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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 2021, 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 2021 samt af resultatet af Landsfor-

eningen Ungdommens Naturvidenskabelige Forenings aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 

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 28. februar 2022 

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 2021, og der har ikke været noget oparbejdet overskud 

af tilskud fra tidligere år. Det vedvarende manglende tilskud fra DUF har været en faktor for øget opmærksomhed 

på at begrænse udgifter i UNF Danmarks drift i 2021. På nuværende tidspunkt forventes det ikke, at UNF Danmark 

kan blive tilskudsberettiget hos DUF igen.   

Foreningens aktiviteter og økonomiske forhold 

2021 har været et år, hvor COVID-19 pandemien stadig påvirkede foreningen. Vores årsmøde i marts, hvor gene-

ralforsamlingen fandt sted, blev afholdt virtuelt. Vores sommermøde, som normalt er årets helt store begivenhed, 

blev gennemført fysisk, men med væsentlig færre deltagere end tidligere år. Dette var et tydeligt tegn på at CO-

VID-19 pandemien også har påvirket både vores rekruttering af nye frivillige og vores eksisterende frivilliges enga-

gement. Der afholdtes en samlet koordinator- og fælles bestyrelsesweekend for koordinatorerne på UNF Science-

Camps og for bestyrelserne i UNFs medlemsforeninger. Dette arrangement blev afholdt fælles for at mindske om-

kostningerne. Endelig blev der ikke afholdt et vintermøde for at begrænse foreningens udgifter. Disse tiltag har 

dog haft en negativ påvirkning på foreningens sammenhold, tværgående koordinering og samarbejde, og de frivil-

liges engagement og motivation for deres frivillige arbejde.  

UNF ScienceCamps 2021 

Foreningen afholdt i året 6 ScienceCamps indenfor forskellige fagområder på trods af COVID-19 pandemiens fort-

satte tilstedeværelse i samfundet. Det lykkedes UNF at gennemføre årets ScienceCamps med udgangspunkt i so-

lide og grundige overvejelser hos UNF Danmarks bestyrelse og koordinatorerne for ScienceCamps i forhold til at 

imødekomme de ekstraordinære udfordringer, som COVID-19 gav. Dette inkluderede at ScienceCamps 2021 blev 

planlagt med særlige foranstaltninger, for at sikre, at eventuelle påbud og forbud, som kunne påvirke vores arran-

gementer, allerede var overvejet i planlægningen. Konkret betød det, at vi forventede en markant øget udgift til 

forplejning og logi på ScienceCamps 2021, da vi planlagde efter at forplejning skulle forberedes og serveres af 
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professionelt personale og at overnatning skulle ske på værelser på vandrehjem. Sommeren bød dog på væsent-

lige lempeligere regler, og ScienceCamps 2021 kunne gennemføres på en måde, som var tættere på vores normale 

måde at gøre det på, og derfor med færre omkostninger til følge. Samlet set blev der modtaget kr. 1.122.000 til 

ScienceCamps 2021 i sponsormidler, hvoraf kr. 745.835 blev brugt på ScienceCamps 2021. Det overskydende be-

løb på kr. 418.257 er enten afsat til tilbagebetaling til sponsorer (kr. 276.662) eller overført til ScienceCamps 2022 

(kr. 141.595). Yderligere var der indtægter på kr. 159.500 fra blandet andet deltagergebyret til ScienceCamps 

2021. Samlet set var der udgifter for kr. 863.244 til ScienceCamps 2021.   

Foreningens arbejdsgrupper 

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

medlemsforeningerne. De tre grupper er Webgruppen, PR-gruppen og International gruppen. Webgruppens ar-

bejde består i at vedligeholde og udvikle vores IT-systemer og hjemmesider. I år har webgruppen anvendt kr. 

40.510, hvilket er på niveau med tidligere år. Webgruppen har fortsat projekter i gang, hvor der ved færdiggørelse 

forventes både en bedre drift og besparelser. PR-gruppen samler UNFs stærke frivillige inden for PR og marketing 

og understøtter både UNF ScienceCamps og medlemsforeningerne. I 2021 har der været meget få direkte omkost-

ninger til PR-gruppens arbejde, som følge af COVID-19 pandemiens påvirkning af samfundet. Endelig har Interna-

tional gruppen ingen udgifter for 2021, hvilket blandt andet skyldes lav aktivitet i gruppen som følge af COVID-19 

pandemien. 

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. 2021 har været det fjerde hele år, hvor vi har haft dem tilknyttet, 

så flere af opgaverne har fået en vis rutine. Sekretariatet har også været en særlig stærk medspiller i håndteringen 

og understøttelsen af ændringerne i de økonomiske forudsætninger for UNF Danmark, som følge af at foreningen 

ikke længere kan opnå støtte fra DUF. Det har således fortsat været et yderst gavnligt samarbejde for foreningen 

ved blandt andet at kunne trække på viden og erfaringer hos Sekretariatet. I 2021 har Sekretariatet også fået flere 

konkrete opgaver f.eks. i forbindelse med bogføring af bilag, men hvor Sekretariatet samtidig har bidraget med 

forslag til optimering af processer for at Sekretariatet kan optimere deres tidsforbrug og foreningen kan spare 

penge.  
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Årets resultat 

Bestyrelsen har haft UNF Danmarks nye økonomiske forhold for øje i 2021. Derfor har foreningen haft færre udgif-

ter enten via planlagte besparelser og andre via færre udgifter som følge af den generelle situation i samfundet. 

Årets resultat er på kr. 0, hvilket skyldes, at der har været stor opbakning til foreningen og foreningens aktiviteter 

blandt sponsorerne, så vi har opnået flere sponsormidler end budgetteret. For UNF Danmarks drift har der været 

indtægter for sponsormidler på kr. 425.000, hvoraf kr. 193.822 er brugt på UNF Danmarks drift. De overskydende 

sponsormidler på kr. 231.178 er enten afsat til tilbagebetaling til sponsorer (kr. 163.267) eller overført til 2022 (kr. 

67.911). Der har yderligere været en indtægt på kr. 120.000 fra Administrationsgebyret for ScienceCamps til UNF 

Danmarks drift. De samlede udgifter for UNF Danmarks drift i 2021 har været kr. 313.822. Med dette års resultat er 

foreningens egenkapital på kr. 482.817 ultimo 2021 og således uændret fra 2020. UNF Danmarks egenkapital er 

således fortsat lav, og det må nøje overvejes hvordan nye projekter finansieres uden brug af egenkapitalen. Samlet 

set må årets resultat 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 2021 

for Landsforeningen Ungdommens Naturvidenskabelige Forening.  

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger.0 København Ø – CVR:

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stil-

ling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 

2021.  

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

handler.  
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København Ø, den 28. februar 2022 

Bestyrelse 

___________________________________ __________________________________ 
Mads Frimann Madsen Peter Holst-Nielsen 
formand næstformand 

____________________________________ __________________________________ 
Michael Birkerod Hansen Maria Lyngby Karlsen 
kasserer fællesprojektkorrdinator 

____________________________________ __________________________________ 
Nikolaj Simling Steffen Strunge Mathiesen 
sekretær medlem 

____________________________________ 
Marie-Louise Ægidius 
medlem 

Interne revisorer 

____________________________________  __________________________________ 
Søren Aksel Helbo Bjergmark       Thue Christian Thann Nikolajsen 

____________________________________ 
Gustav Tarras Madsen  
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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. 
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Finansielle poster 

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 2021 2020 

Indtægter 

Landsforeningen/drift 1 313.822 260.000 

Heraf interne transaktioner 0 0 

ScienceCamps 5 905.335 0 

PR-gruppen 3 0 0 

Indtægter i alt 1.219.157 260.000 

Udgifter 

Landsforeningen/drift 1 -198.423 -445.265

Webgruppen 2 -40.510 -41.562

PR-gruppen 3 -319 0 

Internationale gruppe 4 0 0 

Landsmøder 6 -74.569 -398

ScienceCamps 5 -905.336 -213.758

Heraf interne transaktioner 0 0 

Udgifter I alt -1.219.157 -700.983

Resultat 0 -440.983
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Balance 
Note 2021 2020 

Omsætningsaktiver 

Beholdning af kuglepenne 0 26.087 

Varebeholdninger i alt 0 26.087 

Tilgodehavender 

Tilgodehavende tilskud 540.000 200.000 

Andre tilgodehavender 20.000 0 

Periodeafgrænsningsposter 79.968 15.548 

Tilgodehavender i alt 639.968 215.548 

Likvide beholdninger 1.461.946 1.435.453 

Omsætningsaktiver i alt 2.101.914 1.677.088 

Aktiver i alt 2.101.914 1.677.088 

Passiver 

Egenkapital 

Egenkapital primo 482.817 923.800 

Årets resultat 0 -440.983

Egenkapital i alt 482.817 482.817

Gæld 

Leverandør af varer og tjenester  79.873 53.790 

Afsat til senere betaling 12.500 37.500 

Afsat til revision 37.000 34.375 

Skyldige udlæg fra frivillige 68.073 6.235 

Gæld til medlemsforeninger 144.102 148.306 

Medlemsforeningspulje 66.923 66.923 

Sponsormidler til foreninger fremført til 2022 17 101.191 182.143 

Tilbagebetaling af sponsormidler  439.930 0 

Forudbetalte sponsormidler 2022  669.505 665.000 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.619.097 1.194.271 

Passiver i alt 2.101.914 1.677.088 

Medlemmer  18 

Sikkerhedsstillelser 19 
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Pengestrømsopgørelse 

2021 2020 

Åres resultat 0 -440.963

Ændring i beholdning af varelager 26.087 0 

Ændring i tilgodehavender -424.420 317.984 

Ændring i kortfristet gældsforpligtelser 424.827 704.151 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 26.494 581.172 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 0 0 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0 0 

Ændring i likvider 26.494 581.172 

Likvider 1. januar 1.435.473 854.301 

Likvider 31. december 1.461.967 1.435.473 
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Note 1 – Landsforeningen/drift 
Indtægter 

Sponsorater, tilskud og støtte 193.822 260.000 

Administrationsgebyr ScienceCamps 120.000 

Rådighedstilskud, DUF 0 0 

Heraf interne transaktioner 0 0 

Andre indtægter 0 0 

Indtægter i alt 313.822 260.000 

Udgifter 

Overført til medlemsforeningspulje 0 0 

Uddelte sponsorater 0 -25.000

Sponsormidler til foreninger fremført til 2021 0 -182.143

Kurser for frivillige -4.417 0 

Rejseomkostninger og forplejning -3.576 -9.859

Gaver  -679 -600

Markedsføring  -29.587 -37.527

Sekretariats- og konsulenthjælp  -122.013 -104.741

Øvrig administration -38.151 -85.122

Renteindtægter  0 

Renteudgifter  -273

Ekstraordinære indtægter 

Udgifter i alt -198.423 -445.265

Resultat 115.399 -185.265
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Note 2 – Webgruppen 
2021 2020 

Udgifter 

Web - server -40.510 -38.521

IT-services 0 -3.041

Administrationsomkostninger 0 

Udgifter i alt -40.510 -41.562

Note 3 – PR-gruppen 
2021 2020 

Indtægter 

Betaling fra medlemsforeninger 0 0 

Indtægter i alt 0 0 

Udgifter 

Sekretariats - og konsulenthjælp 0 0 

Markedsføring -319

Administrationsomkostninger 

Udgifter i alt -319 0 

Resultat -319 0 

Note 4 – International gruppe 
2021 2020 

Udgifter 

Transport til og fra aktiviteter 0 0 

Deltagergebyr 0 0 

Diverse 0 0 

Udgifter i alt 0 0 

http://WWW.UNF.DK
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Note 5 – ScienceCamps 
Note 2021 2020 

Indtægter 

Camps fælles 7 745.835 0 

Matematik Camp 2021 8 19.667 

Game Development Camp 2021 9 12.667 

Computer Science Camp 2021 10 14.667 

Fysik Camp 2021 11 23.500 

Chemistry Camp 2021 12 71.000 

Biotech Camp 2021 13 18.000 

ScienceCamps 2020 (7 camps) 0 

Indtægter i alt 905.335 0 

Udgifter 

Camps fælles 7 -206.518 -136.193

Matematik Camp 2021 8 -117.643

Game Development Camp 2021 9 -123.875

Computer Science Camp 2021 10 -94.926

Fysik Camp 2021 11 -110.910

Chemistry Camp 2021 12 -110.683

Biotech Camp 2021 13 -98.689

ScienceCamps 2020 (7 camps) -77.565

Udgifter i alt -863.244 -213.758

Resultat før ovf. 42.092 -213.758

Overføres til næste års ScienceCamps -42.092 0 

Resultat 0 -213.758
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Note 6 – Landsmøder 
Note 2021 2020 

Årsmøde 14 -1.234 -398

Fællesbestyrelsesweekend 15 -16.655 0 

Sommermøde 16 -56.680 0 

Udgifter i alt -74.569 -398

Note 7 – Camps fælles 
2021 2020 

Indtægter 

Sponsorater 745.835 0 

Underskudsdækning 0 0 

Indtægter i alt 745.835 0 

Udgifter 

Deltagermedlemskaber til lokalforeninger -4.800 0 

Rejseomkostninger 0 -7.800

Gaver 0 0 

Markedsføring 0 -64.119

Administrationsgebyr til landsforeningen -120.000 0 

Øvrig administration -81.718 -64.274

Udgifter i alt -206.518 -136.193

Resultat 539.317 -136.193
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Note 8 – Matematik Camp 2021 
2021 2020 

Indtægter 

Deltagergebyrer 19.000 

Øvrige indtægter 667 

Indtægter i alt 19.667 

Udgifter 

Forplejning  -59.948

Logi ifm. arrangementer -5.931

Sociale aktiviteter ifm. arrangementer -4.578

Undervisningsmaterialer -6.361

Rejseomkostninger  -17.921

Gaver  0 

Markedsføring  -14.494

Administrationsomkostninger  -8.411

Udgifter i alt -117.643

Resultat -97.977
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Note 9 – Game Development Camp 2021 
2021 2020 

Indtægter 

Deltagergebyrer 12.000 

Øvrige indtægter 667 

Indtægter i alt 12.667 

Udgifter 

Forplejning  -62.327

Logi ifm. arrangementer -20.492

Sociale aktiviteter ifm. arrangementer -3.308

Undervisningsmaterialer -2.198

Rejseomkostninger  -17.307

Gaver  -1.540

Markedsføring  -15.989

Administrationsomkostninger  -715

Udgifter i alt -123.875

Resultat -111.208
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Note 10 – Computer Science Camp 2021 
2021 2020 

Indtægter 

Sponsorater, tilskud og støtte 0 

Deltagergebyrer 14.000 

Øvrige indtægter 667 

Indtægter i alt 14.667 

Udgifter 

Forplejning  -49.811

Logi ifm. arrangementer -8.492

Sociale aktiviteter ifm. arrangementer -5.543

Undervisningsmaterialer -6.818

Rejseomkostninger  -11.001

Gaver  -891

Markedsføring  -11.865

Administrationsomkostninger  -505

Udgifter i alt -94.926

Resultat -80.259
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Note 11 – Fysik Camp 2021 
2021 2020 

Indtægter 

Sponsorater, tilskud og støtte 0 

Deltagergebyrer 23.500 

Indtægter i alt 23.500 

Udgifter 

Forplejning  -59.520

Logi ifm. arrangementer -6.200

Sociale aktiviteter ifm. arrangementer -7.400

Undervisningsmateriale -3.152

Rejseomkostninger  -14.675

Gaver  -3.321

Markedsføring  -16.131

Administrationsomkostninger  -511

Udgifter i alt -110.910

Resultat -87.410
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Note 12 - Chemistry Camp 2021 
2021 2020 

Indtægter 

Sponsorater, tilskud og støtte 50.000 

Deltagergebyrer 21.000 

Indtægter i alt 71.000 

Udgifter 

Forplejning  -53.625

Logi ifm. arrangementer -22.556

Sociale aktiviteter ifm. arrangementer -4.335

Undervisningsmaterialer -8.053

Rejseomkostninger  -5.408

Gaver  -209

Markedsføring  -16.332

Administrationsomkostninger  -165

Udgifter i alt -110.683

Resultat -39.683

http://WWW.UNF.DK


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

Note 13 – Biotech Camp 2021 
2021 2020 

Indtægter 

Deltagergebyrer 18.000 

Indtægter  i alt 18.000 

Udgifter 

Forplejning  -55.015

Logi ifm. arrangementer -10.025

Sociale aktiviteter ifm. arrangementer -9.269

Undervisningsmaterialer -1.975

Rejseomkostninger  -4.244

Gaver  -1.570

Markedsføring  -10.215

Administrationsomkostninger  -6.375

Udgifter i alt -98.689

Resultat -80.689
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Note 14 – Årsmøde 
2021 2020 

Udgifter 

Forplejning  -1.234 0 

Logi ifm. arrangementer 0 

Sociale aktiviteter ifm. arrangementer 0 0 

Rejseomkostninger i alt 0 -398

Administrationsomkostninger i alt  0 0 

Udgifter i alt -1.234 -398

Resultat -1.234 -398

Note 15 – Fællesbestyrelses- og koordinatorweekend 
2021 2020 

Udgifter 

Forplejning -8.206 0 

Logi ifm. arrangementer -3.000

Sociale aktiviteter ifm. arrangementer 

Rejseomkostninger -5.449 0 

Udgifter i alt -16.655 0 

Resultat -16.655 0 

Note 16 – Sommermøde 
2021 2020 

Udgifter 

Forplejning ifm. arrangementer -29.208 0 

Logi ifm. arrangementer -3.600

Sociale aktiviteter ifm. arrangementer -7.787 0 

Rejseomkostninger  -16.085 0 

Diverse 0 0 

Udgifter i alt -56.680 0 

Resultat -56.680 0 
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Note 17 – Sponsormidler til foreninger 
2021 2020 

Afsat fra tidligere år 182.143 0 

Sponsorater modtaget i året 0 260.000 

Sponsorater i alt 182.143 260.000 

Sponsorater modtaget i 2020 er fordelt som følger: 

Beregnet 

støtte 

UNF Danmark 

Afsat fra 2020 182.143 

Modtaget 2021 0 

UNF Danmark I alt 182.143 

Uddelt 

Modtaget i 2021 

UNF København 0 

UNF Aarhus 0 

UNF Odense 26.984 

UNF Aalborg 26.984 

UNF Lyngby 26.984 

UNF Vestsjælland 0 

UNF Roskilde 0 

UNF Esbjerg 

Uddelt fra 2021 i alt 80.952 

Uddeles i 2022 101.191 

Alt i alt 182.143 
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Note 18 – Medlemmer 
Medlemstal

2021 2020 

Antal medlemmer i alt i UNFs medlemsforeninger 362 580 

Aktivitetsniveau
Antal deltagere til aktiviteter i UNFs medlemsforeninger 

Aalborg 0 

Aarhus 112 

Odense 1.195 

København 157 

Lyngby 315 

Vestsjælland 0 

Roskilde 0 

Esbjerg 107 

Antal deltagere i alt 1.886 

Note 19 – Sikkerhedsstillelser 
Kautions- og garantiforpligtelser oplyses at andrage kr. 0 pr 31. december 2021. 
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