
·· 

··

 
 

 

Danske Døves Ungdomsforbund 
CVR-nr. 25 27 46 95 

 

ÅRSRAPPORT 

2021 
 

    



Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2021  

 

INDHOLD 

 

    Side 

Organisationsoplysninger   1 

 

Påtegninger 

Ledelsespåtegning   2 

Revisionspåtegning   3 

 

Ledelsens årsberetning   8 

 

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2021 

Anvendt regnskabspraksis   13 

Resultatopgørelse    15 

Balance   16 

Pengestrømsopgørelse   18 

Noter   19 

 

 



Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2021                                                                           1  
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LEDELSESPÅTEGNING 
 

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar til 31. december 2021 for Dan-

ske Døves Ungdomsforbund. 

 

Årsrapporten aflagt efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 

2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, samt efter 

årsregnskabsloven.  

 

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

siver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen 

indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til godkendelse. 

 

København, den 23. april 2022 

 

Administrator 

 
 
 
Michael Weber Steenberg 
sekretariatsleder  
 

Bestyrelse: 

 
 
 
Emilo Christensen Emma Breum Tietze  Ayse Dogru 
formand 
 
 
 
  Sarah Severinsen Anette Hermann Nielsen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

 
Til bestyrelsen i Danske Døves Ungdomsforbund 

 

Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Danske Døves Ungdomsforbund for regnskabsåret 1. januar - 

31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, 

herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og i 

overensstemmelse med bekendtgørelsen nr. 1753 af 21 december 2006. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Danske Døves Ungdoms-

forbund aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021, samt af resultatet af Dan-

ske Døves Ungdomsforbund aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. de-

cember 2021 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, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen 

udføres på grundlag af bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af 

21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.  

 

Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 

”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Danske Døves Ungdoms-

forbund 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 for-

pligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis 

er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (FORTSAT) 
 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

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

ensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Danske Døves Ungdoms-

forbund 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 Danske Døves Ungdomsforbund, indstille 

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 overensstemmelse med internationale standarder om revision 

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, altid vil af-

dække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af be-

svigelser 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, samt god offentlig revisionsskik, foretager vi 

faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (FORTSAT) 
 

 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 hø-

jere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-

sværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kon-

trol. 

 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-

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

konklusion om effektiviteten af Danske Døves Ungdomsforbund 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 Danske 

Døves Ungdomsforbund 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 årsregn-

skabet 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 revisions-

påtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Danske Døves Ungdoms-

forbund ikke længere kan fortsætte driften. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (FORTSAT) 
 

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

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begiven-

heder 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 tids-

mæssige 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 årsregn-

skabet 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 årsregnskabslovens regler. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabslo-

ven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (FORTSAT) 
 
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 
 
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-

ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 

sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler 

og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revi-

sionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvalt-

ningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de ud-

valgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem-

melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan-

lig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte 

systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltnin-

gen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 

bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rap-

portere i den forbindelse.   

 

København, den 23. april 2022 

 

TT Revision 
statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 29 16 85 04 
 
 
 
Torben Peter Madsen 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr.: mne33231 
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LEDELSENS ÅRSBERETNING  

 

Årsberetninger fra sekretariatet og de enkelte udvalg. 

 

Formandens beretning 

Året 2021 har været fyldt af corona-restriktioner, som påvirkede arbejdsindsatsen hos DDU’s be-

styrelse. Derfor var der ikke så mange arrangementer i 2021. 

 

Udover det har jeg været ramt af en svær depression hele året, så derfor har næstformanden 

overtaget de fleste af mine opgaver. Hun klarede det rigtigt flot, hvilket jeg både er glad og stolt 

af. Bestyrelsen har også været meget forstående omkring dette. 

 

Ved generalforsamlingen i 2021 sagde vi farvel til en og velkommen til en ny. DDU-bestyrelsen 

skulle fortsætte den samme struktur og plan som tidligere, da erfaringen var at det gav optimalt 

overblik over datoer, ansvarsområder og arbejdsopgaver for at opnå det mest effektive arbejds-

proces. Bestyrelsen sørgede for at vi kunne opfylde punkterne i arbejdsprogrammet for 2020-

2022, så vi fremlagde et fint resultat af vores arbejde gennem 2021. I 2021 har der været 4 be-

styrelsesmøder og 3 arbejdsdage. Arbejdsdagene blev brugt på at planlægge diverse arrange-

menter, lave videoer og skabe et overblik til de næste måneder. Dokumenterne kan altid findes 

på vores hjemmeside. 

 

Sekretariatets beretning 

I året 2021 har sekretariatet primært været optaget af drift og kontakt med medlemmer og til-

knyttede lokalforeninger. Man har forsøgt at holde gejsten oppe ved at komme med forslag til 

simple medlemsaktiviteter, især i første del af året hvor vi var hårdt ramt af karantæner m.v. 

corona-pandemien. Sideløbende har man også planlagt Nordisk Børnelejr, der skulle være løbet 

af staben i sommeren 2021, samt forberedt deltagelse i øvrige sommeraktiviteter såsom Folke-

mødet på Bornholm og lejre i udlandet. Men da sommeren nærmede sig, blev det klart at ingen 

af lejrene kunne gennemføres – især på grund af de forskellige restriktioner, der var at finde i de 

forskellige lande i verden. Så det blev en ret stille sommer, desværre. 
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I den anden halvdel af året er der brugt kræfter på at finde ud af DDU’s fremtid, i det både med-

lemstal og aktivitetsniveau i lokalafdelingerne var støt dalende. Corona har en del af skylden for 

tendenserne, men det er ikke hele billedet for desværre tegner der sig et billede af at vi vil få 

svært ved at opfylde DUF’s krav for medlemskab allerede i 2022 eller 2023. Der er taget initiativer 

til at afklare dette og dette forventes fortsætte i 2022.  

 

Gennem hele året er der også arbejdet med artikler i Døvebladet, opdatere DDU’s sociale kanaler 

og følge op på økonomien. Desværre er økonomien ikke sund, derfor forventes der et minus på 

årsregnskabet – dette skyldes det meget lave aktivitetsniveau i 2021. 

 

Ungdomsforeningernes beretning 

Vores ungdomsforeninger har haft et anderledes år, grundet Corona. De har været tvunget til at 

ændre i forhold til hvordan arrangementerne skulle udføres. De har virkelig gjort et godt stykke 

arbejde. Alle ungdomsforeninger har opretholdt et fint aktivitetsniveau, de har tænkt ud af bok-

sen og lavet mange online arrangementer kombineret med fysiske aktiviteter. Fra bestyrelsens 

side har der ikke været så meget kontakt med ungdomsforeningerne, ud over nogle individuelle 

møder. Vi er utrolig stolte af vores ungdomsforeninger og af hvad de har opnået i 2021 på trods 

af Corona. De har vist at ingenting er umuligt, eftersom de har lykkedes med deres arrangemen-

ter ved at ændre på deres arbejdsmetoder. 

 
Medlemsrådets beretning 

Som man kan læse, har der ikke været så mange medlemstilbud fra DDU’s side, men heldigvis 

har foreningerne været dygtige til at sørge for at få lavet aktiviteter. Vi har dog lavet et par med-

lemsarrangementer, hvor tilslutningen var god. Det glæder vi os til at skrue op for i løbet af 2022.  

Med tanke på medlemsudvikling, så er vi igen gået tilbage i medlemstallet, hvilket var forvente-

ligt. Vi kigger fortsat på løsninger til dette. 

 
Økonomirådets beretning 

Atter et år igen med Corona i 2021, derfor har det naturligvis haft betydning for vores år økono-

misk. Dog i forbindelse med administrationen har DDUs økonomi ikke været så meget præget af 

Corona. Som sædvanligt modtager DDU et driftstilskud fra DUF, der bruges til at dække de 



Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2021                                                                           10  

 

regelmæssige administrationsudgifter, lønudgifter, revisorudgifter samt øvrige udgifter. Grundet 

tilskuddet fra DUF har det ikke været udfordrende med hensyn til udgifter til administrationen. 

Men dog har visse andre ting medført til at vi har haft udfordringer i året 2021. 

 

Arbejdsbetingelserne har været svære i år grundet Corona og derfor har vi ikke kunnet tage fat 

på de projekter og aktiviteter, som vi gerne vil. Blandt andet blev flere større arrangementer og 

aktiviteter aflyst eller udsat. Dette har betydet at det ikke har været et succesfuldt regnskabs-

mæssigt år. 

 

Den største omsætning i forhold regnskabet i forbindelse skulle være Nordisk Børnelejr her i Dan-

mark og Nordisk Ungdomslejr i Sverige, som begge desværre henholdsvis er blevet udsat og af-

lyst. 

 

I henhold til Handicappuljen plejer vi at være gode til at gennemføre aktiviteterne med de øre-

mærkede midler, der er til rådighed. Dette har ikke været tilfældet i 2021 pga. Corona. Dog har 

det lykkedes os at arrangere nogle online arrangementer, men naturligvis har det være udført 

med en markant lavere udgift. 

 

At arbejdsbetingelserne har været svære i år, har naturligvis konsekvenser, som går ud over øko-

nomien. Det er vi i bestyrelsen bevidste om, men vi håber på at vi går lysere tider i møde. 

Vi håber at økonomien kan blive rettet op i 2022, hvor forhåbentlig flere planlagte aktiviteter og 

arrangementer mv. bliver gennemført uden hindringer. 

 

Projektområdet 

Der har desværre været meget stille indenfor dette felt på grund af Corona-pandemien. Det er 

lykkedes os at gennemføre meget små projekter som ’Sammen – hver for sig’ sammen med Dansk 

Døve-Idrætsforbund og medlemsaktiviteter i løbet af året, heriblandt et minikursus i aktiehandel 

og et lederkursus. 
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Vi har et par større projekter i støbeskeen, men vi har ikke turdet igangsætte dem på grund af 

Corona.  

 

Til sidst har vi vores Ghanaprojekt, der stort set kører på skinner. Projektet ventes afsluttet i 2022 

og herefter vil vi starte en dialog med DUF om hvordan vi evt. kan fortsætte projektet, da det er 

(og har været) udfordret af meget lav tilslutning af frivillige fra den danske side af projektet. 

 

Derfor lægges der op til at projektområdet skal evalueres i starten af 2022, så vi kan få igangsat 

projekter, der er mere bæredygtige ift. DDU’s tilstand. 

 

Det internationale område 

Det har været et kedeligt år uden den store rejseaktivitet, men man har været dygtige til at ar-

rangere online-generalforsamlinger og møder i de internationale forbund.  

I henhold til lejraktiviteter, så har der også været meget stille – som forventet. Dette håber vi på 

vil ændre sig i løbet af 2022 og frem. 

 

Arrangementer 

I 2021 var vi blevet mere vant til løsninger i forhold til COVID-19, og vi gennemførte forskellige 

aktiviteter og arrangementer både online og ved fremmøde fysisk. Vores Nordisk Børnelejr 2021 

blev aflyst/udsat til 2022 pga. COVID-19. Den 12. - 14. februar samarbejdede vi med DDI og ar-

rangementet var en gåtur i naturen for alle. Formålet med dette arrangement var socialt samvær, 

mulighed for at tage billeder og vinde fine præmier. #dduogddipåtur var vores hashtag. Arrange-

mentet var en succes og i alt var der ca. 50 deltagere. 

 

Den 18. februar afholdte vi et arrangement om den nye ferielov. Vi samarbejdede med en fra 

vores ungdomsforening, LadyLike, og afholdte et online-oplæg om ferieloven, og vi havde invite-

ret en døvekonsulent til at fortælle om emnet. Det var spændende og der var i alt 22 deltagere. 

 

Den 14. marts afholdte vi et online lederkursus via Zoom og det gik rigtigt godt, der var i alt 15 

deltagere. Der blev holdt oplæg om forskellige ledelsesstile samt professionalisme. Formålet var 
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at udvikle og give unge ledere kompetencer i forbindelse med f.eks. europæisk juniorlejr, nordisk 

børnelejr og andre lejrarrangementer, hvor man får en lederrolle. 

 

Den 25. marts havde vi et aktiekursus med en person fra Sverige, som holdt et online-oplæg om 

grundlæggende analysemetoder og aktiemarkedspsykologi. Det var spændende og der var i alt 

25 deltagere. 

 

Vores Folkemøde i 2021 på Bornholm blev aflyst pga. COVID-19, men vi havde fundet to unge 

som blev interviewet og lavede i stedet forskellige videoer om tilgængelighed af tegnsprog i for-

bindelse med f.eks. corona-pressemøderne. 

 

I januar, februar, marts, april, maj og juni blev bestyrelsesmøderne afholdt online via Zoom. Vi 

forventede at kunne mødes fysisk efter sommerferien, dvs. i august, september, oktober, no-

vember og december, men desværre ændrede myndighederne reglerne omkring forebygning af 

coronasmitte og derfor blev bestyrelsesmøderne alligevel afholdt online. I gennemsnit har der 

været mellem 5 - 7 deltagere under bestyrelsesmøderne. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 

1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdoms-

formål, samt årsregnskabsloven. 

 

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.  Årsrapporten er aflagt i danske kro-

ner. 

 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdire-

guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkost-

ninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

 

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 for-

pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

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

porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
Indtægter 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 
Udgifter 
Udgifter omfatter bl.a. omkostninger til administration, lokaler, kontingenter mv. Udgifter indreg-

nes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 
Skat 

 Foreningen er ikke skattepligtig. 
 
BALANCEN 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 

 Hensættelser 
Tilskud fra fonde og foreninger, som ikke er anvendt i regnskabsåret og som tilskudsyder har 
accepteret overført til næste år. 
 

 Gældsforpligtelser 
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.  
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RESULTATOPGØRELSE
1. januar - 31. december

Note 2021 2020

Kontingentindtægter 1 21.800 20.900
Tilskud mv. 2 454.252 533.497
Indtægter vedr. lejre, konferencer mv. 3 221.970 107.958
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 698.022 662.355

Kontingenter, DUF mv. 4 8.967 8.337
Udgifter vedr. lejre, konferencer mv. 3 191.543 117.497
Møder, internationalt arbejde mv. 5 5.224 7.168
AKTIVITETSOMKOSTNINGER I ALT 205.734 133.002

DÆKNINGSBIDRAG 492.288 529.353

Lønninger og personaleomkostninger 6 347.411 364.181
Lokaleomkostninger 7 31.840 32.756
Administrationsomkostninger 8 126.341 108.150
FÆLLESOMKOSTNINGER I ALT 505.592 505.087

ORDINÆRT RESULTAT -13.304 24.266

Finansielle indtægter 0 353
Finansielle udgifter -5.243 -4.365

ÅRETS RESULTAT -18.547 20.254

Antal godkendte medlemmer under 30 209 209

Antal medlemmer i alt 209 209

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2021
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note 2021 2020

Tilgodehavender 9 33.652 31.745
TILGODEHAVENDER I ALT 33.652 31.745

Likvider 10 782.893 861.352
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT 782.893 861.352

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 816.545 893.097

AKTIVER I ALT 816.545 893.097

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2021
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BALANCE  31. DECEMBER

PASSIVER Note 2021 2020

Egenkapital pr. 1. januar 409.883 389.629
Overført af årets resultat -18.547 20.254
EGENKAPITAL I ALT 391.336 409.883

Hensættelser / Øremærkede tilskud 11 40.836 123.555
HENSÆTTELSER I ALT 40.836 123.555

Anden gæld 12 39.000 39.000
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 39.000 39.000

Anden gæld 12 345.373 320.659
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 345.373 320.659

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 425.209 483.214

PASSIVER I ALT 816.545 893.097

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2021
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

Note 2021 2020

Resultat før afskrivninger -18.547 20.254
Ændring i tilgodehavender -1.907 18.807
Ændring i gæld og hensættelser -58.005 11.457
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET -78.459 50.518

ÆNDRING I LIKVIDER -78.459 50.518

Likvider primo 861.352 810.834
LIKVIDER ULTIMO 782.893 861.352

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2021



19

NOTER

2021 2020

1. KONTINGENTER
Aktive medlemmer 20.900 20.900
Donationer 900 0

21.800 20.900

2. TILSKUD MV.
Gaver, salg og andre tilskud 2.425 109.976
Handicappuljen 25.000 0
Modtaget DUF-tilskud i året 426.827 423.521

454.252 533.497

3. LEJRE OG KONFERENCER MV.

Iværksættercamp
Tilskud fra Handicappuljen 0 14.000
Udgifter 0 -7.717
Overskud tilbagebetales 0 -6.283

0 0

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsmesse
Tilskud fra Handicappuljen 0 15.000
Udgifter 0 -2.500
Overskud tilbagebetales 0 -12.500

0 0

Nordisk Ungdomslejer
Indtægter, deltagergebyr 0 3.033

0 3.033

Workshop om Skyggesider og Sex
Tilskud fra Handicappuljen 0 11.000
Udgifter 0 -6.191
Overskud tilbagebetales 0 -4.809

0 0

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2021
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NOTER

2021 2020

Nordisk Børnelejr
Fonde og legater 75.000 0
Indtægter, deltagergebyr 0 0
Udgifter -14.975 -12.194

60.025 -12.194

Lederkursus
Tilskud fra Handicappuljen 15.000 30.000
Udgifter -8.000 -16.270
Overskud tilbagebetales -7.000 -13.730

0 0

LadyLike - Kæmp en sag
Tilskud fra Handicappuljen 12.000 0
Udgifter -4.000 -1.500
Overskud tilbagebetales -8.000 0

0 -1.500

Udviklingsweekend
Tilskud fra Handicappuljen 40.000 0
Udgifter -1.500 0
Overskud tilbagebetales -38.500 0

0 0

Overlevelsestur
Tilskud fra Handicappuljen 10.020 0
Overskud tilbagebetales -10.020 0

0 0

Aktivitetsdag/weekend
Tilskud fra Handicappuljen 27.950 0
Udgifter 0 0
Overskud tilbagebetales -27.950 0

0 0

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2021
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NOTER

2021 2020

Kultur og Handicap - workshop
Tilskud fra Handicappuljen 32.000 0
Udgifter -3.000 0
Overskud tilbagebetales -29.000 0

0 0

Projekt "Ghana"
Indtægter 0 24.875
Udgifter 0 -24.875

0 0

Generalforsamling
Indtægter 80 50
Udgifter -4.606 -4.911

-4.526 -4.861

DNUR møde
Udgifter -1.735 0

-1.735 0

Andre indtægter
Andre indtægter 10.000 10.000

10.000 10.000

Andre udgifter
Døvebladet -140 0
Andre møder -6.697 -4.017

-6.837 -4.017

Indtægter i alt 221.970 107.958
Udgifter i alt -191.543 -117.497

30.427 -9.539

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2021
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NOTER

2021 2020

4. KONTINGENTER, DUF MV.
DUF 4.500 4.500
SUMH 900 900
WFDYS 746 749
EUDY 2.821 2.188

8.967 8.337

5. MØDER, INTERNATIONALT ARBEJDE MV.
Bestyrelsesmøder 2.929 4.611
Klub- og medlemsmøder 796 0
Tegnbølgen 700 0
Diverse udgifter 799 2.557

5.224 7.168

6. LØNNINGER OG PERSONALEOMKOSTNINGER
Lønninger inkl. feriepenge 312.000 312.000
Pension 24.960 24.960
Regulering af feriepengeforpligtelse 0 19.032
Andre lønninger 6.000 0
ATP, AER og barselsfond 3.128 4.189
Uddannelse og kursus 0 4.000
Diverse personaleomkostninger 1.323 0

347.411 364.181

7. LOKALEOMKOSTNINGER
Husleje 24.000 24.000
Forsikring 7.840 7.311
Diverse lokaleomkostninger 0 1.445

31.840 32.756

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2021
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NOTER

2021 2020

8. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.
Kontorartikler 1.898 2.595
Porto og gebyrer 9.189 8.617
IT omkostninger 11.183 8.572
Hjemmeside 1.099 1.197
Småanskaffelser og inventar 1.106 7.626
Kontingenter 6.837 7.290
Revision inkl DUF-ansøgning 37.500 36.875
Revision, regulering tidligere år 22.351 0
Bogføringsmæssig assistance 20.000 17.500
Advokat 7.500 0
Rejseomkostninger 853 968
Repræsentation og gaver 6.825 6.410
Tab på debitorer 0 10.500

126.341 108.150

9. TILGODEHAVENDER
Debitorer, medlemer 21.800 20.900
Andre tilgodehavender 11.852 10.845

33.652 31.745

10. LIKVIDE BEHOLDNINGER
Nordea, driftskonto 657.025 642.692
Nordea, arrangementer 37.269 123.230
Nordea, Handicappuljen 88.596 95.427
Nordea, DNUR 3 3

782.893 861.352

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2021
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NOTER

2021 2020
11. HENSÆTTELSER
Projekt "Ghana"
Hensættelse pr. 1. januar 123.555 0
Indtægter i året 0 148.430
Udgifter i året -82.719 -24.875

40.836 123.555

12. ANDEN GÆLD
Langfristede gældsforpligtelser
Indefrosset feriepenge 39.000 39.000

39.000 39.000

Kortfristede gældsforpligtelser
Handicappuljen 2019 0 84.547
Handicappuljen 2020 101.399 23.322
Handicappuljen 2021 - se note 13 0 0
Forudbetalinger 147.122 126.399
A-skat og AM-bidrag 20.172 32.461
ATP 852 852
Feriepenge 13.000 13.000
Skyldige omkostninger 5.328 0
Afsat revision og bogføringssmæssig assistance 57.500 40.078

345.373 320.659

13. HANDICAPPULJEN
Tilskud fra Handicappuljen i alt i året 148.622
Anvendt til projekter -16.500
Forudbetalinger til brug i 2022 -147.122
Til administration -10.000
Modtaget tilskud til afholdte projekter 25.000

0

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2021
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