukning i Danmark grundet Covid-19 – som 
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Regnskabsgrundlag
Årsregnskabet for Dansk Ungdoms Fællesråd er 

-

til Dansk Ungdoms Fællesråd og ændringsbe-

Dansk Ungdoms Fællesråd er ifølge sine ved-
tægter en organisation med et almenvelgørende 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i 

Generelt om indregning og måling 

nerelt i takt med, at de indtjenes, herunder 
-

alle omkostninger, herunder af- og nedskrivnin-

Aktiver indregnes i balancen, når det er sand-
synligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til- 

-

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 
vil fragå organisationen, og forpligtelsens værdi 

Omsætning
Omsætningen indtægtsføres i takt med, at fak-

Der er foretaget periodisering af kontingenter, 
aktivitetstilskud og administrationsindtægter  

DUFs andel af udlodningsmidler (tipstilskud) 
indtægtsføres i udbetalingsåret, så tilskuddet  

-

Ud over den i resultatopgørelsen viste omsæt-
ning har Dansk Ungdoms Fællesråd administre-
ret (modtaget og videresendt) tips- og lottomid-
ler til ungdomsformål i andre organisationer for 

Der er udarbejdet et særskilt regnskab og be-
retning for fordelingen af tips- og lotto-midler 

Aktivitetsomkostninger
Aktivitetsomkostninger omfatter de omkost-
ninger, der er medgået i året til at gennemføre 

-
skud er lønninger beregnet på baggrund af an-
tal årsværk, der medgår til tipsadministratio-

tipsadministrationen er beregnet som en for-
holdsmæssig andel af de samlede lokale- og ka-

-

tages udgangspunkt i antal årsværk, der medgår 

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kost-
pris reduceret med eventuel restværdi og ned-
skrivninger, fordeles lineært over aktivernes 

Ejendomsforbedringer 10 år
Kontorinventar 5 år
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Der foretages ikke afskrivninger på selve ejen-

Tilgodehavende
Tilgodehavender er opført til den værdi, hvor-
med de forventes at indgå ud fra en individuel 

Værdipapirer 
Værdipapirer indregnes under omsætningsakti-
ver og omfatter børsnoterede obligationer der er 

Periodiserede indtægter
-
-

skabsår og udgøres hovedsageligt af Tipstilskud 

Gældsforpligtelser i øvrigt

Mellemværender med projekt- og puljeregn-
skaber udgøres af modtagne betalinger mod-

PUNKT



PUNKT



PUNKT



PUNKT



PUNKT



PUNKT



PUNKT



PUNKT



PUNKT



PUNKT



PUNKT



PUNKT



PUNKT



PUNKT



PUNKT



PUNKT



Det er skadeligt for 
den demokratiske samtale, 

hvis den digitale debatkultur 
er blevet så rå, at det 
afskrækker unge fra 

at deltage.” 


