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Den uafhængige revisors erklæringer
Til ledelsen i Børne- og UngdomsOase
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Børne- og UngdomsOase for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter.
Årsregnskabet er udarbejdet efter ”Tilskudsbekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011” (tilskudsbekendtgørelsen).
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med tilskudsbekendtgørelsen. 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, god offentlig revisionsskik samt ”Revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006” (revisionsbekendtgørelsen). 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.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger 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, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er
rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
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 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med tilskudsbekendtgørelsen. 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.
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Ledelsesberetning
BUO arbejder ud fra et overordnet formål, der hedder: fornyelse, udrustning og mission gennem inspiration,
ressourcer og netværk. I 2013 blev en 5-års vision vedtaget efter en proces med inddragelse af lokale ledere. Der
arbejdes med denne vision som minimum frem til 2017. Fokusområderne er:
1.
2.
3.
4.
5.

Tro som forstår
Tro for familien
Tro der former
Tro i alle størrelser
Tro med hænder og fødder

Lejre
BUO afholder årligt lejre for børn, teens og unge. I løbet af året er der afholdt PåskeOase, KonfiOase og SommerOase.
PåskeOase er målrettet vores teens og unge, og ledes af vores teen- og unge-eventledere, under vejledning af
BUO’s teenkonsulent, i samarbejde med mange frivillige. Temaet var i 2015 ”Retro” og havde fokus på Jesu liv
og Hans betydning for vores identitet og liv. Under lejren var der formiddags-undervisning, eftermiddagsseminarer og aftenmøder med lovsang og forkyndelse. I 2015 var der 177 tilmeldt PåskeOase.
KonfiOase er et lejr-forløb bestående af to konfirmandforløb med dels 2 weekendlejre og dels afsluttende forløb
som en integreret del af PåskeOase. KonfiOase er et landsdækkende tilbud, som afholdes i Jylland. Tidligere har
Deltagerne fra Sjælland tilbydes transport til lejren. Lejr-forløbet ledes af en frivillig stab under vejledning af
BUO’s teenkonsulent. KonfiOase er meget populært blandt frivillige ledere og har i mange har haft god frivillig
opbakning. KonfiOase-holdet, der begyndte i efteråret 2015 havde 57 tilmeldte.
Hovedparten af BUO’s lejraktiviteter finder sted i uge 29 på SommerOase, hvor BUO afholder følgende spor:
BabyOase (Babysalmesang m.m. for de 0 – 2 årige) MiniOase (3 – 4 år), BørneOase (5 år – 2. klasse), RockSolid
(3. klasse – 6. klasse), TeenTrack (7. klasse – 10. klasse), TuneUp (17 – 22 år) og Pioneers (23-29 år). Årets
SommerOase havde en rekord-deltagelse på 3.128 faste deltagere (foruden flere tusinde dagsgæster), hvor af de
1.772 er i BUO-programmets målgruppe. Eksempelvis er der 366 deltagere tilmeldt BørneOase.
Temaet for SommerOase var i 2015 Helligånden – den uimodståelige. Dette var sidste i den treårige temarække
om Treenigheden. Det fælles tema SommerOase er med til at sætte en fælles retning for en stor del af undervisningen og forkyndelsen på tværs af alle aldersgrupper. Fra 2016 og tre år frem vil temaet knytte sig op på reformationens tema, grundet 500-års jubilæet i 2017.
BUO har som mål at omsætte den store kreativitet i lejrprogrammet til ressourcer, der kan bruges hjemme og
lokalt i børne- og ungdomsarbejdet. BørneOases program, ”Rejsen”, bød på undervisning gennem drama og
gruppe-aktiviteter, som efterfølgende blev omarbejdet til en manual til brug i børnekirker og børneklubber lokalt.
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Alle lokalgrupper modtager ét gratis eksemplar. Ligeledes blev der igen i 2015 skrevet nye sange og noder, som
blev udgivet. CD-produktionen har i flere år givet underskud, men begynder så småt at kunne hvile i sig selv. I
dette regnestykke skal man dog medtænke en god del frivilligt arbejde. Mange sange har været populære, og vi
er blevet kontaktet med henblik på udgivelse af en norsk version.
En del af BUO’s vision hedder ”Tro for familien”. Dette resulterede i et seminarspor under samme navn målrettet
dels forældre og dels menighedsledere med fokus på at arbejde med tro i familielivet.
BUO's lejre kan kun lade sig gøre med en stor frivillig indsats. Derfor er en stor del af stabens opgave at rekruttere, lede, motivere og udruste frivillige. Målet med denne indsats indebærer langt mere end blot at få gode lejre
til at fungere. I høj grad er det BUO's ønske, at unge ved engagement i BUO's aktiviteter og lejre udrustes til
engagement i samfundet og kirkeligt arbejde og får dybere indsigt i og udfordres i karakter, kald, tjeneste og
fællesskab. Her er der også mulighed for at opdage, at man kan engagere sig på mange forskellige måder og
bruge de gaver, man har, til gavn for andre, hvad end det er i ledelse, praktisk arbejde, forkyndelse, undervisning,
lovsang, musik, drama, udsmykning, teknik, leg m.m.
Vi har igen i år tilbudt unge frivillige ledere undervisning og sparring i ledelse sideløbende med deres opgave. I
2015 udvidede vi dette initiativ med tilbud til ledere på RockSolid-sporet, foruden BørneOase-ledere.
BUO ønsker også at bruge lejrene som platform for udvikling og netværk mellem lokalt b&u-arbejde og lokale
ledere. Derfor ønsker vi at se lokale kræfter engageret med deres styrker til inspiration for andre. Under SommerOase arrangerer vi netværkssamling for lokale ledere, hvor der kan udveksles erfaringer og skabes nye kontakter.

Lokalgrupper
Medlemskab af BUO er enten som direkte medlem af landsorganisationen eller som medlemskab via lokalgrupper.
I 2015 kunne BUO byde velkommen til en ny lokalgruppe, BUO Vejle. Således tæller BUO nu 16 lokalgrupper.
De fleste er tilknyttet lokale menighedsfællesskaber, men Hope Danmark har et mere overlokalt sigte i sit fokus
på at involvere børn og unge bl.a. i et fadderskabsprogram for skolebørn i Uganda. BUO’s indsamling på SommerOase gik delvist til dette arbejde. Unge i lokalgruppen Strandkirkens Børn og Unge var ligeledes med på
indsamlingsprogrammet med deres engagement i internationalt hjælpearbejde for gadebørn i Indien. På denne
måde kunne andre børn og unge på SommerOase få indblik i konkrete måder og muligheder for at engagere sig
diakonalt og internationalt.
I BUO søger vi, bl.a. på denne måde, at skabe størst mulig synergi mellem det lokale og det nationale arbejde,
så det lokale er med til at forme og inspirere det nationale og omvendt. Der udføres et stort arbejde ved mange
frivillige ledere i lokalgrupperne, og dette er et væsentligt bidrag til arbejdet med BUOs formål og vision.
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Konsulentarbejde og netværksfokus
Lokalgrupperne støttes på forskellig vis med rådgivning, inspiration og administrativ hjælp. Størstedelen af dette
arbejde sker med udgangspunkt i konsulentteamet, bestående af en børnekonsulent, teenkonsulent og daglig
leder, der også fungerer som foreningskonsulent.
Konsulentteamets rolle er ikke alene at give inspiration, men også at opbygge samarbejde og forbinde drømme
og udfordringer med interesser og erfaringer på tværs i BUO’s netværk – både på tværs af lokalgrupper og
organisationer og landegrænser. Konkret foregår arbejdet dels som lokalgruppebesøg og dels ved arrangering af
netværksaktiviteter og internationale aktiviteter. Konsulenterne tilbyder besøg både til lokalgrupper og potentielt
kommende lokalgrupper og giver sparring i arbejdet og drøfter muligheder for samarbejde i netværket, herunder
særligt om den fælles fem-års-vision.
Muligheden for lakale besøg har en hvis begrænsning ressource-mæssigt, men sociale medier giver også gode
muligheder for hyppug kontakt. Lokale ledere tilbydes at deltage i facebook-grupper for erfaringsdeling og gensidig inspiration.
I 2015 faciliterede konsulenterne en proces for oprettelse af tættere samarbejde mellem lokalgrupper i hovedstadsområdet. Arbejdet har indtil videre resulteret i planer om bl.a. et arrangement for unge ledere, event for
unge og ledertræningsprogram for unge ledere i området.
Nogle af BUO’s tilbud på og med events skal ses som en del af vores netværks-fokus. Igen i år afholdt BUO, i
samarbejde med DanskOase, LederOase, en konference for ledere i kirkeligt arbejde. Temaet var ”The essentials
to a missional movement” med seminarer om praksiserfaringer. Undervisningen var målrettet teams på tværs af
målgrupper og områder i menighedsarbejde, og der var således lagt vægt på at børne- og ungdomsledere kunne
drøfte praksis sammen med andre lokale ledere, som f.eks. præster og menighedsrådsmedlemmer.
Foruden lokalgruppe-arbejdet har konsulenter også jævnligt kontakt med ledere fra andre organisationer for at
opbygge netværk, dele erfaring, undersøge muligheder for samarbejde. Dette sker både på landsplan og internationalt. Se mere under internationale aktiviteter.
Børnekonsulenten og ungdomskonsulenten arbejder desuden med at give faglig sparring til nationale eventmedarbejderne. Som en del af dette arbejde skaber konsulenterne også kontakt mellem lokalt arbejde og nationalt
arbejde – både for at tilgodese lokale interesser i events, for at involvere lokale frivillige og får at udpege muligheder for produktion af ressourcer til lokal brug.
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Planlægning af Inspirationskonference
I 2014 arbejde BUO sammen med Danske Folkekirkelige Søndagsskoler og Evangelisk Luthersk Netværk om
konferencen ”Inspirationskonference” for børnemedarbejdere. På baggrund af en positiv evaluering besluttede
man at fortsætte dette samarbejde. I 2015 er planlægningen af en konference i 2016 derfor begyndt.

Partnerskab
BUO har et partnerskab med Kaliber om træning af unge lokale ledere og eventledere. Kaliber er et discipelskabs- og ledertræningstilbud i Aarhus Valgmenighed. En frivillig stab fra BUO leder en gruppe af Kaliberdeltagere med særlig interesse for ungdomsarbejde i Kaliber-forløbet 2015-2016.
Derudover har BUO et partnerskab med ”Kantoriet”, en lovsangsskole også i Aarhus Valgmenighed. Arvid Asmussen, der leder skolen giver sparring til lovsangsledere på BUO’s lejre og hjælper bl.a. med rekruttering af
bands.
BUO indgår også i nært samarbejde med Rudehøj Efterskole, hvor mange af BUO’s medlemmer typisk vælger
at gå på efterskole. Som en del af vores fokus på visionen om at genformidle Bibelens ”store fortælling” som
nøgle til Bibel- og kulturforståelse lavede BUO i samarbejde med Rudehøj en undersøgelse om efterskole-elevernes forhold til Bibelen. Resultatet af undersøgelse indgik som led i et seminar på LederOase 2016.

Internationale aktiviteter
BUO har i 2015 igen haft glæde af muligheden for at søge international inspiration og netværk med hjælp fra
DUF-midler.
Igen i 2015 har ansatte været afsted på Spring Harvest, som er en stor konference i England, der har store lighedstræk med SommerOase. Besøget gav mulighed for at vedligeholde og styrke netværksforbindelser med
børne- og ungdoms-medarbejdere. Ligeledes gav programmet også god inspiration til BUO’s arbejde.
BUO sendte også en frivillig medarbejder til et længere ophold ved All Hallows Church i England for der at
følge tværkulturelle og diakonale projekter for børn og unge i lokalområdet Bow i London. Ligeledes har BUO
også i 2014-2015 sendt en ansat teen-eventleder til Sheffield på et Youth-Leadership forløb ved kirken St. Thomas Crooks.
Vores ungdoms-eventmedarbejder var sammen med en frivillig leder i Skotland på en konference ved navn Solas
Connect. Fokus var her at opsøge inspiration og redskaber til at imødekomme interesse for apologetiske emner
blandt unge – under særligt hensyntagen til den kulturelle kontekst, de indgår i.

Stabilitet og konsolidering i 2015 regnskabet
Den positive økonomiske udvikling fra de foregående år er fastholdt i 2015, hvor der er et overskud på 316 t.kr.
i resultatopgørelsen. Egenkapitalen er nu på 1.637 t.kr. BUO arbejder for at opbygge en egenkapital af samme
størrelsesorden som det årlige driftstilskud fra DUF, idet tilskuddet udbetales i sidste del af året.
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Anvendelse af driftstilskud fra DUF
Det store driftstilskud fra DUF er brugt dels til ansattes arbejde med BUO’s formålsbestemte aktiviteter så som
ovennævnte lejre, netværksaktiviteter, ressourcer og internationale aktiviteter. Desuden til stabsudvikling foruden foruden øvrige sekretariats-funktioner og rammer. Blandt øvrige sekretariatsfunktioner kan nævnes bogholder, sekretær, administrator, kommunikationsmedarbejder, grafiker og ansvarlig for rammer, teknik, indkøb
og salgs i forbindelse med lejre. Derudover har BUO fortsat fokus på opbygning af en passende egenkapital.

Stab og sekretariat
Vi har øget indsatsen på fundraising og medlemsfastholdelse med deltidsansættelse af phonere. Phonerne kontakter medlemmer, der ikke har betalt kontingent med henblik på afklaring af ønsker om fortsat medlemskab og
evt. opdatering af kontaktinformation. Desuden ønsker BUO at øge antallet af givere for at sikre et bredere
økonomisk grundlag for arbejdet. Arbejdet med givere blev allerede påbegyndt i foråret 2015 med hjælp fra et
fundraising-bereau, som i løbet af foråret dog måtte lukke.
I 2014 og 2015 har BUO implementeret en omstrukturering, der indebærer en personalemæssig opdeling af
konsulent- og eventarbejde. Erfaringen med dette er positiv. Bl.a. giver strukturen større stabilitet og kontinuitet,
da der typisk er hyppig udskiftning på eventmedarbejder-stillingerne. Foruden frivillig stab og konsulenterne er
der således ansat 4 eventmedarbejdere, der arbejder med børn (0 år – 2. klasse), juniorer (3. klasse – 6. klasse),
teens (7. klasse – 10. klasse) og unge (17 – 22 år). Eventmedarbejderne er ansvarlige for lejr-programmerne til
de ovennævnte lejre, og konsulenterne yder faglig sparring til eventmedarbejderne og arbejder derudover med
netværket af lokale ledere/b&u-arbejde.
Vi har fortsat fokus på teamudvikling af lønnet stab og frivillig stab, bl.a. gennem et JBTA-forløb (Jung Baseret
Type Analyse), som ledende stab har certificeret sig i. Al stab tilbydes en JBTA-analyse og tilbagemelding samt
indføring i ”Teamdiamanten”, som udruster til forståelse af forskellige typers præferencer og udfordringer i
teamarbejde.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december
2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte til ungdomsformål.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi
kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb,
der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter omfatter medlemskontingenter, DUF tilskud, gaver og kollekter, momskompensation, diverse salgsindtægter som annoncer, studiehæfter og andet samt indtægter fra afholdte arrangementer. Indtægterne indregnes
i den periode, indtægterne modtages.
DUF tilskud
Driftstilskud indregnes når det modtages.
Tilskud til internationale udgifter indregnes i det år omkostningerne afholdes.
Omkostninger
Omkostninger omfatter personaleomkostninger, administration og kontorhusleje samt omkostninger vedrørende
ledelse, blad og information samt omkostninger vedrørende lejre og arrangementer. Omkostningerne indregnes
i resultatopgørelsen i den periode, de vedrører.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet
brugstid. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Driftsmidler
Indretning af lejede lokaler

3 år
10 år

Aktiver med en kostpris under 15.375 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger udgøres af indestående på bankkonti samt i begrænset omfang af kontant kassebeholdning
og eventuelt små beløb i rejsevaluta.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Resultatopgørelse for 2015

Indtægter

Note
____

2015
kr.
___________

2014
kr.
___________

1

2.974.134

2.931.401

(1.614.006)

(1.389.834)

(646.284)

(758.487)

(114.964)

(142.911)

(154.558)

(157.865)

(128.113)
___________

(167.475)
___________

Personaleomkostninger
Omkostninger vedrørende lejre og internationale aktiviteter mv.

2

Aktivitetsbestemte omkostninger
Administrationsomkostninger
Afskrivninger og mindre nyanskaffelser
Driftsresultat

3

316.208

314.829

Renteomkostninger

0
___________

(75)
___________

Årets resultat

316.208
___________

314.754
___________
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Balance pr. 31.12.2015
Note
____

2015
kr.
___________

2014
kr.
___________

4

333.275
___________

399.930
___________

Materielle anlægsaktiver

333.275
___________

399.930
___________

Anlægsaktiver

333.275
___________

399.930
___________

55.720

3.887

0

0

Tilgodehavende DUF internationale aktiviteter

67.355

186.506

Andre tilgodehavender

15.386

40.866

DanskOase

73.653
___________

0
___________

Tilgodehavender

212.114
___________

231.259
___________

Likvide beholdninger

1.501.140
___________

1.169.779
___________

Omsætningsaktiver

1.713.254
___________

1.401.039
___________

Aktiver

2.046.529
___________

1.800.969
___________

Indretning af lejede lokaler

Debitorer
Tilgodehavende DUF anlægstilskud
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Balance pr. 31.12.2015
2015
kr.
___________

2014
kr.
___________

1.293.224

950.970

316.208

314.754

Nedskrivning af tilbagebetalingsforpligtelsen

27.500
___________

27.500
___________

Egenkapital

1.636.932
___________

1.293.224
___________

137.500
___________

165.000
___________

137.500
___________

165.000
___________

1.000

2.000

21.132

23.762

5.075

4.790

146.500

143.500

Periodeafgrænsningsposter

38.835

24.520

Anden gæld

59.555

73.851

DanskOase

0
___________

70.322
___________

Kortfristede gældsforpligtelser

272.097
___________

342.745
___________

Gældsforpligtelser

409.597
___________

507.745
___________

Passiver

2.046.529
___________

1.800.969
___________

Note
____
Egenkapital primo
Årets resultat

DUF anlægstilskud

5

Langfristede gældsforpligtelser
Private lån
Skyldig A-skat og AM-bidrag
Skyldig pension
Feriepengeforpligtelse

Ikke-indregnede lejeforpligtelser

6

Medlemsopgørelse

7
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Pengestrømsopgørelse for 2015
2015
kr.
___________

2014
kr.
___________

Årets resultat

316.208

314.754

Afskrivninger

66.655

66.655

0
___________

0
___________

382.863

381.409

19.146

694.167

Ændring i driftskapital

Ændringer i tilgodehavender
Ændringer i gæld

(70.648)
___________

3.259
___________

Pengestrømme vedrørende drift

331.361
___________

1.078.835
___________

Køb af materielle anlægsaktiver

0
___________

0
___________

Pengestrømme vedrørende investeringer

0
___________

0
___________

DUF anlægstilskud

0
___________

0
___________

Pengestrømme vedrørende finansiering

0
___________

0
___________

331.361

1.078.835

Likvider 01.01.2015

1.169.779
___________

90.944
___________

Likvider 31.12.2015

1.501.140
___________

1.169.779
___________

Ændring i likvide midler

Børne- og UngdomsOase
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Noter
2015
kr.
___________

2014
kr.
___________

Medlemskontingenter

88.775

84.600

Øvrige kontingenter og diverse indtægter

64.709

54.175

2.007.355

2.126.506

Gaver og kollekter

639.972

472.347

Indtægter fra lejre mv.

166.651

136.750

Salg af bøger, bespisning mv.

117.001

78.897

9.077

6.189

1. Indtægter

Tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd

Momskompensation
Videresendte gaver

(119.405)
___________

(28.063)
___________

2.974.134
___________

2.931.401
___________

2. Omkostninger vedrørende lejre og internationale aktiviteter mv.
Annoncer

2.253

1.250

Reklamer og tryksager

28.063

13.080

Udstillingsomkostninger

35.430

21.084

Internationale aktiviteter for stab

89.806

110.879

0

142.250

178.496

84.278

89.882

140.018

134.957

147.860

71.569

74.503

15.829
___________

23.285
___________

646.285
___________

758.487
___________

Telefon og Internet

40.193

44.290

Kontorartikler, fotokopier, papirvarer

11.110

8.823

Kontingenter og abonnementer

28.677

34.768

Forsikringer

10.390

13.550

1.185

5.078

22.688

21.875

40.317
___________

29.482
___________

154.558
___________

157.865
___________

Internationale aktiviteter for lokalgrupper
Hope fadderskaber
CD-Projekt
Andre salgsomkostninger
Køkken og cafe ved konferencer
Øvrige omkostninger

3. Administrationsomkostninger

Porto og fragt
Revision
Øvrige omkostninger inkl. gebyrer

Børne- og UngdomsOase
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Indretning af
lejede
lokaler
kr.
___________

4. Materielle anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2015

666.555

Tilgang

0
___________

Kostpris 31.12.2015

666.555
___________

Af- og nedskrivninger 01.01.2015

(266.625)

Årets afskrivninger

(66.655)
___________

Af- og nedskrivninger 31.12.2015

(333.280)
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2015

333.275
___________

5. Anlægstilskud
Tilbagebetalingsforpligtelsen hviler på indretning af foreningens lejede lokaler i Rude Havvej 11, 8300 Odder.
Egenudnyttelsen er i 2015 opgjort til 52,5 % (2014: 54 %, 2013: 53 %, 2012: 54 %, 2011: 62 %)

2015
kr.
___________

2014
kr.
___________

290.000
___________

345.000
___________

2015
___________

2014
___________

1.723

1.670

392
___________

364
___________

2.115
___________

2.034
___________

6. Ikke-indregnede lejeforpligtelser
Forpligtelser i henhold til lejekontrakter frem til udløb

7. Medlemsopgørelse
Medlemmer under 30 år
Medlemmer over 30 år

Samtlige medlemmer har betalt kontingent.

8. Internationale udgifter, jf. tilskudsreglernes §§ 15 og 24
AKTIVITETER I UDLANDET
Deltagere fra
landsorg.

Regnskab
side

Navn

Kort beskrivelse af indhold

Sted

Solas konference

Dundee, Skotland
Minehead, England

2

12, 16

Kr. 6.842,45

Spring Harvest

Lederkonference, Dundee - inspirationstur
Besøg på stor kirkelig lejr - netværkstur og inspirationstur

9

12, 16

Kr. 36.815,82

Træningsophold

Træningsophold hos STC, Sheffield, England

1

12, 16

Kr. 41.711,29

Studietur

Inspirations – og netværkstur

Sheffield, England
Bow, London,
England

1

12, 16

Kr. 4.436,74

Nettoudgifter

i alt

Nettoudgift

Kr. 89.806,30

