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Den uafhængige revisors erklæringer 
Til ledelsen i Landsforeningen Ungdommens Naturvidenskabelige Forening 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen Ungdommens Naturvidenskabelige Forening for perioden 1. 

januar – 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter, specifikationer og anvendt regnskabs-

praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med visse tilpasninger som følge af meddelte bevillin-

ger. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Landsforeningen Ungdommens Naturviden-

skabelige Forenings aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af Landsfor-

eningen Ungdommens Naturvidenskabelige Forenings aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 

i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger som følge af meddelte bevillinger.  

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 i bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006. Vores ansvar ifølge disse stan-

darder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnska-

bet”. Vi er uafhængige af foreningen 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 forplig-

telser i henhold til disse regler, krav og meddelte bevillinger. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-

vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

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

årsregnskabsloven med visse tilpasninger som følge af meddelte bevillinger. Ledelsen har endvidere ansvaret for 

den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at 

oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 

regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille 

driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 

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 og krav i bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 

når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes 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 og krav i bekendtgørelse nr. 1753 af 21. decem-

ber 2006, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-

des 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, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshand-

linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effekti-

viteten af foreningens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige 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 usikkerhed forbun-

det med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte 

driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre op-

mærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, mo-

dificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til da-

toen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen 

ikke længere kan fortsætte driften. 
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• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-

ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 

måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 

revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kon-

trol, 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 konklusion 

med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse 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 års-

regnskabsloven med visse tilpasninger som følge af modtagne bevillinger. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-

skabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav med visse tilpasninger som følge af 

modtagne bevillinger. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Hammel, den 25. februar 2021 

Kvist & Jensen 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 36 71 77 85 
 
 
Johannes Simonsen 
statsautoriseret revisor 
mne11802 
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Ledelsesberetning 
Foreningens hovedaktivitet 
Foreningens hovedaktivitet er afholdelse af ScienceCamps, foredrag og studieture der har som mål at fremme in-

teressen for, og kendskabet til, naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknologi, fortrinsvis blandt unge. 

Tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 
UNF Danmark har ikke modtaget DUF driftstilskud for året 2020, og der har ikke været noget oparbejdet overskud 

af tilskud fra tidligere år. I år modtog foreningen ikke driftstilskud fra DUF, da 3 lokalforeninger ikke levede op til 

kravene stillet af DUF for at modtage støtten. Driftstilskuddet anvendtes tidligere år til bl.a. administration og af-

holdelse af større landsdækkende forsamlinger, herunder årsmødet, sommermødet & vintermødet. I 2020 har det 

ikke været muligt at afholde disse stormøder, som følge af restriktioner forbundet med COVID-19 pandemien. Det 

har været gavnligt for foreningens økonomi, at disse møder ikke har fundet sted, mens vi samtidig har mistet 

driftstilskuddet. Der er dog stadig andre udgifter for UNF Danmark og tilhørende projekter, som medvirker til, at 

foreningen opnår et underskud for året 2020.  

UNF Danmarks bestyrelse har på foranledning af afslaget om DUF driftstilskud for 2020, i samarbejde med lokal-

foreningernes bestyrelser, undersøgt de fremtidige økonomiske muligheder for at UNF Danmark også fremadrettet 

kan tilbyde relevante arrangementer og aktiviteter for både lokalforeningerne og på national plan. Endelig har 

UNF Danmarks bestyrelse også haft en dialog med DUF omkring årsagerne for afslaget.  

Foreningens aktiviteter og økonomiske forhold 
 
I pandemiens tegn  

2020 har været et år, som var i COVID-19 pandemiens tegn. Gentagne nedlukninger af samfundet, indførsel af re-

striktioner om f.eks. forsamlingsstørrelser og afstandsanbefalinger samt lokale regler hos universiteterne og andre 

institutioner, som vi samarbejder med, medførte at vi i 2020 har haft meget svært ved at gennemføre vores aktivi-

teter som tidligere år. Vi har været nødt til at aflyse den traditionelle, fysiske måde at holde vores større landsar-

rangementer, såsom årsmøde, sommermøde og vintermøde. Som oftest har vi måtte skære kraftigt ned i indholdet, 

så kun det helt essentielle var med i virtuelle møder. Vores årsmøde i marts, hvor generalforsamlingen finder sted, 

blev udskudt. Der var derfor en ekstraordinær generalforsamling i sommeren 2020 og en ordinær generalforsam-

ling i oktober 2020. Begge arrangementer blev afviklet virtuelt. Vores sommermøde, som er årets helt store begi-

venhed, kunne ikke placeres i august som sædvanligt, som følge af restriktioner. En udskydelse til efteråret var i 
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planerne, men vi blev overhalet af COVID-19, som allerede i starten af efteråret bed fra sig igen. Sommermødet er 

uden tvivl UNFs hjerteblod, da dette møde skaber rammerne for at inkludere nye frivillige i foreningen, ryste de 

frivillige sammen, og starte planlægningen af de camps, som skal finde sted i den efterfølgende sommerferie. Det 

lykkedes dog gennem en fælles indsats mellem UNF Danmarks bestyrelse og koordinatorerne for UNF Science-

Camps 2021 at skabe fundamentet for UNF ScienceCamps 2021 på trods af de store vanskeligheder og virtuelle 

møder. Vintermødet, som er en weekend med opkvalificering og kurser til de frivillige, var heller ikke muligt. CO-

VID-19 var i efteråret kommet tilbage med enorm styrke i samfundet, og det var derfor ikke muligt at afholde ar-

rangementet.  

UNF ScienceCamps 2020 

Foreningen havde i året planlagt at afholde 7 ScienceCamps indenfor forskellige fagområder. Desværre blev for-

eningen nødt til at aflyse de fleste ScienceCamps efterhånden som pandemien fortsatte sin tilstedeværelse i sam-

fundet. Det lykkedes dog, helt ekstraordinært, for de frivillige bag UNF Game Development Camp 2020, at om-

lægge deres camp til at være fuldstændigt online. På den måde lykkedes det alligevel at have en UNF Science-

Camp i løbet af 2020, selvom det var i et andet format end tidligere. Dertil vil UNF Danmarks bestyrelse både 

takke vores sponsorer af UNF ScienceCamps 2020 for at lade deres sponsorater blive overført til UNF Science-

Camps 2021 samt de sponsorer, som har støttet UNF ScienceCamps 2021 direkte.  

Foreningens arbejdsgrupper 

UNF Danmark har en række arbejdsgrupper, som på hver deres måde udfører uvurderligt arbejdet for foreningen 

og lokalforeningerne. De tre grupper er Webgruppen, PR-gruppen og International gruppen.  

Webgruppen er central i at vedligeholde og udvikle vores IT-systemer og hjemmesider. I år har webgruppen an-

vendt kr. 41.562, hvilket er på niveau med tidligere år. Webgruppen har fortsat projekter i gang, som f.eks. omlæg-

ning af serverudbyder. Når projektet gennemføres forventes der, at opnå en bedre drift og en besparelse i forhold 

til tidligere år.  

PR-gruppen samler UNFs stærke frivillige inden for PR og marketing og understøtter både UNF ScienceCamps og 

lokalforeningerne. I 2020 har der ikke været direkte omkostninger til PR-gruppens arbejde, som følge af COVID-19 

pandemiens påvirkning af samfundet. UNF Danmark har dog valgt i samarbejde med PR gruppen og lokalforenin-

gerne, at styrke marketing og PR for UNF ScienceCamps og lokalforeningerne via et samarbejde med firmaet Mar-

keting Advisor.  
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International gruppen deltager i aktiviteter på tværs af landegrænser, og sikrer, at UNF også er med i internatio-

nale samarbejder. Det er en naturlig konsekvens af COVID-19 pandemien, at gruppens muligheder for at arbejde i 

2020 har været meget begrænset. Derfor har der i 2020 ikke været direkte omkostninger til International grup-

pens arbejde.  

Foreningens sekretariat 

Foreningen har et samarbejde med firmaet Dit Sekretariat, som fortsat hjælper med at løse mange administrative 

opgaver og byrder for de frivillige i bestyrelsen. 2020 har været det tredje hele år, hvor vi har haft dem tilknyttet, 

så flere af opgaverne har fået en vis rutine. Dette har uden tvivl være en fordel i året 2020, da sekretariatet havde 

mulighed for at være en aktiv part i at hjælpe med en række udfordringer, som året bød på. Disse udfordringer er 

både opstået som et resultat af COVID-19 pandemien, men også i forhold til DUFs afslag på driftstilskud i 2020 

har sekretariatet være en stærk medspiller til at diskutere løsninger. På den måde er samarbejdet mellem UNF 

Danmarks bestyrelse og Sekretariatet yderst gavnligt i denne kriseperiode.  

Årets resultat  

Årets resultat er et underskud på kr. 440.983, hvilket er et stort underskud, som er opstået som følge af COVID-19 

pandemiens påvirkning på foreningens aktiviteter samt DUFs afslag på driftstilskud. Underskuddet består primært 

af to dele: 1) et underskud på kr. 185.265 for landsforeningen til drift samt 2) et underskud på 213.758 for UNF 

ScienceCamps 2020, hvoraf størstedelen af udgifterne er UNF ScienceCamp fælles udgifter som samlet set er på 

kr. 136.193. Underskuddet for UNF ScienceCamps 2020 er opstået, som følge af at sponsorer af UNF ScienceCamp 

i 2020 har indvilget i at lade deres sponsorat flytte til UNF ScienceCamp 2021. Årets underskud vil tære på for-

eningens egenkapital som falder til kr. 482.817 ultimo 2020, mens foreningens egenkapital var kr. 923.796 ultimo 

2019. Det er dog værdifuldt for foreningen, at tidligere bestyrelser har sørget for et stort økonomisk råderum, som 

giver mulighed for at lade UNF Danmark komme ud af COVID-19 pandemien og et krisefyldt 2020. Derfor må årets 

resultat, med tanke på de store udfordringer, som året har givet, anses som tilfredsstillende.  

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
Der er fra statustidspunktet og til dato ikke indtrådt forhold, der ville kunne forrykke vurdering af nærværende års-

regnskab. 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 

for Landsforeningen Ungdommens Naturvidenskabelige Forening. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger. 
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Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stil-

ling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 

2020. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-

handler. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

København Ø, den 25. februar 2021 
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Bestyrelse 
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Mads Frimann Madsen  Peter Holst-Nielsen 
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Michael Birkerod Hansen Victoria Bøje Inselmann 
kasserer fællesprojektkorrdinator 
 
 
 
____________________________________ __________________________________ 
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Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabsgrundlaget 

Årsrapporten for Landsforeningen Ungdommens Naturvidenskabelige Forening er aflagt i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, med de nødvendige tilpasninger. 

Regnskabet er aflagt i hele danske kroner. 

Ændring i anvendt regnskabspraksis 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Generelt 
Regnskabet indeholder projekter med offentlige støttemidler, og regnskabet indeholder særskilt projektregnskab. 

Resultatopgørelsen 
Fælles indtægter 

Fælles indtægter fra sponsorer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang fra sponsor har 

fundet sted inden årets udgang. 

Fælles udgifter og driftsudgifter 

Fælles udgifter og driftsudgifter omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration mv.  

Aktiviteter 

Modtagne tilskud indregnes under den enkelte aktivitet og omkostninger afholdt i forbindelse med aktiviteterne 

indregnes tillige under den enkelte aktivitet, hvorfor aktiviteten fremgår netto i resultatopgørelsen. 

Administrationsomkostninger 

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger til administrativt personale, ledelse, kontorlokaler, kontor-

omkostninger m.v. samt afskrivninger. 

Finansielle poster 



 

 

 
13 UNF Danmark – c/o H.C. Ørsted Institutet – Universitetsparken 5 – 2100 København Ø – CVR: 26858461 – WWW.UNF.DK  

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Finansielle poster omfatter renteindtægter. 

Skat 

Foreningen er ikke skattepligtig. 

Balance 
Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med 

nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende 

regnskabsår. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket 

sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter modtagne indtægter vedrørende efterfølgende regn-

skabsår. 
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Resultatopgørelse 
 

     Note 2020  2019 
Indtægter         

         
Landsforeningen/drift     1 260.000  818.945 
Heraf interne transaktioner      0  -122.530 
Explore Tunesien     6 0  3.567 
ScienceCamps     7 0  1.607.413 
PR-gruppen     3 0  0 
Indtægter i alt      260.000  2.307.395 

         

         
Udgifter         
Landsforeningen/drift     1 -445.265  -420.554 
Webgruppen     2 -41.562  -39.186 
PR-gruppen     3 0  -5.007 
Internationale gruppe     4 0  -17.243 
Ravi Tour 2019     5 0  -8.644 
Explore Tunesien     6 0  -3.567 
Landsmøder     8 -398  -237.241 
ScienceCamps     7 -213.758  -1.607.413 
Heraf interne transaktioner      0  122.530 
Udgifter I alt      -700.983  -2.216.325 

         
Resultat      -440.983  91.070 
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Balance 
 

     Note 2020  2019 
Omsætningsaktiver         
Beholdning af kuglepenne      26.087  26.087 
Varebeholdninger i alt      26.087  26.087 
Tilgodehavender         
Tilgodehavende tilskud      200.000  496.015 
Andre tilgodehavender      0  4.214 
Periodeafgrænsningsposter      15.548  33.302 
Tilgodehavender i alt      215.548  533.531 

         
Likvide beholdninger       1.435.453  854.301 
Omsætningsaktiver i alt      1.677.088  1.413.919 
Aktiver i alt      1.677.088  1.413.919 

         
Passiver         

         
Egenkapital         
Egenkapital primo      923.800  832.726 
Årets resultat      -440.983  91.070 
Egenkapital i alt      482.817  923.796 

         
Gæld         
Leverandør af varer og tjenester      53.790  11.905 
Afsat til senere betaling      37.500  15.784 
Afsat til revision      34.375  43.750 
Skyldige udlæg fra frivillige      6.235  2.040 
Gæld til medlemsforeninger      148.306  199.720 
Medlemsforeningspulje      66.923  66.923 
Sponsormidler til foreninger fremført til 2021 20 182.143  0 
Forudbetalte tilskud      665.000  150.000 
Kortfristede gældsforpligtelser i alt     1.194.271  490.122 
Passiver i alt      1.677.088  1.413.919 

         
Medlemmer      21    
Sikkerhedsstillelser     22    
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Pengestrømsopgørelse 
 

      2020  2019 

         
Åres resultat      -440.983  91.070 
Ændring i beholdning af varelager  0  6.261 
Ændring i tilgodehavender      317.984  -207.762 
Ændring i kortfristet gældsforpligtelser  704.151  -452.040 
Pengestrømme fra driftsaktivitet     581.152  -562.471 

         
Pengestrømme fra investeringsaktivitet 0  0 

         
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0  0 

         
Ændring i likvider      581.152  -562.471 
Likvider 1. januar       854.301  1.416.772 
Likvider 31. december      1.435.453  854.301 
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Note 1 – Landsforeningen/drift 
     Note 2020  2019 
Indtægter         
Sponsorater, tilskud og støtte     20 260.000  315.000 
Rådighedstilskud, DUF      0  380.184 
Heraf interne transaktioner      0  122.530 
Andre indtægter      0  1.231 
Indtægter i alt      260.000  818.945 

         
Udgifter         
Overført til medlemsforeningspulje  0  -66.923 
Uddelte sponsorater     20 -25.000  -185.077 
Sponsormidler til foreninger fremført til 2021 20 -182.143  0 
Kurser for frivillige      0  -6.000 
Støtte til lokalforeninger      0  0 
Rejseomkostninger  og forplejning  -9.859  -24.767 
Gaver       -600  -2.208 
Markedsføring       -37.527  0 
Sekretariats- og konsulenthjælp      -104.741  -66.715 
Øvrig administration      -85.122  -69.064 
Renteindtægter       0  303 
Renteudgifter       -273  -103 
Ekstraordinære indtægter         
Udgifter i alt      -445.265  -420.554 

         
Resultat      -185.265  398.391 
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Note 2 – Webgruppen 
      2020  2019 
Udgifter          
Server      -38.521  -34.747 
IT-services      -3.041  -4.082 
Administrationsomkostninger        -358 
Udgifter i alt      -41.562  -39.186 

 

Note 3 – PR-gruppen 
      2020  2019 
Indtægter         
Betaling fra medlemsforeninger      0  0 
Indtægter i alt      0  0 

         
Udgifter         
Sekretariats - og konsulenthjælp      0  -5.007 
Administrationsomkostninger         
Udgifter i alt      0  -5.007 

         
Resultat      0  -5.007 

 

Note 4 – International gruppe 
      2020  2019 
Udgifter         
Transport til og fra aktiviteter      0  -1.935 
Deltagergebyr      0  -13.851 
Diverse      0  -1.457 
Udgifter i alt      0  -17.243 
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Note 5 – Ravi Tour 2019 
      2020  2019 
Udgifter         
Rejseomkostninger       0  -8.215 
Administrationsomkostninger       0  -250 
Renteudgifter i alt      0  -178 
Udgifter i alt      0  -8.644 

 

Note 6 – Explore Tunesien 
      2020  2019 
Indtægter          
Sponsorater, tilskud og støtte      0  3.567 
Indtægter  i alt      0  3.567 

         
Udgifter          
Forplejning       0  -840 
Rejseomkostninger       0  -1.332 
Administrationsomkostninger       0  -1.394 
Udgifter i alt      0  -3.567 

         
Resultat      0  0 
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Note 7 – ScienceCamps 
     Note 2020  2019 
Indtægter         
Camps fælles     9 0  1.301.111 
Matematik Camp 2020     10 0   
Game Development Camp 2020     11 0   
Computer Science Camp 2020     12 0   
Fysik Camp 2020     13 0   
Chemistry Camp 2020     14 0   
Biotech Camp 2020     15 0   
ScienceCamps 2019 (8 camps)        306.302 
Indtægter i alt      0  1.607.413 

         
Udgifter         
Camps fælles     9 -136.193  -342.499 
Matematik Camp 2020     10 -12.401   
Game Development Camp 2020     11 -9.553   
Computer Science Camp 2020     12 -19.813   
Fysik Camp 2020     13 -12.197   
Chemistry Camp 2020     14 -18.447   
Biotech Camp 2020     15 -5.154   
ScienceCamps 2019 (8 camps)        -1.264.914 
Udgifter i alt      -213.758  -1.607.413 

         
Resultat før ovf.      -213.758  0 
Overføres til næste års ScienceCamps  0  0 
Resultat       -213.758  0 

 

  



 

 

 
21 UNF Danmark – c/o H.C. Ørsted Institutet – Universitetsparken 5 – 2100 København Ø – CVR: 26858461 – WWW.UNF.DK  

Note 8 – Landsmøder 
     Note 2020  2019 
          
Årsmøde     16 -398  -48.081 
Fællesbestyrelsesweekend     17 0  -9.536 
Sommermøde     18 0  -101.414 
Vintermøde     19 0  -78.211 
Udgifter i alt      -398  -237.241 

 

Note 9 – Camps fælles 
      2020  2019 
Indtægter          
Sponsorater      0  1.205.096 
Underskudsdækning      0  96.015 
Indtægter i alt      0  1.301.111 

         
Udgifter         
Deltagermedlemskaber til lokalforeninger  0  -16.650 
Rejseomkostninger      -7.800  -5.521 
Gaver      0  -150 
Markedsføring      -64.119  -74.011 
Administrationsgebyr til landsforeningen     0  -120.000 
Øvrig administration      -64.274  -126.166 
Udgifter i alt      -136.193  -342.498 

         
Resultat      -136.193  958.613 
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Note 10 – Matematik Camp 2020 
      2020  2019 
Indtægter          
Sponsorater, tilskud og støtte  0   
Deltagergebyrer      0   
Indtægter i alt      0   

         
Udgifter          
Forplejning       0   
Sociale aktiviteter ifm. arrangementer  -1.593   
Undervisningsmaterialer      0   
Rejseomkostninger       -3.441   
Gaver       0   
Markedsføring       0   
Administrationsomkostninger   -7.367   
Udgifter i alt  -12.401   

         
Resultat  -12.401   
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Note 11 – Game Development Camp 2020 
      2020  2019 
Indtægter          
Deltagergebyrer      0   
Indtægter i alt      0   

         
Udgifter          
Forplejning       0   
Logi ifm. arrangementer      0   
Sociale aktiviteter ifm. arrangementer  0   
Undervisningsmaterialer      0   
Rejseomkostninger       -2.343   
Gaver       0   
Markedsføring       -995   
Administrationsomkostninger   -6.215   
Udgifter i alt  -9.553   

         
Resultat  -9.553   
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Note 12 – Computer Science Camp 2020 
      2020  2019 
Indtægter          
Sponsorater, tilskud og støtte      0   
Deltagergebyrer      0   
Indtægter i alt      0   

         
Udgifter          
Forplejning       -2.835   
Logi ifm. arrangementer      0   
Sociale aktiviteter ifm. arrangementer  0   
Undervisningsmaterialer      0   
Rejseomkostninger       -7.970   
Gaver       0   
Markedsføring       -500   
Administrationsomkostninger   -8.507   
Udgifter i alt  -19.813   

         
Resultat      -19.813   
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Note 13 – Fysik Camp 2020 
      2020  2019 
Indtægter          
Sponsorater, tilskud og støtte  0   
Deltagergebyrer      0   
Indtægter i alt      0   

         
Udgifter         
Forplejning       0   
Logi ifm. arrangementer      0   
Sociale aktiviteter ifm. arrangementer  0   
Rejseomkostninger       -7.486   
Gaver       -135   
Markedsføring       -384   
Administrationsomkostninger   -4.192   
Udgifter i alt  -12.197   

         
Resultat  -12.197   
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Note 14 - Chemistry Camp 2020 
      2020  2019 
Indtægter          
Sponsorater, tilskud og støtte  0   
Deltagergebyrer      0   
Indtægter i alt      0   

         
Udgifter         
Forplejning       0   
Logi ifm. arrangementer      0   
Sociale aktiviteter ifm. arrangementer  0   
Undervisningsmaterialer      0   
Rejseomkostninger       -6.336   
Gaver       0   
Markedsføring       0   
Administrationsomkostninger   -12.111   
Udgifter i alt  -18.447   

         
Resultat      -18.447   
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Note 15 – Biotech Camp 2020 
      2020  2019 
Indtægter          
Deltagergebyrer      0   
Indtægter  i alt      0   

         
Udgifter          
Forplejning       -1.318   
Logi ifm. arrangementer      0   
Sociale aktiviteter ifm. arrangementer  0   
Undervisningsmaterialer      0   
Rejseomkostninger       -836   
Gaver       0   
Markedsføring       0   
Administrationsomkostninger   -3.000   
Udgifter i alt  -5.154   

         
Resultat      -5.154   
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Note 16 – Årsmøde 
      2020  2019 
Udgifter          
Forplejning       0  -23.686 
Sociale aktiviteter ifm. arrangementer  0  -2.269 
Rejseomkostninger i alt      -398  -19.431 
Administrationsomkostninger i alt  0  -2.696 
Udgifter i alt  -398  -48.081 

         
Resultat      -398  -48.081 

 
Note 17 – Fællesbestyrelsesweekend 
Udgifter          
Forplejning      0  -2.630 
Rejseomkostninger      0  -6.906 
Diverse      0  0 
Udgifter i alt      0  -9.536 

         
Resultat      0  -9.536 

 
Note 19 – Sommermøde 
      2020  2019 
Udgifter         
Forplejning ifm. arrangementer      0  -68.923 
Sociale aktiviteter      0  0 
Rejseomkostninger       0  -32.071 
Diverse      0  -419 
Udgifter i alt      0  -101.414 

         
Resultat      0  -101.414 
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Note 19 – Vintermøde 
      2020  2019 
Udgifter          
Forplejning       0  -20.100 
Logi ifm. arrangementer      0  -3.750 
Kurser for frivillige      0  -30.200 
Rejseomkostninger      0  -23.706 
Gaver      0  0 
Diverse      0  -454 
Udgifter i alt      0  -78.211 

         
Resultat      0  -78.211 
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Note 20 – Sponsormidler til foreninger 
      2020  2019 

         
Afsat fra tidligere år      0  25.000 
Sponsorater modtaget i året      260.000  280.000 
Sponsorater i alt      260.000  315.000 

         

         
Sponsorater modtaget i 2020 er fordelt som føl-
ger:      

         

    Beregnet    

    støtte    
UNF Danmark         
Afsat fra 2019         
Modtaget 2020     45.536    
Ansøgning sponsorsøgning     7.321    
UNF Danmark I alt     52.857    

         
Uddelt         

         
Modtaget i 2020         
UNF København     0    
UNF Aarhus     0    
UNF Odense     10.000    
UNF Aalborg     0    
UNF Lyngby     0    
UNF Vestsjælland     15.000    
UNF Roskilde     0    
UNF Esbjerg     0    
Uddelt fra 2020 i alt     25.000    

         
Uddeles i 2021     182.143    

         
Alt i alt     260.000    
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Note 21 – Medlemmer 
      2020  2019 
Antal medlemmer         
Aalborg      50  124 
Aarhus      153  201 
Odense      69  141 
København      171  242 
Lyngby      92  123 
Vestsjælland      11  35 
Roskilde      20  37 
Esbjerg      14  26 
Medlemsoverlap      0  -13 
Antal medlemmer i alt      580  916 

         
Antal medlemmer i alt      580  916 
Antal medlemmer under 30 år      515  785 
Antal medlemmer jf §14 i DUF tilskudsregler  431  776 

 

Note 22 – Sikkerhedsstillelser 
Kautions- og garantiforpligtelser oplyses at andrage kr. 0 pr. 31. december 2020   
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