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LEDELSESPÅTEGNING 

 

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar til 31. december 2020 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 vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, 

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

der en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til godkendelse. 

 

København, den 16. april 2021 

 

Administrator 

 

Michael Weber Steenberg 

 

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 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, penge-

strømsopgørelse 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 2020 samt af resultatet af Danske 

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

2020 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. 

 

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 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (FORTSAT) 
 

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlin-

formation, 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: 



Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2020                                                                           7  

 

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 UtAFHÆNGIGE 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. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (FORTSAT) 
 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 

København, den 16. april 2021 

 

TT Revision 

statsautoriseret revisionsaktieselskab 

CVR-nr. 29 16 85 04 

 
 
 
Torben Peter Madsen 
statsautoriseret revisor 
MME-nr. 33231 



Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2020                                                                           11  

 

LEDELSENS ÅRSBERETNING 

 

Årsberetninger fra sekretariatet og de enkelte udvalg. 

 

Formandens beretning 
 
I starten af året var vi helt parate til at gennemføre de arrangementer, vi havde planlagt, men en 

global pandemi satte en stopper for det hele. Hele Danmark blev lukket ned og regeringen ud-

sendte et forsamlingsforbud, der forhindrede os i at mødes fysisk. Vores generalforsamling blev 

udsat til august, og håndbremsen var i fuld gang ved fysiske arrangementer. Vi vidste ikke hvor-

dan vi skulle forholde os til restriktionerne, så derfor vendte vi vores fokus til den politiske bane, 

hvor vi sendte bla. et høringssvar til Socialstyrelsen, og deltog til flere af de politiske debatemner 

hos SUMH, Sammenslutningen af unge med handicap. I de sidste måneder af 2020 kunne vi 

mærke at DDU skal blive bedre til at engagere sig politisk og give døve unge en stemme og mu-

lighed for indflydelse på samfundets udvikling. 

Vi så også at vores tre ungdomsforeninger opdagede potentialet i lockdown til at arrangere nogle 

online events, som Kahoot-aften, live-foredrag, madlavningskøkken, quizaften og spilaften. Det 

inspirerede os til at gennemføre nogle online arrangementer, takket være dem! 

 

2020 har ikke været et nemt år for os alle, men det gav os mulighed for at lære mere om hvad 

DDU kan og ikke kan. Nu vil vi alle arbejde sammen om at få udbytte af styrker, se muligheder i 

svagheder og bane forhindringer for DDUs fremtid. 

 

Bestyrelsens beretning 
 

Bestyrelsen mødte en svær tid, da Corona‘en meldte sin ankomst. Ved generalforsamlingen kom 

der en stor omrokering i bestyrelsen, hvor 4 dygtige medlemmer af bestyrelsen stoppede efter 

flere år og 4 nye ansigter kom i den nye bestyrelse. Der er 6 ansvarsområder hos bestyrelsen: 

ungdomsforeninger, SoMe, international, HR & økonomi, medlemmer og projekter. Før havde 

man to ansvarsområder pr. person, men det er blevet ændret til ét område pr. person. 
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Ved vores generalforsamling blev det nye arbejdsprogram 2020-2022 godkendt, og bestyrelsen 

har arbejdet målrettet på det. Ved at kunne opnå det mest effektive arbejdsproces, begyndte vi 

at bruge Trello til at oprette et bredt overblik over vores arbejdsopgaver. Det lettede vores sam-

arbejde og kommunikation. 

 

I 2020 har der været 7 bestyrelsesmøder og dokumenter kan altid findes på hjemmesiden, hvis I 

har lyst til at læse om hvad vi har snakket om til bestyrelsesmøderne. 

 
Sekretariatets beretning 
 
Sekretariatet har haft et meget usædvanligt år som følge af Corona-pandemien. Allerførst er det 

vigtigt at pointere at vi hos Danske Døves Ungdomsforbund ikke har været så hårdt ramt, da stort 

set alle vores aktiviteter er finansieret af øremærkede midler, så vi har ikke været så økonomisk 

ramte af Corona. Men der har dog været udgifter i forbindelse med indkøb af mindre kontorting, 

så man har kunnet arbejde hjemmefra. 

 

Der har været stor opmærksomhed omkring hjælpepakker, men eftersom DDU finansieres af of-

fentlige midler, så har der ikke været aktuelt med hjælpepakker. Sekretariatet har løbende været 

i kontakt med Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, omkring økonomien og her har tilbagemeldingen 

altid været at man blot skulle fortsætte som normalt i det omfang, der var muligt. 

 

Udover Corona’en, som også har forårsaget en række aflyste aktiviteter og begivenheder (uden 

større økonomiske tab), så er der ikke de store udsving at se i økonomien for 2020 - lige bortset 

fra indkøb af ny computer, da den gamle gik i stykker i slutningen af året. 

 

Sekretariatet har også brugt en del tid på sparring med de lokale ungdomsafdelinger, der har 

efterspurgt ekstra hjælp under Corona-perioden, samt på dialog med eksterne organisationer i 

ind- og udland i forbindelse med udsatte og/eller aflyste arrangementer. 

 

Omkring kontingenter m.m. så ligger medlemstallet stabilt i forhold til 2019, da der er 209 med-

lemmer pr. 31.12.2020. 
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Økonomiudvalget 
 
Året 2020 har for os været usædvanligt pga. Corona, men dog har DDU’s økonomi ikke været så 

meget præget af Corona. Som sædvanligt modtager DDU et driftstilskud fra DUF, der bruges til 

at dække de regelmæssige administrationsudgifter, lønudgifter, revisorudgifter samt øvrige ud-

gifter. Grundet tilskuddet fra DUF og ikke større økonomisk påvirkning af Corona har det ikke 

været aktuelt for DDU at søge om økonomiske kompensationer. Vi har taget stilling til økonomien 

og set hvordan det har været i 2020. 

 

Corona har medført til flere aflyste arrangementer og aktiviteter. Dette har ikke forårsaget nogle 

større økonomiske tab. Det skyldes at stort set alle vores arrangementer og aktiviteter er finan-

sieret via øremærkede tilskud. 

Den største omsætning i forhold til regnskabet i forbindelse med fysiske aktiviteter, skulle være 

Nordisk Ungdomslejr i sommeren 2020, hvor vi havde modtaget deltagerbetalinger fra 20 delta-

gere, som også skulle have pengene tilbage efterfølgende. 

 

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 2020 pga. Corona. Dog har 

det lykkedes os at omstille nogle af aktiviteterne til online begivenheder, men med en markant 

lavere udgift. 

 

Der har været en mindre driftsudgift i forbindelse med vores sekretariat, idet den gamle compu-

ter gik i stykker i slutningen af året, derfor skulle det indkøbes en ny computer. 

 

Men økonomien overordnet set med tanke på disse udfordringer, Corona har præget os, vurde-

rer vi i DDU at økonomien i 2020 uden de store udsving har været stabil. 

 
 
DNUR 
 
DNUR har haft to møder i 2020. Det første møde blev afholdt i Finland den 27. februar til 1. marts. 

Der var 1 repræsentant pr. land med undtagelse af Finland som lagde deres døvehus som plads 
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til vores møde. Emma Tietze var repræsentant i Finland. Ved mødet i Finland snakket vi primært 

om økonomien og hvordan det går med den. Vi kom også ind på vores samarbejde med EUDY 

eftersom vi har haft tæt kontakt med dem omkring lejrene som ligger tæt op ad hinanden om 

sommeren. 

 

Årets andet møde i efteråret blev afholdt den 15. november. Emma Tietze repræsenterede DDU 

igen, dog var noget markant anderledes ved dette møde. Det blev afholdt online, fordi vi selvføl-

gelig ikke kunne mødes på grund af omstændighederne med Corona. Til mødet fik vi fint besøg 

af EUDYs formand Alessandro Abbate. Han var med til mødet og forklarede om deres tanker om-

kring DNUR og EUDYs samarbejde. Fantastisk med sådan et engagement, så man har et stærkere 

samarbejde og en god dialog. 

 

Årets lejre er blevet udskudt eller aflyst på grund af omstændighederne vedr. Corona. 

 

Projekt TegnTube: 

TegnTube blev oprettet i september 2020, hvor der var møder mellem projektleder og sprog-

nævn i de nordisk lande. Hjemmesiden for TegnTube blev startet op i slut december. 

TegnTube projekt blev rigtig skudt i gang i januar 2021. 

 

Medlemmer: 
 
For at leve op til DUF’s kriterier, skal vi have mindst 150 medlemmer for at kunne få driftstilskud 

fra DUF og vi skal også have lokalt iværksatte aktiviteter i mindst to af fem regioner i landet. Pr. 

31. december 2020 havde vi 209 medlemmer og aktiviteter i mindst 2 af 5 af de danske regioner, 

mest i Region Hovedstaden og i Region Syddanmark. Det betyder også, medlemstallet ligger sta-

bilt sammenlignet med sidste år, hvor vi havde 207 medlemmer. 

 

Medlemsaften i København 

Medlemsaften blev afholdt i København d. 28.november 2020. Vi holdt onlinemøde via Zoom, 

pga. COVID-19. Det var også meget vigtigt for os at høre fra medlemmerne og vi diskuterede 

mange forskellige ting. Nogle medlemmer ønskede, at der bliver arbejdet lidt mere på sociale 
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medier, samt at finde løsning for, at vores arrangementer kan afholdes online da COVID-19 gør 

det svært at afholde arrangementer for medlemmerne. Under drøftelserne fik vi forskellige idéer 

som vi vil arbejde videre med. Vi fortalte også om, hvad DDU laver og, hvilke former for samar-

bejde vi har med andre organisationer. Vi spurgte også medlemmerne om nogen ville være fri-

villige i vores arbejdsgrupper. 

 

Arrangementer: 
 
2020 har været et meget specielt år for DDU, mange arrangementer blev aflyst pga. Corona. Men 

samtidig er der også blevet åbnet op for nye muligheder og der skulle tænkes mere kreativt. 

Mange af vores lejre er blevet aflyst grundet landene skulle blandes sammen, og det mest for-

svarlige var at aflyse dem alle sammen. Det var lejre som: Nordisk juniorlejr, Europæisk ungdoms-

lejr, Europæisk juniorlejr og Nordisk ungdomslejr. 

Men også vores Folkemøde på Bornholm blev aflyst og starten af året blev der holdt lederkursus 

med fokus på mobning og psykisk trivsel, hvilket gik rigtig godt og der var 12 tilmeldte. 

 

I februar, april og august blev der holdt bestyrelsesmøder hvor der var mulighed for at mødes 

fysisk. Men i september, oktober, november og december blev alle bestyrelsesmøder holdt on-

line. Til de fleste af bestyrelsesmøderne, har der været mellem 7 og 8 deltagere. 

 

EUDY havde generalforsamling d. 25. september og der havde vi 2 fra DDU med. 

 

Ungdomsforeninger: 
 
I 2020 er der blevet afholdt et ungdomsforeningsmøde med den nye ungdomsforenings ansvar-

lige Emma. Det blev klart til mødet hvad ungdomsforeninger ønsker af DDU fremover, og nye 

tiltag vil træde i kraft fremover. Til mødet snakkede vi om, hvordan det går i de respektive for-

eninger, hvor mange arrangementer der bliver gennemført og hvordan det har gået med moti-

vationen i Corona tiden. Overordnet har alle tre ungdomsforeninger været aktive og tilbudt deres 

medlemmer arrangementer. 
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Som andre år har DDU været til rådighed for ungdomsforeningerne, men vi har ikke haft samme 

mulighed for at mødes med vores ungdomsforeninger pga. Corona. Det har været ærgerligt. Det 

kan kun blive bedre fremadrettet med vores fantastiske ungdomsforeninger! Vi er utrolig glade 

for det samarbejde vi har med jer. 

 

Projekter: 
 
Som mange ved, så har det ikke været et godt projektår på grund af Corona’en. 

 

Men heldigvis har vores ungdomsforeninger været meget dygtige til at omstille sig og det er der 

kommet en del online-arrangementer ud af. Vi, der er døve og hørehæmmede, er visuelle men-

nesker, så det har været meget nemt for os at omstille os til at mødes over Skype, Zoom, Teams 

og den slags platforme. 

 

Det er lykkedes for både os og vores ungdomsforeninger, at gennemføre aktiviteter, som vi er 

tilfredse med – dette blev især opdaget da vi skulle udarbejde listen med aktiviteter for 2020 – 

der var overraskende mange! 

 

Blandt de aflyste/udsatte projekter, er der en del der planlægges at blive gennemført i 2021. 

 

Internationalt: 
 
Som man kan gætte sig frem til, så spiller en international pandemi slet ikke godt sammen med 

internationale begivenheder(!). Der blev kun gennemført et fysisk møde, nemlig DNUR-mødet i 

Finland i slutningen af februar, lige før Corona’en brød løs. Alle de øvrige internationale aktivite-

ter blev aflyst eller udsat løbende som året forløb sig. 

 

Generalforsamlingen hos EUDY blev gennemført online. Alle lejraktiviteter blev aflyst eller udsat 

og især Nordisk Ungdomslejrs udsættelse ærgrede mange af vores medlemmer sig over. 

Vi håber alle på et bedre 2021 med tanke på internationale events! 
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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 2020 2019

Kontingentindtægter 1 20.900 20.700
Tilskud mv. 2 533.497 481.725
Indtægter vedr. lejre, konferencer mv. 3 231.513 105.567
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 785.910 607.992

Kontingenter, DUF mv. 4 8.337 8.739
Udgifter vedr. lejre, konferencer mv. 3 117.497 136.616
Møder, internationalt arbejde mv. 5 7.168 19.742
AKTIVITETSOMKOSTNINGER I ALT 133.002 165.097

DÆKNINGSBIDRAG 652.908 442.895

Lønninger og personaleomkostninger 6 364.181 325.113
Lokaleomkostninger 7 32.756 32.352
Administrationsomkostninger 8 108.150 101.137
FÆLLESOMKOSTNINGER I ALT 505.087 458.602

ORDINÆRT RESULTAT 147.821 -15.707

Finansielle indtægter 353 0
Finansielle udgifter -4.365 -1.037

ÅRETS RESULTAT 143.809 -16.744

Antal godkendte medlemmer under 30 209 207

Antal medlemmer i alt 209 207

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2020
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note 2020 2019

Tilgodehavender 9 31.745 50.552
TILGODEHAVENDER I ALT 31.745 50.552

Likvider 10 861.352 810.834
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT 861.352 810.834

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 893.097 861.386

AKTIVER I ALT 893.097 861.386

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2020
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BALANCE  31. DECEMBER

PASSIVER Note 2020 2019

Egenkapital pr. 1. januar 389.629 406.375
Overført af årets resultat 143.809 -16.744
EGENKAPITAL I ALT 533.438 389.631

Hensættelser / øremærkede tilskud 11 0 18.546
HENSÆTTELSER I ALT 0 18.546

Anden gæld 12 39.000 13.000
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 39.000 13.000

Anden gæld 12 320.659 440.209
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 320.659 440.209

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 359.659 471.755

PASSIVER I ALT 893.097 861.386

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2020
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

Note 2020 2019

Resultat før afskrivninger 143.809 -16.744
Ændring i tilgodehavender 18.807 -17.252
Ændring i gæld og hensættelser -112.098 17.804
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET 50.518 -16.192

ÆNDRING I LIKVIDER 50.518 -16.192

Likvider primo 810.834 827.026
LIKVIDER ULTIMO 861.352 810.834

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2020
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NOTER

2020 2019

1. KONTINGENTER
Aktive medlemmer 20.900 20.700

20.900 20.700

2. TILSKUD MV.
Gaver, salg og andre tilskud 109.976 51.050
Donationer 0 18.547
Modtaget DUF-tilskud i året 423.521 412.128

533.497 481.725

3. LEJRE OG KONFERENCER MV.

WFDYS
Indtægter, deltagergebyr 0 14.400
Udgifter 0 -16.814

0 -2.414

Nordisk Børnelejr
Udgifter -12.194 0

-12.194 0

Nordisk Ungdomsseminar (NUS)
Udgifter 0 -2.525

0 -2.525

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

0 0

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2020
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NOTER

2020 2019

Nordisk Ungdomslejr
Indtægter, deltagergebyr 3.033 0
Udgifter 0 -2.000

3.033 -2.000

25 års jubilæum Handicappuljen
Tilskud fra Handicappuljen 0 25.000
Udgifter 0 -24.827
Overskud tilbagebetales 0 -173

0 0

25 års jubilæum
Tilskud fra Døvefonden 0 7.500
Indtægter, deltagergebyr mm. 0 25.871
Udgifter 0 -23.069

0 10.302

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

0 0

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

0 0

Lederkursus
Tilskud fra Handicappuljen 30.000 0
Udgifter -16.270 0
Overskud tilbagebetales -13.730 0

0 0

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2020



25

NOTER

2020 2019

DNUR møde
Tilskud fra NDF 0 18.746
Udgifter 0 -41.755

0 -23.009

LadyLike
Tilskud fra Handicappuljen 0 14.000
Udgifter -1.500 -11.538
Overskud tilbagebetales 0 -2.462

-1.500 0

Generalforsamling
Indtægter 50 50
Udgifter -4.911 -1.465

-4.861 -1.415

Projekt "Ghana"
Indtægter 148.430 0
Udgifter -24.875

123.555 0

Andre indtægter
Andre indtægter 10.000 0

10.000 0

Andre udgifter
Prisen "Årets Ungdomsklub" 0 -3.000
Døvebladet 0 -353
Andre møder -4.017 -6.635

-4.017 -9.988

Indtægter i alt 231.513 105.567
Udgifter i alt -117.497 -136.616

114.016 -31.049

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2020
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NOTER

2020 2019

4. KONTINGENTER, DUF MV.
DUF 4.500 4.500
SUMH 900 1.700
WFDYS 749 374
EUDY 2.188 2.165

8.337 8.739

5. MØDER, INTERNATIONALT ARBEJDE MV.
Bestyrelsesmøder 4.611 11.981
Klub- og medlemsmøder 0 1.189
Absalon Ungdomsklub 0 3.250
Tegnbølgen 0 992
Diverse udgifter 2.557 2.330

7.168 19.742

6. LØNNINGER OG PERSONALEOMKOSTNINGER.
Lønninger inkl. feriepenge 312.000 289.264
Pension 24.960 36.300
Regulering af feriepengeforpligtelse 19.032 -6.032
ATP, AER og barselsfond 4.189 5.236
Uddannelse og kursus 4.000 0
Diverse personaleomkostninger 0 345

364.181 325.113

7. LOKALEOMKOSTNINGER.
Husleje 24.000 24.300
El, vand og varme 0 360
Vedligeholdelse 0 841
Forsikring 7.311 6.163
Diverse lokaleomkostninger 1.445 688

32.756 32.352

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2020
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NOTER

2020 2019

8. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.
Kontorartikler 2.595 1.026
Porto og gebyrer 8.617 10.169
IT omkostninger 8.572 7.373
Hjemmeside 1.197 348
Småanskaffelser og inventar 7.626 2.472
Kontingenter 7.290 6.452
Revision inkl DUF-ansøgning 36.875 36.875
Revision, regulering tidligere år 0 3.750
Bogføringsmæssig assistance 17.500 25.000
Rejseomkostninger 968 2.989
Repræsentation og gaver 6.410 4.683
Tab på debitorer 10.500 0

108.150 101.137

9. TILGODEHAVENDER
Debitorer, medlemer 20.900 17.800
Andre tilgodehavender 10.845 20.146
Forudbetalte poster 0 19.906
Nedskrivning på tilgodehavender 0 -7.300

31.745 50.552

10. LIKVIDE BEHOLDNINGER
Nordea, driftskonto 642.692 695.807
Nordea, arrangementer 123.230 10.873
Nordea, Handicappuljen 95.427 97.147
Nordea, DNUR 3 7.007

861.352 810.834

11. HENSÆTTELSER/ØREMÆRKEDE TILSKUD
Absalon 2.0 opstart 0 18.546

0 18.546

Danske Døves Ungdomsforbund - Årsrapport 2020
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NOTER

2020 2019

12. ANDEN GÆLD
Langfristede gældsforpligtelser
Indefrosset feriepenge 39.000 13.000

39.000 13.000

Kortfristede gældsforpligtelser
Handicappuljen 2014 0 106.758
Handicappuljen 2016 0 62.093
Handicappuljen 2017 0 45.209
Handicappuljen 2018 0 50.200
Handicappuljen 2019 84.547 84.547
Handicappuljen 2020 - se note 13 23.322 0
Forudbetalinger 126.399 0
A-skat og AM-bidrag 32.461 5.051
ATP 852 852
Feriepenge 13.000 19.968
Skyldige omkostninger 0 3.656
Afsat revision og bogføringssmæssig assistance 40.078 61.875

320.659 440.209

13. HANDICAPPULJEN
Tilskud fra Handicappuljen i alt i året 192.399
Andvendt til projekter -70.000
Forudbetalinger til brug i 2021 -126.399
Til administration -10.000
Tilbagebetaling af overskud ved projekter 37.322

23.322
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