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Ledelsespåtegning 
 
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020 for CUR.  
 

• Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A med  
tilvalg fra højere klasser samt individuelle tilpasninger efter behov for foreningen. 

 
• Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling  

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

 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-
handler.  
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
 
Frederiksberg, dags dato 
 
 
 
 
Centerleder: 
 
 

Søren Østergaard 
 
 

Bestyrelse:   

Bo Lundgaard (formand) Karina Byrialsen Fragtrup (sekretær) Morten Krogsgaard Holmriis 

Nicolai Diemer Helle Hende Stærmose  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
Til foreningens medlemmer 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for CUR for regnskabsåret 1. januar 2020 – 31. december 2020, der omfatter resul-
tatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regn-
skabsskik og den regnskabspraksis, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreninger og 
den regnskabspraksis, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåteg-
ningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstem-
melse 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 forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-
sion. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensstemmelse med års-
regnskabsloven. 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. 
 
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 grund-
lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, ind-
stille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
 
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 overensstem-
melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil af-
dække 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 indfly-
delse 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 yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under 
revisionen. Herudover: 
 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisi-
onsbevis, 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 effektivi-
teten af foreningens interne kontrol. 
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• 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 forbundet 
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 opmærksom på 
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revi-
sionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fort-
sætte driften. 
 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysnin-
gerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i overensstem-
melse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis. 

 
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 
kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
Erklæring i henhold til anden lovgivning 
Foreningen har foretaget indsamlinger i strid med reglerne i Indsamlingsloven og Indsamlingsbekendtgørelsen, 
hvorfor foreningen kan ifalde ansvar. 
 
 
Roskilde, dags dato 
 
MER REVISION A/S 
CVR.nr. 32 34 47 20 
 
 
Daniel Jacobsen 
Registreret revisor - FSR danske revisorer 
MNE-nr. 41369 
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Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav samt årsregnskabslovens bestemmelser for 
regnskabsklasse A med tilvalg fra højere klasser samt individuelle tilpasninger efter behov for foreningen.  
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 
 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
 
Indtægter 
Gaver, donationer samt indtægter ifbm. arrangementer indregnes i resultatopgørelsen såfremt beløbet er mod-
taget inden årets udgang.  
 
Tilskud fra udlodningsmidlerne og momskompensationsordningen samt øvrige tilskud indregnes, når tilsagn fra 
de pågældende instanser giver skriftligt tilsagn om beløbenes størrelse og udbetalingsdato.  
 
Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge, bar-
selspenge, lønrefusioner m.v. Desuden omfatter det ligeledes regulering af feriepengeforpligtelsen.  
 
Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til kontorartikler, telefonudgifter, generel administration 
m.v. 
 
Projektomkostninger 
Projektomkostninger omfatter finansiering af projekter. Udgifter i forbindelse med mødeaktiviteter, arrangemen-
ter, kurser m.v. som alle hører under foreningens projektarbejde. 
 
Bestyrelse og repræsentantskab 
Bestyrelsen og repræsentantskab omfatter udgifter til foreningens ledelse ved afholdelse af møder m.v. 
 
 
BALANCEN 
 
Andre tilgodehavender  
Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien re-
duceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsår. 
 
Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter faktisk indestående likvider på statusdagen.   
 
Egenkapital 
Egenkapital omfatter ”egenkapital” der er et udtryk for den frie kapital. 
 
Andre gældsforpligtelser  
Andre gældsforpligtelser, som omfatter skyldige skatter, feriepengeforpligtelse, gæld til leverandører samt andre 
skyldige omkostninger. Disse måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse 1. januar 2020 - 31. december 2020  
 

    
 Note 2020 2019 

    
Indtægter    
Kontingenter og tilskud 1 217.791 246.588 
Projekter 2 3.530.705 2.119.076 
Foredrag 3 263.419 436.569 
Konsulentvirksomhed i øvrigt 4 31.500 10.000 
Øvrige indtægter 5 324.219 109.602 

  4.367.634 2.921.835 

    
Udgifter    
Lønninger 6 1.598.984 2.893.902 
Administrationsomkostninger 7 206.122 181.334 
Projekter 8 1.595.335 281.363 
Bestyrelse og repræsentantskab 9 20.561 16.299 

  3.421.002 3.372.898 

    
Årets resultat  946.632 -451.063 
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Aktiver pr. 31. december 2020 
  

 

    
 Note 2020 2019 
Omsætningsaktiver    
    
Tilgodehavender    
Tilgodehavender  6.500 453.920 
Periodiseringer  100.697 11.221 
Ungdomsanalyse.nu  0 29.404 
Forudbetalt løn  20.479 34.601 
Øvrige tilgodehavender  2.781 0 

  130.457 529.146 

    
Likvide beholdninger     
Nordea  880.028 99.536 
Jyske Bank  865.217 66.800 

  1.745.245 166.336 

    
Aktiver i alt  1.875.702 695.482 
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Passiver pr. 31. december 2020   
 

    
 Note 2020 2019 

    
Egenkapital 10   
Egenkapital   1.322.953 376.321 
Egenkapital i alt  1.322.953 376.321 

      
Gæld     
Skyldige skatter  273.323 93.088 
Skyldige lønomkostninger  5.627 5.746 
Afsat revisionshonorar  13.625 13.250 
Feriepengeforpligtelse  254.838 201.864 
Andre skyldige omkostninger  5.336 5.213 

  552.749 319.161 

    
Passiver i alt  1.875.702 695.482 
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Noter 1. januar 2020 - 31. december 2020  
 

      
1 Kontingenter og tilskud   2020 2019 

 Kontingenter   78.000 90.000 

 Tilskud udlodningsmidler   85.840 85.945 

 Tilskud §44   42.743 47.050 

 Momskompensation   11.208 23.593 

    217.791 246.588 

      
      

2 Projekter   2020 2019 

 Nordea Fonden   2.000.000 330.300 

 Maryfonden   204.667 94.667 

 Gymnasiefonden   0 192.000 

 DGI   0 40.000 

 Børnekonfirmand   137.188 281.609 

 Vesterbro Lokalråd   0 152.500 

 Trivsel Unistud. Århus   0 100.000 

 Herning KFUM   0 100.000 

 Gadeplan Århus   0 100.000 

 Undersøgelse E-Sport   0 120.000 

 Agerskov Ungdomsskole   110.000 50.000 

 DBU   48.000 0 

 KBH Kommune - udviklingsprojekt   300.000 300.000 

 Dansk Flygtningehjælp   0 60.000 

 Klubudvikling Roskilde   135.000 0 

 Børnebasket   60.000 0 

 Fra hegn til vandhul   98.100 0 

 DIF   322.750 0 

 Skate gule hal Køge   75.000 0 

 Øvrige projekter   40.000 198.000 

    3.530.705 2.119.076 

      
      

3 Foredrag   2020 2019 

 Foredrag, Søren Østergaard   208.178 290.919 

 Foredrag, Suzette Munksgaard   9.706 86.327 

 Foredrag, andre   45.535 59.323 

    263.419 436.569 
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4 Konsulentvirksomhed   2020 2019 

 Konsulentvirksomhed i øvrigt   31.500 10.000 

    31.500 10.000 

      
      

5 Øvrige indtægter   2020 2019 

 Gaver   22.300 24.602 

 Diverse indtægter   0 10.000 

 Evalueringer   25.000 75.000 

 Kompensation Covid-19   276.919 0 

    324.219 109.602 

      
      

6 Lønninger   2020 2019 

 Løn   1.100.668 2.410.901 

 Honorarer   0 10.204 

 ATP   20.543 23.667 

 Pension   375.057 362.874 

 Lønrefusioner   -38.215 -316.230 

 Beskatning fri telefon   -2.900 -2.800 

 Arbejdsgiverrelaterede udgifter   43.015 93.253 

 Feriepengeforpligtelse   52.974 201.864 

 Rejseomkostninger   47.842 110.169 

    1.598.984 2.893.902 

      
      

7 Administrationsomkostninger   2020 2019 

 Husleje   47.320 73.732 

 Hard- og software   84.675 35.473 

 Porto, gebyrer og renter   9.800 9.469 

 Ekstern rådgivning   0 6.094 

 Forsikring   7.617 8.185 

 Kontorartikler og kopier   3.622 4.952 

 Revision af regnskab   21.600 21.213 

 Småanskaffelser   2.051 0 

 Telefon, internet m.v.   6.402 6.473 

 Repræsentation   1.830 1.275 

 Abonnement   11.444 7.599 

 Indkøb af bøger   3.011 1.826 

 Markedsføring   0 5.043 

 Tab på tilgodehavender   6.750 0 

    206.122 181.334 
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8 Projekter   2020 2019 

 Administration   51.562 804 

 Events, konferencer   1.250 7.897 

 Materialer   479 14.457 

 Møder og forplejning   3.246 117 

 Revision   1.250 20.000 

 Transport og rejser   58.779 39.234 

 Tryksager   37.704 0 

 Medieproduktion   44.688 0 

 Projektevaluering   70.000 100.000 

 IT   48.438 25.138 

 Workshops   41.656 0 

 Løn og honorarer   1.236.283 73.716 

 Projekter i alt   1.595.335 281.363 

      
      

9 Bestyrelse og repræsentantskab   2020 2019 

 Forplejning   1.311 899 

 Godtgørelser   19.250 15.400 

    20.561 16.299 

      
      

10 Egenkapital   2020 2019 

 Egenkapital primo   376.321 827.384 

 Overført af årets resultat   946.632 -451.063 

 Egenkapital i alt   1.322.953 376.321 

      
      
      

 


