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Revisionsbemærkninger til regnskab 2019 og ledelsesperiode 2019-2020 
 
De interne kritiske revisorer vælges af Landsmødet for en periode på et år, og har til opgave at 
gennemgå regnskabet, at holde opsyn med foreningens økonomi og påse at de økonomiske midler 
anvendes i foreningens og medlemmernes interesse. I denne periode har de interne kritiske 
revisorer været tidligere formænd, Stefan Christensen og Nicolai Boysen. Vi har gennemgået 
regnskabet, foretaget en stikprøvekontrol af foreningens bogføring og løbende været i dialog med 
ledelsen vedr. de økonomiske prioriteringer og den generelle drift af organisationen. I den 
forbindelse har vi nedenstående bemærkninger. 
 
Generelle bemærkninger 
Ved vores gennemgang af regnskabet kan vi konstatere, at økonomien generelt fremstår sund og 
stabil. Årets resultat viser et underskud på 22.787 kr., hvilket udgør 6% af årets indtægter. Vi 
finder størrelsen på underskuddet acceptabel, særligt i lyset af, at foreningen i 2018 havde et 
overskud på ca. 64.000 kr. Generelt er vores opfattelse dog, at ledelsen bør tilstræbe at ramme et 
resultat på 0.  
 
Egenkapitalen udgør ved årets udgang et års uændret drift plus 21%, hvilket vi anser for at være 
på et tilstrækkeligt højt niveau. Vores anbefaling er dog, at egenkapitalen ikke falder til et niveau, 
der er lavere end et års uændret drift plus 20%, hvorfor vi anbefaler, at ledelsen ikke budgetterer 
med yderligere fald i egenkapitalen. 
 
Nøgletal for foreningens økonomiske soliditet 

Nøgletal 2018 2019 
Årets resultat + 63.959 kr. - 22.787 kr. 
Egenkapital 540.094 kr. 517.218 kr. 
Egenkapital i % af årets driftsomkostninger 126% 121% 

 
Der er efter vores bedste overbevisning sket en regnskabsmæssig fejl ifm. bogføringen af 
indtægter fra Årsmødet 2019. I denne forbindelse er indtægterne ved årets afslutning annulleret, 
hvilket resulterer i en mindre indtægt i året på 25.000 kr. Hvis dette er korrekt, ville regnskabet for 
2019 have udvist et overskud på 2.122 kr., hvis denne fejl ikke var blevet indregnet. Den interne 
revision har dog ikke haft den nødvendige tid til at foretage en yderligere undersøgelse af dette 
forhold. 
 
Vi bemærker desuden, at foreningens økonomistyring generelt fremstår korrekt op opdateret. Vi 
skal dog bemærke, at der efter vores opfattelse er behov for, at ledelsen mere hyppigt reviderer 
årets budget for at sikre, at der løbende tages højde for udsving i økonomien. 
 
Vedr. indtægter 
Der har i 2019 været et fald i driftstilskuddet fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), hvilket vi finder 
bekymrende. Vi bemærker dog, at der er et stort potentiale i at forbedre indsamlingen af 
aktivitetsdokumentationer, således at NAU kan søge driftstilskud på baggrund af alle medlemsråd. 
Vi anbefaler derfor Landsmødet, medlemmerne og ledelsen af prioritere dette. 
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De øvrige ordinære indtægter er stort set uændrede fra 2018. Vi kan dog konstatere, at der et sket 
et markant fald indtægterne til eksternt finansierede projekter, hvorfor de samlede midler til 
aktiviteter og projekter i praksis er faldet med ca. 900.000 kr. siden 2018.  
 
Samlet set har indtægterne været ca. som fastsat i budgettet vedtaget på Landsmødet 2018, dog 
med et mindre fald i tilskuddet fra DUF ift. det forventede i budgettet.  
 
Vedr. omkostninger 
Samlet set har omkostningerne i 2019 været lavere end det Landsmøde-godkendte budget. Dette 
kan primært tilskrives væsentligt lavere udgifter til møder samarbejde samt et overskud på 
tidligere afviklede projekter, som er blevet indregnet i regnskabet for 2019. Modsat er 
omkostningerne til administration væsentligt højere end budgetteret og markant højere end i 
2018. Dette synes primært at skyldes stigende omkostninger til revision, hvilket dels skyldes et 
øget behov for regnskabsmæssig assistance som følge af uhensigtsmæssig økonomistyring i 2018 
og dels, at dele omkostningerne til revision i 2018 blev dækket af projektmidler. 
 
Vi vil i den forbindelse bemærke, at vi vil finde det positivt, hvis ledelsen kan nedbringe 
omkostningerne til revision i 2020, bl.a. ved et fortsat fokus på en stærk økonomistyring. 
 
Landsmødet har tidligere udtrykt interesse i økonomien vedr. foreningens stormøder, hvorfor den 
interne revision har haft særligt fokus herpå. Vi skal i den henseende bemærke, at vi finder det 
positivt, at der er balance mellem indtægter og omkostninger for Landsmødet, som tidligere har 
genereret betydelige overskud.  
 
Årsmødet indgår i det reviderede regnskab med nettoomkostninger på ca. 14.000 kr. Som tidligere 
nævnt, er der dog efter vores bedste overbevisning tale om en regnskabsmæssig fejl. Det 
egentlige resultat af Årsmødet burde efter vores opfattelse have været opgjort til et 
nettooverskud på ca. 10.000 kr. Vi skal i den forbindelse bemærke, at vi finder denne 
regnskabsmæssige fejl problematisk. Vi finder dog ikke overskuddet på ca. 10.000 problematisk, 
eftersom foreningen har modtaget et ekstraordinært tilskud på ca. 8.000 kr. til dette arrangement. 
Vi finder ligeledes ikke tegn på at denne regnskabsmæssige fejl er forsætlig eller har konsekvenser 
den samlede vurdering af foreningens økonomi. 
 
Vedr. projekter 
Som nævnt under punktet ”indtægter”, har der i 2019 ikke været afviklet større projekter med 
eksterne bevillinger. I regnskabet for 2019 er der således udelukkende indregnet et overskud fra 
projekter afsluttet i 2018.  
 
Vedr. økonomistyring og bogføring 
Som tidligere nævnt, er der efter vores opfattelse sket en fejl i bogføringen ifm. Årsmødet 2019. Vi 
skal i den forbindelse bemærke, at vi finder det problematisk, at denne fejl ikke er opdaget ved 
ledelsens godkendelse af regnskabet, eller er blevet påpeget af den eksterne revision. 
 
Vi har ved vores gennemgang af bogføringen ikke fundet tegn på fejl ud over den ovenstående, 
ligesom vi ikke har fundet tegn på svig. Vi skal dog bemærke, at bogføringen ikke lader til at være 
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foretaget jævnt gennem hele året, og at nogle bogføringer derfor er foretaget forsinket. Vi skal i 
den forbindelse anbefale, at bogføringen holdes opdateret som minimum én gang månedligt, for 
at kunne give ledelsen af foreningen en mulighed for at følge den økonomiske situation. Ved 
gennemgang af bogføringen for 2020 er vores opfattelse, at dette er efterlevet. 
 
Vi har fået oplyst af ledelsen, at der i 2019 og 2020 ikke har været foretaget revisioner af 
budgettet efter vedtagelsen på Landsmødet. I den forbindelse vil vi bemærke, at vi anbefaler en 
løbende revision af budgettet i ledelsen, for på den måde at give mulighed for at ledelsen kan 
træffe oplyste økonomiske beslutninger. Vi har dog også fået oplyst, at ledelsen løbende er blevet 
gjort bekendt med den økonomiske situation af sekretariatet, hvorfor vi ikke forventer, at ledelsen 
er uvidende om foreningens økonomiske status. 
 
Andre kommentarer 
For overskueligheden for ledelsen og Landsmødets deltagere anbefaler vi, at der i fremtidige 
årsregnskaber inkluderes en kolonne med det vedtagne budget for det pågældende regnskabsår.  
 
Konklusion 
Sammenfattende vil vi bemærke: 

- At økonomien fremstår sund og at egenkapitalen er tilstrækkeligt stor 
- At indtægterne har været svagt faldende, særligt pga. et fald i tilskuddet fra Dansk 

Ungdoms Fællesråd 
- At omkostningerne samlet set er steget, særligt hvad angår omkostninger til 

administration. 
- At der efter vores opfattelse er sket en fejl i bogføringen af indtægter fra Årsmødet 2019, 

som kan have betydning for regnskabets resultat 
- At regnskabet ud over det ovenstående fremstår retvisende 

 
Med de ovenstående bemærkninger in mente anbefaler vi Landsmødet at godkende regnskabet. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Stefan Christensen     Nicolai Boysen 
Formand for NAU 2018-2019    Formand for NAU 2015-2017 


