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Vi gengiver heri materiale fra årsrapporten. Den samlede årsrapport er udleveret til
daglig ledelse og landsrådet og forefindes ligeledes på www.ungdomsringen.dk. Det vil
desuden være muligt at se hele rapporten på kongressen.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
TIL LEDELSEN I UNGDOMSRINGEN

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Ungdomsringen for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,
pengestrømsopgørelse og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, bekendtgørelse nr. 1753 af 21.
december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af
ungdomsformål (regnskabsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 131 af 7. februar
2013 om regnskab og revision af Ministeriet for Børn og Undervisnings puljemidler m.v.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede
i overensstemmelse med årsregnskabsloven, regnskabsbekendtgørelsen og
bekendtgørelse nr. 131 af 7. februar 2013. 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 omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, 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.

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. regnskabsbekendtgørelsen og bekendtgørelse nr. 131 af 7. februar
2013. 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
fejlinformation.
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En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb
og oplysninger 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 risikovurderingen 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, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige,
samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Den uafhængige revisors erklæringer
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 meddelte 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 2013 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, regnskabsbekendtgørelsen og
bekendtgørelse nr. 131 af 7. februar 2013. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er
etableret forretningsgange 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i
tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores
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opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.

Odense, den 10. maj 2014

Census
Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Per Therkelsen
statsautoriseret revisor

5

UNGDOMSRINGENS KONGRES 2014

Udtalelse fra Ungdomsringen folkevalgte revisorer:
Kongresvalgte revisorer:

Regnskab og Årsberetning fra 1. jan 2013 – 31. december 2013

Bemærkninger:

Vi er enige i konklusionerne fra Census, som er det statsautoriserede
revisionsaktieselskab, som har foretaget revisionen.

Som politisk valgte revisorer opfatter vi vores revisionsopgaver anderledes end at gå
tallene efter i sømmene. Vi opfatter det som vores opgave, at efterse om de politiske
beslutninger afspejler den kurs, som kongressen har sat. Derfor har vi også valgt, at vi
hvert år får et møde med Ungdomsringens politiske ledelse og foreningens daglige
ledelse.

De kongresvalgte revisorer har den 22.09.14 haft møde med Ungdomsringens daglige
ledelse

På baggrund af dette møde samt en gennemlæsning af Årsrapporten og
Revisionsprotokollatet har vi følgende kommentarer:

Vi synes det er flot at Ungdomsringens aktiviteter har samlet 0ver 20.500 unge. Det
vidner om, at vi er inde i en positiv udvikling, hvor der er efterspørgsel på aktiviteterne. I
forhold til fremtidige årsrapporter kunne det være ønskeligt med en oversigt over hvor
mange unge der har deltaget i de landsdækkende aktiviteter. Det kan også være med til
at sætte udgifterne i relief.

Vi har bl.a. en bekymring omkring de store udgifter Ungdomsringen har i forhold til
afvikling af Musikfestivalen i Aalborg. Vi anerkender at der samlet over 250 bands fra
klubber og ungdomsskoler, hvilket gør festivalen helt unik, men vi mener også, at det må
være muligt at reducere omkostningerne, så der også kan blive plads til andre
musikaktiviteter i Ungdomsringen. De udgiftstunge poster er leje af lokaler samt leje af
sceneudstyr, som skal i fokus.
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Vi vil også gerne rose landsledelsens initiativ i forhold til opstarten af Musikstarterprojektet. Et Musikprojekt som går nye veje med fokus på udvikling af de unges
kompetencer og hvor de unge ikke bare spiller for hinanden men også med hinanden
under kyndig vejledning over 4 dage. Samtidig har Ungdomsringen formået at sætte et
større koncept op med gode samarbejdspartnere som Roskilde Fonden, Bikube Fonden,
Kulturministeriet og ikke mindst idemagerne fra Nephew. Det er i højt grad et innovativt
projekt, som også kan have afsmittende effekt på andre aktiviteter.

Vi vil derfor også henstille til at landsledelsen sætter fokus på, hvordan pengene bevilges
til landsdækkende aktiviteter. Hvilke principper der er gældende for de enkelte
bevillinger, kunne passende være udgangspunktet. Vores oplevelse er at regionerne
glemmer helhedsprincippet frem for særinteresser og det er ikke gavnligt for
organisationen. Der skal afsættes større beløb til udvikling og disse skal ikke anvendes
som underskudsdækning for allerede eksisterende aktiviteter. Og der skal findes
besparelser i de eksisterende aktiviteter, så der fortsat kan tilføres midler til udvikling og
innovative løsninger. Det er det der karakteriserer en organisation i udvikling.

Samlet set har Ungdomsringen omkostninger for 15 mill. kr. Der bliver der brugt 9 mill.
kr. til at administrere omkring 6 mill. Kr. Det er selvfølgelig ikke rimeligt at sætte tingene
op på den måde, da administrationsudgifterne også omfatter løn til konsulenter m.m.
Men det er rimeligt at spørge om vi gør det på den rigtige måde.
Revisorerne vil i lighed med sidste års udtalelser opfordre Daglig Ledelse og Landsrådet
til at nedsætte en ”tænketank” som kan pege på det anderledes mulige for
Ungdomsringen.

Vi vil heller ikke undlade at pege på ejendommen ”Stenbjerg”. Vi er opmærksomme på at
der er forsøgt et salg til en for Ungdomsringen helt uacceptabel pris, og der i 2013 er
foretaget en nedskrivning af ejendommen på 900.000 kr. Men vi kan fortsat konstatere
at ejendommen koster Ungdomsringen over 75.000 kr. årligt, når indtægterne er trukket
fra. Vi ved at der gøres en kontinuerlig indsats og det på mange måder er ”den umulige
opgave” og derfor vil vi opfordre til at der også her tænkes i det anderledes mulige.

Bl.a. på baggrunds af de kritiske revisorers udtalelse til kongressen 2013 har et udvalg
arbejdet med en revision af Ungdomsringens vedtægter. Et arbejde begge revisorer har
deltaget i. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde bliver fremlagt på denne kongres i
2014, og vi glæder os til at følge debatten. Vi synes det er et vigtigt skridt i
Ungdomsringens fortsatte udvikling, da vores vedtægter er et vigtigt fundament for en
moderne forening.
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Og vi synes til stadighed at der skal sættes fokus på udvikling af foreningen og dermed
også prioriteringen af udgifterne. Vi har et meget kompetent personale, som i det daglige
yder en stor indsats i arbejdsgrupper, i regionerne og i den enkelte
klubber/ungdomsskoler. Derfor vil vi opfordre landsledelsen til at sætte fokus på
medarbejderudviklingen de kommende år. At få medarbejderne gearet til fremtidens
udfordringer, så de kan yder en passende sparring, må være i alles interesser.

Revisorerne finder at årsresultatet for 2013 ikke lever op til det vedtagne budget, men at
der også er gode grunde til at det ikke blev sådan. Bl.a. er der anvendt ekstraordinære
midler til at understøtte aktiviteter i forhold til den nye skolereform. Vi vil gerne rose
Landsledelsen for at være på forkant med denne reform og sætte fokus på Klubbers og
Ungdomsskolers roller i forbindelse med denne historiske reform.

Revisorerne anerkender endvidere Daglig Ledelse og Landsrådets forsøg på at reducere
omkostninger til sekretariat og ejendomme.

Ser vi tilbage på tidligere revisorudtalelser er vi i år mere positive i vores udtalelser end
tidligere. Der er en vilje og forståelse for at forandringens vinde blæser, og at vi bygger
vindmøller fremfor læhegn
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Resultatopgørelse for 2013
2013

2012

Kr.

t. Kr.

Omsætning
Kontingentindtægter

2.114.164

2.144

Tipstilskud mv.

7.710.520

7.643

Omsætning, undervisningsaktiviteter

1.375.239

1.593

Omsætning, aktiviteter

1.917.089

1.264

353.553

412

13.470.565

13.056

Omkostninger til undervisningsaktiviteter

1.093.496

984

Omkostninger til sekretariat og ejendomme

9.493.717

9.171

Omkostninger til møde mv. for folkevalgte

1.530.034

2.012

Omkostninger til aktiviteter

3.492.823

2.915

15.610.070

15.082

-2.139.505

-2.026

256.764

461

-258.866

-81

-2.141.607

-1.646

Omsætning, sekretariat og ejendomme

Omkostninger

Driftsresultat

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Årets resultat
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Balance pr. 31.12.2013

Grunde og bygninger

2013

2012

Kr.

t. Kr.

1.016.426

1.916

Materielle anlægsaktiver

1.016.426

1.916

Anlægsaktiver

1.016.426

1.916

Lager kanohæfter

57.410

48

Varebeholdninger

57.410

48

Andre tilgodehavender

336.828

370

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

379.152

469

Periodeafgrænsningsposter

404.315

480

Tilgodehavender

1.120.295

1.319

Værdipapirer

6.396.379

7.098

Likvide beholdninger

6.581.163

5.934

Omsætningsaktiver

14.155.247

14.399

Aktiver

15.171.673

16.315
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Balance pr. 31.12.2013

Egenkapital 01.01.2012

2013

2012

Kr.

t. Kr.

12.559.387

14.447

0

254

12.559.387

14.701

26.250

48

26.250

48

Deposita

22.800

23

Kreditorer

81.326

396

Periodeafgrænsningsposter

1.435.448

111

Anden gæld

1.046.462

1.036

Kortfristede gældsforpligtelser

2.586.036

1.566

Gældsforpligtelser

2.612.286

1.614

15.171.673

16.315

Regionsfond

Egenkapital 31.12.2012

Prioritetsgæld og pantebrev
Langfristede gældsforpligtelser

Passiver
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Ungdomsringens Budget 2015

Note

Budget 2015

Budget 2014

kr.

kr.

Indtægter
Kontingentindtægt

1

2.182.000

2.118.000

Tipstilskud

2

7.640.000

7.381.000

Aktiviteter

3

734.000

584.450

Ungerådsaktiviteter

4

Undervisningsaktiviteter

5

2.221.000

2.337.875

Statstilskud

6

260.000

260.000

Shoppen ( EDB+ landsudsendelse)

7

187.000

196.500

Naturvejlederordningen

8

563.000

430.000

13.787.000

13.312.325

9

1.717.000

1.726.500

Ungerådsaktiviteter

10

113.000

88.500

Undervisningsaktiviteter

11

1.578.000

1.605.575

Personale

12

6.146.000

5.822.000

Sekretariat

13

2.104.000

2.041.000

Shoppen (EDB+landsudsendelse)

14

95.000

70.000

PR

15

150.000

150.000

Mødevirksomhed

16

1.156.000

1.270.000

Regionstilskud

17

265.000

248.750

Naturvejlederordningen

18

663.000

530.000

Stenbjerg

19

100.000

35.000

14.087.000

13.587.325

Indtægter i alt

4.500

Udgifter
Aktiviteter

Omkostninger i alt
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Ungdomsringens Budget 2015

Note
Driftsresultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter

Årets resultat

20

Budget 2015

Budget 2014

kr.

kr

-300.000

-275.000

315.000

290.000

-15.000

-15.000

0

0
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Noter

2015
1. Kontingentindtægter
Grund-, Medlemskontingent
Hensat tab
Kontingent pristalsreguleret med 3%.

2014

2.207.000
-25.000

2.143.000
-25.000

2.182.000

2.118.000

7.640.000

7.381.000

3. Aktiviteter
Aktiviteternes indtægt er ifølge
projektskemaerne

734.000

584.450

4. Ungerådsaktiviteter
Aktiviteternes indtægt er ifølge
projektskemaerne

0

4.500

2.091.000
100.000
30.000
2.221.000

2.282.875
25.000
30.000
2.337.875

100.000
160.000
260.000

100.000
160.000
260.000

2. Tipstilskud
Takstbilag fra DUF er inddelt i intervaller m.h.t.
klubber/medlemmer. UR har flere
klubber/medlemmer
end højeste takst, men da UR har dispensation
i.h.t. til Særaftalen fratrækkes der 2 intervaller.
Der er søgt om tilskud for 2 år 20142015

5. Undervisningsaktiviteter
Kursusindtægt i.h.t. projektskemaerne
Paragraf 44-midler
Børnesagens Fællesråd

6. Statstilskud
Paragraf 30 midler
Socialministeriet
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Noter

2015
7. Shoppen
EDB shoppen
Landsudsendelser
Bog Shoppen
Administration

2014

32.000
35.000
80.000
40.000
187.000

10.000
35.000
80.000
71.500
196.500

563.000

430.000

9. Aktiviteter
Omkostninger aktiver i.h.t.
projektskemaerne

1.717.000

1.726.500

10. Ungerådsaktiviteter
Omkostninger aktiver i.h.t.
projektskemaerne

113.000

88.500

1.578.000

1.605.575

5.719.000

5.410.000

427.000
6.146.000

412.000
5.822.000

8. Naturvejlederordningen
Ansøgning Friluftsrådet, 2014-2016

11. Undervisningsaktiviteter
Omkostninger kurser i.h.t.
projektskemaerne
12. Personale
Lønninger,pension,rejseomk.,telefon,hjemmearb.
Øvrige personaleudgifter,
uddannelse,forsikr.
sociale bidrag.
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Noter

2015
13. Sekretariat
Sekretariat husleje, telefon m.m.
EDB

2014

1.567.000
537.000
2.104.000

1.504.000
537.000
2.041.000

85.000
10.000
95.000

60.000
10.000
70.000

150.000
150.000

150.000
150.000

1.016.000

1.170.000

0
140.000
1.156.000

0
100.000
1.270.000

17. Regionstilskud

265.000

248.750

18. Naturvejlederordningen
Ansøgning Friluftsrådet

663.000

530.000

19. Stenbjerg
Der er budgetteret med et nul resultat
på driftssiden

100.000

35.000

315.000
-15.000

290.000
-15.000

300.000

275.000

14. Shoppen
Varekøb EDB
Landsudsendelse

15. PR
PR-artikler samt genoptrykning

16. Mødevirksomhed
Landsrådsmøder,Kongres,
Forretningsudvalg, regionsmøder mv.
Tak for hjælpen arrangement
Løn til formand, næstformænd

20. Finansielle indtægter
Renteindtægter
Udgifter til elektronisk bankoverførsel
m.m.
Renteindtægter Luks

<
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