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LEDELSESBERETNING 

 

Foreningens væsentligste aktiviteter 

Studenterrådet ved Roskilde Universitet har til formål at virke som interesseorganisation for samtlige 

studerende på Roskilde Universitet. Foreningen opererer ikke ud fra partipolitiske interesser eller ideologier. 

Foreningen har desuden til formål at virke alment oplysende for de studerende ved Roskilde Universitet. 

Ligeledes arbejder organisationen for at fremme vilkårene for alle studerende på Roskilde Universitet under 

hensyntagen til diversiteten blandt de studerende.   

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Foreningens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 udviser et resultat på 

kr. - 18.156, og foreningens balance pr. 31. december 2018 udviser en balancesum på kr. 1.518.309, og en 

egenkapital på kr. 1.098.427. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er ikke efter 31. december 2018 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens 

finansielle stilling. 
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LEDELSESPÅTEGNING 

 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2018 for 

Studenterrådet ved Roskilde Universitet.  

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne, samt den beskrevne anvendte 

regnskabspraksis. 

 

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

finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar – 31. december 2018.  

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler. 

 

Roskilde, den 10. april 2019 

 

Bestyrelse 

 

 
Katrine Damberg Mathilde Elisa Vendelholt Lea Holritzer Pehrson 

 
 
 
Maria Køpke Kjeldsen               Michael Maria Marigliano Calvin Raine Carlson  
 
 
 
Casper Valenti Otto  Cecilie Houmann Flensted Möller  Thorkil Ørbæk  
 
 
 
Signe Bøtzau Paulsen                          Micky Winther Ronnenberg    Erik Hillo Lørup 
 
 
 
Marc Backhausen Erichsen Sebastian Winther Danielsen Rasmus Tronier Hansen 
 
 
Keila Sif Stokholm Johnstrøm 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 
 

Til ledelsen i Studenterrådet ved Roskilde Universitet 
Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Studenterrådet ved Roskilde Universitet for regnskabsåret 1. januar – 31. 

december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 

Årsregnskabet udarbejdes efter vedtægter samt den beskrevne regnskabspraksis.  

 

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

finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

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 

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af 

foreningen i overensstemmelse 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 konklusion. 

 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 9, hvor anvendt 

regnskabspraksis beskrives. 

 

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med foreningens sædvanlige praksis det af bestyrelsen 

godkendte resultatbudget for 2018. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til 

resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision. 

 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 

foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 



7 

 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 
 

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 overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark, altid vil afdække 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 indflydelse 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 

yderligere 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 revisionsbevis, 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 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 

konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige 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 revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 

forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER  

 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 

på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

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. 

 

 
Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 

opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
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Overtrædelse af momslovgivningen 

Foreningen har i strid med momsloven indberettet urigtige momsangivelser til SKAT, hvorved ledelsen kan 

ifalde ansvar. Fejlen er sket som følge af manglende løbende ajourføring af bogholderiet samt udskiftning i 

ansvarlige personer i foreningen. 

 

Overtrædelse af kildeskatteloven 

Foreningen har i strid med kildeskatteloven ikke draget omsorg for korrekt indberetning af løn, hvorved 

ledelsen kan ifalde ansvar.  

 

Overtrædelse af bogføringsloven 

Foreningen har efter vores vurdering løbende ikke overholdt bogføringslovens krav om at bogføring skal 
tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyntagen til foreningens art 
og omfang 
 
  

Hørsholm, den 10. april 2019 
KRESTON CM 

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 

CVR-nr: 39 46 31 13 

 

 
Michel Hansen 
statsautoriseret revisor 
mne 31406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Regnskabsgrundlaget 

Årsrapporten for Studenterrådet ved Roskilde Universitet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne, 

samt den beskrevne anvendte regnskabspraksis.  

 

Den anvendte regnskabspraksis er i øvrigt uændret i forhold til sidste år. 

 

Regnskabet er aflagt i danske kroner. 

 

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: 

Generelt om indregning og måling 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i 

resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, 

nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn 

af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.  

  

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, 

og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

  

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

  

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant 

effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og 

tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. 

Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.  

  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

RESULTATOPGØRELSEN 

Indtægter 

Indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes. 

 

Udgifter 

Udgifter indregnes i takt med, at udgifterne afholdes. 

 

Finansielle indtægter 

Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 

Skat af årets resultat 

Foreningen er ikke en selvstændig skattepligtig enhed.  

 

BALANCEN 
Materielle anlægsaktiver 

Fitnessudstyr måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

 

Fitnessudstyr    5 år 

 

Aktiver med en kostpris på under t.kr. 13 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i 

anskaffelsesåret. 
 

Fortjenester og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris 

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjenester og tab 

indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 

 

Tilgodehavender  

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 

med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 
Likvider 

Likvider indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen. 

 

Gældsforpligtelser 

Gæld er målt til amortiseret kostpris, hvilket svarer til nominel værdi. 
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RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR – 31. DECEMBER 

 

 

Note

Budget 2018

2018 (ej revideret) 2017
kr. kr. kr.

Tilskud, Roskilde Universitet 1 1.288.594 1.429.000 1.305.979

Eksterne tilskud og indtægter 2 904.198 336.500 834.715

Deltagerbetalinger 3 790.250 710.000 703.570

INDTÆGTER I ALT 2.983.042 2.475.500 2.844.264

Organisatoriske omkostninger 4 43.134 43.900 45.031

Udvalgsarbejde 5 360.975 295.500 331.502

Projekter 6 151.690 141.500 109.125

Resultat RUC-Sport 7 803 0 -2.261

Administrationsomkostninger 8 278.054 217.500 167.063

Rusvejledning 9 1.460.876 1.015.000 1.490.791

Beretningsweekend 10 269.838 265.000 255.749

Roskilde festival 11 37.389 60.000 45.625

Frikøb og løn 12 399.774 596.500 406.892

Afskrivninger 13 0 0 0

OMKOSTNINGER I ALT 3.002.533 2.634.900 2.849.517

DRIFTSRESULTAT -19.491 -159.400 -5.253

Renteindtægter 1.414 0 1.227

Renteomkostninger 79 0 0

FINANSIELLE POSTER I ALT 1.335 0 1.227

ÅRETS RESULTAT -18.156 -159.400 -4.026  
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BALANCE 31. DECEMBER 

 

AKTIVER

Note 2018 2017

Fitnessudstyr 13 0 0

Materielle anlægsaktiver 0 0

Øvrige tilgodehavender 0 5.911

Tilgodehavender 0 5.911

Arbejdernes Landsbank, Studenterrådet 1.228.814 1.223.568

Arbejdernes Landsbank, RUC Sport 0 7.201

Arbejdernes Landsbank, huskonti 14 289.495 236.031

Likvide beholdninger 1.518.309 1.466.800

OMSÆTNINGSAKTIVER 1.518.309 1.472.712

AKTIVER 1.518.309 1.472.712

PASSIVER

Saldo 1. januar 1.116.583 1.120.609

Årets resultat -18.156 -4.026

Egenkapital 1.098.427 1.116.583

Kreditorer 0 3.476

Bankgæld 700 2.509

Skyldige omkostninger 15 129.687 114.113

Mellemregning, huskonti 14 289.495 236.031

Kortfristede gældsforpligtelser 419.882 356.129

GÆLDSFORPLIGTELSER 419.882 356.129

PASSIVER 1.518.309 1.472.712  
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NOTER  

Budget 2018

2018 (ej revideret) 2017

kr. kr. kr.

1 Tilskud, Roskilde Universitet

  Politisk tilskud 325.000 325.000 249.000

Driftstilskud 395.000 395.000 302.000

Revision 20.000 20.000 20.000

Uddannelsessektoren 90.000 90.000 123.479

Studentersociale arrangementer 70.000 70.000 55.000

Ruskursus administration 141.000 235.000 262.500

Rusformandskab, honorar 29.000 29.000 29.000

Beretningsweekend 265.000 265.000 265.000

Tilbageført tilskud tidligere år -46.406 0 0

1.288.594 1.429.000 1.305.979

2 Eksterne tilskud og indtægter

  Reklamer 0 40.000 30.069

Sponsorater 0 0 79.000

Fagforeninger incl faglige netværk 228.400 40.000 46.453

Roskilde Festival 139.690 140.000 0

Indtægter ved arrangementer, Socialt 83.674 0 0

Ruskursus, barindtægter 226.986 0 0

Indtægter rusvejledningen 225.448 0 0

Øvrige indtægter 0 116.500 679.193

904.198 336.500 834.715
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NOTER  

 

Budget 2018

2018 (ej revideret) 2017

kr. kr. kr.

3 Deltagergebyr

  Russeminar 105.050 80.000 61.164

Rustur* 650.000 630.000 606.789

Ruskursus 35.200 0 0

Øvrige deltagerbetaling og tilskud 0 0 35.617

790.250 710.000 703.570

* Beløbet er deltagerbetalinger fratrukket overførsler til rusgrupper.

4 Organisatoriske omkostninger

  Forretningsudvalg 5.978 6.000 2.069

Bestyrelse og generalforsamling 16.526 16.000 7.606

Bestyrelsesseminar 13.217 12.000 20.084

Repræsentation 5.533 5.000 4.061

Receptioner 1.880 4.900 7.563

Øvelokaler 0 0 2.507

Diverse 0 0 1.141

43.134 43.900 45.031

5 Udvalgsarbejde

  Landspolitisk udvalg 40.008 40.000 39.294

Universitetspolitisk udvalg 7.131 10.000 9.021

Valgudvalg 347 2.500 59.927

Committee og Internationalization and Practice 60 3.500 367

Universitetsbestyrelsesarbejde 96.000 96.000 96.000

Studenterrepræsentanternes Netværk 2.945 3.000 0

Fagligt netværk 56.864 60.000 37.239

RUCers by Choice 152.320 70.000 89.654

Rusudvalget 253 1.000 0

Fagligt eventudvalg 221 4.000 0

Organisatorisk udvalg 229 500 0

PR-udvalg 4.597 5.000 0

360.975 295.500 331.502  
  



17 

 

NOTER  

Budget 2018

2018 (ej revideret) 2017

kr. kr. kr.

6 Projekter

  Kampagner 16.716 20.500 19.439

Studiestart 0 10.000 0

Studenterhåndbogen 30.250 25.000 25.625

Opkvalificering 10.000 6.000 29.000

Fagrådspulje 3.342 10.000 0

Kommunikation 9.700 10.000 1.759

Valg 67.845 50.000 0

Events 13.837 10.000 33.302

151.690 141.500 109.125

7 RUC-Sport

  Kontingent 0 0 -30.489

  Omkostninger 803 0 28.228

803 0 -2.261

8 Administrationsomkostninger

  Abonnementer 0 0 5.314

Det administrative fællesskab 55.162 54.000 57.459

Diverse administrative omkostninger 7.340 2.000 723

Forplejning 0 0 3.762

Forsikringer 7.845 8.000 7.098

Hjemmeside 28.826 60.000 24.102

Kontorhold og nyt inventar 38.995 35.500 3.121

Materialer 0 0 11.785

Gebyr, abonnement mm 56.766 20.000 4.275

Revisor 50.000 30.000 45.000

Revisor, tidligere år 23.188 0 250

Transport 9.932 8.000 3.815

Tryk 0 0 359

278.054 217.500 167.063  
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NOTER 

Budget 2018

2018 (ej revideret) 2017

kr. kr. kr.

9 Rusvejledning

Rusvejledning og rustur 1.430.876 985.000 1.460.791

Rusformandskab, honorar 30.000 30.000 30.000

1.460.876 1.015.000 1.490.791

10 Beretningsweekend

Deltagerbetalinger 0 0 -65.694

BW-koordinatorer, honorar 8.000 8.000 0

  Omkostninger ved projekt 261.838 257.000 321.443

269.838 265.000 255.749

11 Roskilde festival

  Omkostninger ved projekt 37.389 60.000 45.625

37.389 60.000 45.625

12 Frikøb og løn

Organisationsmedarbejder 77.858 96.000 56.696

Sekretariatsleder 56.652 78.000 78.000

B-honorarer 399.750 518.500 352.000

ATP og AER 1.575 0 1.322

Feriepengeforpligtelse, regulering 4.591 0 14.874

Overført til Rusvejledning -30.000 0 0

Overført til Fagligt netværk -10.652 0 0

Overført til Universitetsbestyrelsesarbejde -96.000 -96.000 -96.000

Overført til Studenterhåndbogen -4.000 0 0

399.774 596.500 406.892  
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NOTER 

2018 2017

kr. kr.

13 Fitnessudstyr

Kostpris 1. januar 110.162 110.162

Afgang i året -110.162 0

Kostpris 31. december 0 110.162

Akkumulerede afskrivninger 1. januar 110.162 110.162

Afgang i året -110.162 0

Akkumulerede afskrivninger 31. december 0 110.162

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 0

14 Huskonti

Huskonti er bankindestående, hvor Studenterrådet ved Roskilde Universitet administrerer 

bankkonto for andre foreninger. Midlerne tilhører således andre foreninger.

15 Skyldige omkostninger

A-skat og AM-bidrag 17.961 32.786

ATP og feriepenge 568 229

Feriepengehensættelse 9.732 5.141

Revisor 35.000 45.000

Skyldig moms 3.601 10.100

Øvrige skyldige omkostninger 62.780 20.857

Skattekonto 45 0

129.687 114.113  


