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

finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar til 31.december. Regnskabet er efter vores bedste overbevisning uden væsentlige fejl eller

mangler, som enkeltvist eller samlet kan forrykke regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger truffet

på grundlag af regnskabet.
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Ledelsesberetning
2021 har været et år præget af forsøg på at genoptage foreningens aktiviteter. Det har ledt til mere

aktivitet end 2020. Det har været en delvis success, hvilket kan ses i form af en større mængde udgifter

end forrige år; dog har vi fortsat ikke mange udgifter.

Der blev indkøbt udstyr til livestreaming for omtrent kr. 3.300, hvilket er årsagen til stigningen i udgifter

ifm. foredrag. Bestyrelsen besluttede desuden at dække udgifterne (kr. 1.500) for illustrationer i en

børnebog i samarbejde med UNF Lyngby-frivillig CSL.

Det har været muligt at optælle kasse og lager samt at gennemgå kassekladder. Dette var ikke muligt

under udarbejdelsen af regnskabet i 2020, hvorfor bevægelser fra 2020 vil være inkluderet i dette

regnskabsår.

Den høje udgift for øvrig administration kommer primært af blomstergaver til frivillige, indkøb af kasser til

lageret og samt tab på debitorer grundet manglende opkrævning fra medlemmer fra forrige år.

Samlet set leder dette til et overskud på kr. 3.693. Med en egenkapital på over en kvart million, så er der

rig mulighed for at begynde på nye projekter.

Bestyrelsen anser resultatet som tilfredsstillende.



Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Regnskabet aflægges iht. konventioner for periodiserede regnskaber jf. Årsregnskabslovens

bestemmelser for virksomheder i klasse A med visse tilpasninger.

Regnskabet er aflagt i hele danske kroner (DKK).

Resultatopgørelse
Indtægter

Sponsorater indregnes i det år, hvortil sponsoratet er givet. Såfremt sponsoratet er givet til en periode

som dækker flere år, tilfalder beløbet det år hvori størstedelen af perioden ligger. Er der lige store dele af

perioden i begge år, tilfalder indtægten det seneste regnskabsår. Individuelle medlemskaber samt

gymnasie-og institutionsmedlemskaber indregnes på datoen hvor medlemskabet påbegyndes. Øvrige

indtægter indregnes på datoen hvor deres relaterede arrangement påbegyndes, eller på datoen hvor de

tilfalder foreningen hvis de ikke kan henføres til en enkelt aktivitet.

Medlemsaktiviteter

Disse omkostninger vedrører aktiviteter henvendt til alle foreningens medlemmer. Herunder

omkostninger til bespisning og transport af frivillige samt de nødvendige materialer og gaver til eksterne

foredragsholdere.

Markedsføring og distribution

Herunder indregnes udgifter til tryk af sæsonfoldere, plakater mv. og omdeling af disse samt tøj med logo

til frivillige, merchandise og giveaways. Der indregnes også udgifter forbundet med ekstern

repræsentation såsom deltagelse ved messer samt forplejning og transport af frivillige ifm. hermed.

Administration

I administrationsomkostningerne indregnes udgifter til bestyrelsesmøder samt arrangementer for

foreningens frivillige såsom arbejdsdage og sociale aktiviteter. Her indregnes også omkostninger til

afholdelse af generalforsamlinger, herunder transport og forplejning af/til frivillige, samt diverse

administrative omkostninger såsom bogføringssystem, kontorartikler og mindre anskaffelser af inventar.



Balance
Inventar

Heri indregnes foreningens lager af gaver til foredragsholdere samt eventuelle andre varer mhp. senere

forbrug. Disse måles til amortiseret kostpris efter FIFO-princippet.

Debitorer

Disse poster omfatter ubetalte fakturaer, hvor indtægten kan henføres til indeværende eller tidligere

regnskabsår.

Kreditorer og ubetalte udlæg

Ubetalte fakturaer til leverandører, hvor udgiften kan henføres til indeværende eller tidligere regnskabsår,

samt tilsvarende udlæg fra foreningens frivillige.



Resultatopgørelse
Indtægter 2021 2020

Fællessponsorater, UNF Danmark 0 0

Egne sponsorater 0 0

Individuelle medlemskaber 375 0

Gymnasie- og institutionsmedlemskaber 27.154 27.133

Adgangsbilletter 80 40

Indtægter i alt 27.609 27.173

Medlemsaktiviteter 2021 2020

Foredrag 6.546 1.554

Workshops og undervisningsforløb 0 720

Studieture 0 0

Socialt 645 0

Medlemsaktiviteter i alt 7.191 2.274

Markedsføring og distribution 2021 2020

Repræsentation 0 0

Tryksager 1.500 0

Internt videresalg -200 0

Reklame på sociale medier 450 0

Markedsføring og distribution i alt 1.750 0

Administration 2021 2020

Generalforsamlinger 1.260 0

Interne faglige arrangementer 1.469 0

Møder 526 0

Interne sociale arrangementer 894 458

Øvrig administration 8.786 4.580

Administration i alt 12.935 5.038

Finansielle poster 2.039 1.789

Resultat 3.693 18.073



Balance
Aktiver 2021 2020

Inventar 1.250 4.000

Debitorer, UNF 452 27.185

Likvide beholdninger 2021 2020

Kasse 1.019 564

Bank 253.863 219.299

Likvide beholdninger i alt 254.882 219.863

Aktiver i alt 256.583 251.048

Passiver 2021 2020

Egenkapital primo 249.782 231.709

Årets resultat 3.693 18.073

Egenkapital ultimo 253.475 249.782

Kreditorer og ubetalte udlæg 3.108 1.266

Passiver i alt 256.583 251.048


