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Organisationsoplysninger 

 
 
Forbundet Danske Døves Ungdomsforbund 
 Brohusgade 17, 5. sal 
 2200 København N 
 
 Telefon:  35 24 09 10 
 Hjemmeside: www.ddu.dk 
 E-mail:  ddu@ddu.dk 
 
 CVR-nr.: 25 27 46 95 
 Hjemsted:  København 
 Regnskabsår: 1. januar – 31. december 
  
Formål  At fremme døve og hørehæmmede børn og unges interesser på ethvert 

område, på skole- og uddannelsesområdet, erhvervsmæssigt, socialt og 
kulturelt. 

 
Administrator Michael Weber Steenberg 
 
 
Bestyrelse Benjamin Trock, formand 
 Kenneth Andersen, næstformand 
 Nana Marie Søltoft 
 Simon Bak 
 Andreas Kronlund 
  
 
Revisor TT Revision 
 statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 Vester Voldgade 107 
 1552 København V 

http://www.ddu.dk
mailto:ddu@ddu.dk
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LEDELSESPÅTEGNING 

 

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar til 31. december 2015 for 

Danske Døves Ungdomsforbund. 

 

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

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

 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passi-

ver, 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 17. marts 2016 

 

Administrator 

 

 

Michael Weber Steenberg  

 

Bestyrelse: 

 

 
Benjamin Trock Kenneth Andersen Nana Marie Søltoft 
formand Næstformand 

 

 

Simon Bak Andreas Kronlund   

 
 



Danske Døves Ungdomsforbund               Årsrapport 2015 5 

 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 
 
Til bestyrelsen i Danske Døves Ungdomsforbund 

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

31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og no-

ter. Årsregnskabet er udarbejdet efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af 21. 

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

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

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

overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 

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

har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde 

et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 

samt valg af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som 

er rimelige efter omstændighederne. 

Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskab, er i 

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede af-

taler af 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 yderli-

gere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 

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

domsformål. 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. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER (FORTSAT) 

 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 

oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, her- 

under vurdering af risici for væsentligt fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-

des besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant 

for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et revisende billede. Formålet hermed 

er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at ud-

trykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.  

 

Revisionen omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-

sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af 

årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 

som grundlag for vor konklusion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passi-

ver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med Undervisningsministeri-

ets bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af 

tilskud til støtte af ungdomsformål. Der ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forret-

ningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af års-

regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 

med indgående aftaler og sædvanlig praksis. 

 



Danske Døves Ungdomsforbund               Årsrapport 2015 7 

 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER (FORTSAT) 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 

om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål gennemlæst le-

delsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af 

årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetnin-

gen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

København, den 17. marts 2016 

 
TT REVISION 
statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 
 
 
Torben Madsen 
statsautoriseret revisor 
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LEDELSENS ÅRSBERETNING  

 

Årsberetninger fra sekretariatet og de enkelte udvalg. 

 

Sekretariatet 

Sekretariatet har gennem 2015 gennemgået en større overgangsperiode, da man er gået fra 2 

medarbejdere til en. Man har valgt at out score regnskabsopgaverne til vores revisionsfirma, 

således at sekretariatet kun skal koncentrere sig om bilagene og regnskaber for de enkelte ar-

rangementer. Samarbejdet er gået fint og vi glæder os til endnu bedre samarbejde de kom-

mende år. Kontoret har også fået en mindre overhaling i form af nyt pc-udstyr, der har lettet 

det daglige arbejde betragteligt. 

Arbejdsopgaverne varierer meget på kontoret og der har også været en del kontakt med orga-

nisationer udefra. Tilknytningen med både DUF og SUMH er blevet styrket gennem netværks-

møder m.m. Der er også sørget for at der er god aktivitet på hjemmesiden og Facebook-siden. 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen, som blev valgt i marts, har været meget fokuseret på at optimere hele DDU’s 

struktur, således at det skal være mere transparent og endnu tættere på lokalafdelingerne og 

medlemmerne. Der er gennemført ca. 8 bestyrelsesmøder i løbet af året og fremmødet har 

været meget godt.  

Bestyrelsesmedlemmerne har valgt at selv sidde i mindre udvalg, så man har mulighed for at 

fokusere på de områder, man selv synes er spændende. Arbejdet i de enkelte udvalg kan man 

læse om herunder. 

 

Strukturudvalget 

I starten af 2015 har DDU haft meget fokus på hurtige ændringer med stor værdi for organisati-

onen - vi har bl.a. fokuseret på intern kommunikation og opbevaring, hvor vi har etableret 

rammer og struktur for disse for at sikre at informationsstrømmene sker optimalt. 
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Senere begyndte vi med at udarbejde en ny form for organisationens kommende arbejdspro-

gram - den nuværende mangler en overordnet mål, som er med til at vise vigtigheden af ar-

bejdsprogrammets indhold.  

Da dette er en omfattende opgave som kræver meget tid og viden, så har vi lavet en samarbej-

de med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som her er vores rådgiver i forbindelse med udform-

ningen af vores "vision, strategi samt arbejdsprogram" som skal fremlægges til DDU’s general-

forsamling marts 2016. 

Strukturudvalget har beskæftiget sig meget med dette i slutningen af 2015. 

 

Udover dette har strukturudvalget udført diverse ad hoc opgaver. 

 

Økonomiudvalget 

DDU har slanket sekretariatet i løbet af 2015, hvor vi er gået fra 2 ansatte til en - det har bety-

det at den økonomiske udgift i forhold til lønninger er blevet forbedret, men på den lange sigt 

betyder det også at organisationens arbejde begrænses. Derfor bør der tages til genovervejelse 

om vi burde udvide sekretariatet, f.eks. gennem studiejob eller deltid.  

Efter den nye bestyrelse kom til, fandt de hurtigt ud af at der er stor behov for udskiftning af 

elektronisk udstyr - derfor blev der hurtigt bevilget tilskud, så sekretariatets arbejde bliver hur-

tigere og lettere. 

Der blev også etableret en ungdomsforeningspulje, som skal give økonomisk støtte til de af vo-

res ungdomsforeninger der ønsker at lave et arrangement/aktivitet/projekt som gavner for-

eningens medlemmer eller andre der tilhører DDU’s målgruppe.  

I 2015 har DDU lavet en ny kontoplan i samarbejde med vores revisor, TT revision. Formålet 

med kontoplanen er at give økonomiudvalget mulighed for indsigt i organisationens økonomi, 

så de har mulighed for at prioritere anderledes hvis der sker udsving i forhold til budgettet. 

Vores ønske om at få det fulde overblik over organisationens økonomi i løbet af kalenderåret 

2015 gennem kvartalsregnskaber har desværre ikke lykkedes. Den første kontoplan vi fik var i 

februar 2016.  

I henhold til kontingent, så har vi valgt at skifte leverandrør af medlemsdatabase. Den gamle 

leverandrør var meget stort og omfattende, så vi har valgt at skifte til noget mere enkelt. Vi 
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håber på at det vil lette sekretariatets arbejde og være med til at undgå at kontingentbreve 

bliver sendt ud til de forkerte personer m.m. som desværre er sket før. 

 

DDU skal i 2016 have det fulde overblik over organisationens økonomi igen, satse mere på de 

lokale ungdomsforeninger og arbejde på at udvide sekretariatet. 

 

Kommunikations- og medieudvalget 

I de sidste par år har DDU gennemgået et stort identitetsskift i form af ny logo, en ny hjemme-

side samt så har DDU som organisation revurderet sine værdier, visioner og missioner. 

Kommunikations og medieudvalget har i dette år sat fokus på at opdatere hjemmesiden og ar-

bejdet på hvordan vi bedst muligt kan kommunikere ud til vores medlemmer og interessenter.  

Der har blandt andet været en stor fokus på Facebook, hvor vi har prioriteret videonyheder 

med tekst for at gøre DDU til en genkendelig og transparent organisation. Udvalget har også 

udtænkt forskellige kommunikations- og mediestrategier som en led af DDU’s visioner og mål-

sætninger. Disse strategier vil blive kigget nærmere på og udfoldet i det nye år. 

 

Foreningsudvalget 

2015 har været året, hvor DDU har indset at vi er ved at miste forbindelsen med vores lokale 

ungdomsforeninger. Tidligere har DDU udnævnt nogle repræsentanter internt i bestyrelsen, 

som har til opgave at sørge for at foreningerne kører som de skal og at der er kommunikation 

mellem landsorganisationen og de lokale foreninger. Dette ansvarsområde har DDU ikke priori-

teret højt indtil nu. 

 

Gennem flere samtaler med diverse lokale bestyrelsesmedlemmer besluttede DDU’s forenings-

udvalg at starte helt forfra. Der blev gennemført et ungdomsforeningsseminar i november 2015 

med temaet "Gensyn". Til seminaret lavede vi oplæg om DDU’s fremtidige arbejde i forbindelse 

med foreningerne, hvordan samarbejdet mellem landsorganisationer og de lokale afdelinger 

kan forbedres samt give foreningerne flere værktøjer til udførelse af aktiviteter. Der var positiv 

udbytte fra konferencen, hvor to deltagere fra hver ungdomsforening deltog. Der bliver arran-

geret et nyt i foråret 2016. 



Danske Døves Ungdomsforbund               Årsrapport 2015 11 

 

 

DDU har i 2015 også haft diverse kontakter, forskellige møder, samarbejde med foreningerne. 

Dette skal DDU forsætte med - og samtidigt blive endnu bedre til at vedligeholde den tætte 

kontakt med vores foreninger. 

 

Medlemsudvalget 

I år har vi ikke haft succes det med at få medlemmer hos DDU. Vi har ikke været gode nok til at 

hverve flere medlemmer, men det vil der blive lavet om på.  

Vi er gået i gang med at lave en medlemsundersøgelse, der skal vise hvem DDU’s medlemmer 

er, hvor gamle de er og hvor i landet, de bor. Det skal hjælpe os med at finde ud af hvordan vi 

kan få styrket medlemsantallet hos DDU. 

 

Uddannelsesudvalget 

Uddannelsesudvalget har, især, haft fokus på gennemførelsen af tolkebrugersdagen, kort tid 

efter STUK’s (Kvalitet og tilsyns styrelse) nye udbudsrunde. STUK og de studerende fik mulighed 

at mødes og lytte til hinanden. Tilfredsheden blandt studerende var ikke højt og der er ikke stor 

tro på forbedring hos de studerende. Det er et område, hvor DDU bør stramme mere op – især 

omkring informationen til de studerende.  

UAMK (Uddannelses og arbejdsmarkeds koordinationsudvalg) møde blev afviklet i foråret og 

efteråret med fokus på studiejob og retten til tolke, samt lukningen af SPK. På baggrund af det 

faldende antal fremmødte til mødet, hvor nøglepersonerne ikke længere deltager, har DDU 

valgt at ikke prioritere det højt. 

Uddannelsesvejledningens tilbud eksisterer stadigvæk, men der er ikke mange, der benytter sig 

af tilbuddet. DDU vil gøre mere ud af synliggørelsen af uddannelsesvejledningen og gøre mere 

opmærksom på de muligheder, der er hos uddannelsesvejledningen.  

 

DNUR 

Der blev gennemført to måder i år, i Helsinki og i København. Begge med succes. I Helsinki blev 

der bl.a. arrangeret besøg i det finske parlament, hvor bl.a. menneskerettighederne blev disku-

teret. I København havde DDU arrangeret et meget godt program, der var så godt at de ’voks-
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ne’ fra DNR gerne ville tage del i de unges program. Der blev bl.a. arrangeret besøg hos IMR 

(Institut for Menneskerettigheder) og SPK (Skolen på Kastelsvej). Hos IMR talte vi om deres 

publikation ’Børn med høretab og døve børn - Anbefalinger til Danmarks efterlevelse af menne-

skeretlige forpligtelser. ’ 

Det gav inspiration og nye ideer til det videre arbejde hos alle deltagere. Til mødet blev der bl.a. 

evalueret sommerlejre for at sikre at kunne viderebringe viden til de næste lejr samt om 

DNUR’s fremtid på baggrund af den begrænsede økonomi og ressource hos DDU – da DDU p.t. 

er vært for DNUR frem til år 2018. 

 

Internationalt udvalg 

På det internationale front har det været et spændende år med to generalforsamlinger i hen-

holdsvis i Tallinn, Estland med EUDY og Istanbul, Tyrkiet med WFDYS. DDU deltog i begge gene-

ralforsamlinger. Ligeledes har DDU sendt deltagere til den europæiske børnelejr i Island samt 

verdens ungdomslejr i Tyrkiet. Endvidere har vi gentaget sidste års store succes - sprogrejsen til 

Indianapolis, USA.  

DDU har sammen med GNAD Youth Wing taget initiativ til et nyt projekt finansieret af 

Dansk Ungdoms Fælledråd. DDU var på inskriptionstur i slutningen af året og fik etableret et 

konkret samarbejde med GNAD-YW, hvor formålet er at styrke unge døve i Ghana. Det blev 

besluttet at samarbejdet skal forsætte i 2016 i form af pilotprojekt, hvor der vil være kursuser 

og en sommerlejr.  
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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 ung-

domsformål. 

 

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 om-

kostninger, 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 fra-

gå 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 års-

rapporten 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 2015 2014

Kontingentindtægter 1 57.105 71.455
Tilskud mv. 2 659.510 691.710
Indtægter vedr. lejre, konferencer mv. 3 327.022 463.534
Informationsmaterialer 0 12.783
ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.043.637 1.239.482

Kontingenter, DUF mv. 4 13.606 9.879
Visualis 5 0 35.439
Udgifterr vedr. lejre, konferencer mv. 3 400.297 456.226
Møder, internationalt arbejde mv. 6 42.434 60.518
AKTIVITETSOMKOSTNINGER I ALT 456.337 562.062

DÆKNINGSBIDRAG 587.300 677.420

Lønninger og personaleomkostninger 7 451.300 418.985
Lokaleomkostninger 8 74.239 59.576
Administrationsomkostninger 9 190.548 73.591
FÆLLESOMKOSTNINGER I ALT 716.087 552.152

ORDINÆRT RESULTAT -128.787 125.268

Finansielle indtægter 0 0
Finansielle udgifter 3.437 0

ÅRETS RESULTAT -132.224 125.268

Antal godkendte medlemmer under 30 226 260

Antal medlemmer i alt 417 557

Danske Døves Ungdomsforbund                    Årsrapport 2015
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note 2015 2014

Tilgodehavender 11 59.776 19.955
TILGODEHAVENDER I ALT 59.776 19.955

Kassebeholdning 1.566 3.976
Indestående i Nordea 12 1.058.519 1.399.589
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT 1.060.085 1.403.565

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.119.861 1.423.520

AKTIVER I ALT 1.119.861 1.423.520

Danske Døves Ungdomsforbund                    Årsrapport 2015
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BALANCE  31. DECEMBER

PASSIVER Note 2015 2014

Egenkapital pr. 1. januar 875.057 749.789
Overført af årets resultat -132.224 125.268
EGENKAPITAL I ALT 742.833 875.057

Hensættelser / øremærkede tilskud 13 78.006 113.000
HENSÆTTELSER I ALT 78.006 113.000

Gæld til leverandører 0 0
Anden gæld 14 299.022 435.463
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 299.022 435.463

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 377.028 548.463

PASSIVER I ALT 1.119.861 1.423.520

Danske Døves Ungdomsforbund                    Årsrapport 2015
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

Note 2015 2014

Resultat før afskrivninger -132.224 125.268
Ændring i tilgodehavender -39.821 -11.650
Ændring i gæld og hensættelser -171.435 -36.258
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET -343.480 77.360

ÆNDRING I LIKVIDER -343.480 77.360

Likvider primo 1.403.565 1.326.205
LIKVIDER ULTIMO 1.060.085 1.403.565
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NOTER

2015 2014
1. KONTINGENTER
Aktive medlemmer 45.200 48.050
Støttemedlemmer 11.905 21.370
Abonnomenter mv. 0 2.035

57.105 71.455

2. TILSKUD MV.
Mosgaard 83.700 50.150
Gaver, salg og andre tilskud 10.108 11.744
Handicappuljen (regulering vedr. tidligere år) 59.702 0
Administrationsindtægter 6.000 104.816

159.510 166.710
Modtaget DUF-tilskud i året 500.000 525.000

659.510 691.710

3. LEJRE OG KONFERENCER MV.

Ridelejr
Indtægter, deltagergebyr 0 10.800
Tilskud fra Handicappuljen 10.000 14.865
Udgifter -5.000 -25.665

5.000 0

Nordisk ridelejr
Indtægter, deltagergebyr 20.994 0
Tilskud fra Handicappuljen 0 0
Udgifter -35.500 0

-14.506 0

Foredrag om kost og sundhed
Indtægter, deltagergebyr 0 0
Tilskud fra Handicappuljen 9.500 0
Udgifter -16.079 0

-6.579 0

Døves Historie
Indtægter, deltagergebyr 0 0
Tilskud fra Handicappuljen 0 0
Udgifter 0 115

0 115
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NOTER

2015 2014
Foredrag med Adam Kosa
Indtægter, deltagergebyr 0 0
Tilskud fra Handicappuljen 13.207 0
Udgifter 0 0

13.207 0

Politisk Workshop / debataften
Indtægter, deltagergebyr 0 0
Tilskud fra Handicappuljen 2.935 24.000
Udgifter -685 0

2.250 24.000

Europæisk junior/børnelejr
Indtægter, deltagergebyr 2.250 8.723
Tilskud 12.000 0
Udgifter -14.084 -20.866

166 -12.143

Tema- og debataften (Tolkebrugeraften)
Indtægter, deltagergebyr 0 0
Tilskud fra Handicappuljen 5.280 0
Udgifter -5.280 0

0 0

Talentshow
Indtægter, deltagergebyr 0 0
Fonde og legater 0 0
Udgifter 0 -34.840

0 -34.840

Miss Deaf World
Indtægter, deltagergebyr 0 0
Fonde og legater 0 0
Udgifter 0 -1.279

0 -1.279
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NOTER

2015 2014
Det Nordiske Ungdoms Rådsmøde (DNUR)
Fonde og legater 16.000 0
Udgifter 0 0

16.000 0

Nordisk Ungdomsseminar (NUS)
Indtægter, deltagergebyr 3.360 0
Udgifter -3.495 0

-135 0

Klubseminar
Fonde og legater 55.000 0
Udgifter -57.370 0

-2.370 0

Verdens ungdomslejr
Indtægter, deltagergebyr 5.232 0
Udgifter -5.232 0

0 0

Verdens børnelejr
Indtægter, deltagergebyr 0 23.850
Udgifter 0 -33.212

0 -9.362

Overlevelsestur/Kanotur
Indtægter, deltagergebyr 0 4.330
Tilskud fra Handicappuljen 0 12.831
Udgifter 0 -17.161

0 0

SeksualitetsWeekend
Indtægter, deltagergebyr 0 4.000
Tilskud fra Handicappuljen 0 42.515
Udgifter 0 -46.515

0 0

DNUR
Tilskud 0 91.425
Retur, NVC-Fondspenge -33.984 0
Udgifter -66.995 -6.075

-100.979 85.350
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NOTER

2015 2014
Nordisk Ungdomslejr
Indtægter, deltagergebyr 0 4.500
Udgifter 0 -9.568

0 -5.068

UddannelsesWeekend
Indtægter, deltagergebyr 0 320
Tilskud fra Handicappuljen 3.995 0
Udgifter -3.995 0

0 320

DøveTeam
Indtægter, deltagergebyr 0 680
Tilskud fra Handicappuljen 0 653
Udgifter 0 -1.333

0 0

Sprogrejse USA
Indtægter, deltagergebyr 17.500 14.000
Tilskud 100.000 87.200
Udgifter -99.984 -88.620

17.516 12.580

20 års jubilæum
Indtægter, deltagergebyr 4.904 2.800
Auktion 0 9.542
Udgifter 0 -60.516

4.904 -48.174

Nordisk Juniorlejr/børnelejr
Indtægter, deltagergebyr 12.000 8.500
Tilskud 20.000 28.000
Udgifter -31.679 -32.345

321 4.155

Børnebog på tegnsprog
Tilskud 0 70.000
Udgifter 0 -53.727

0 16.273
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NOTER

2015 2014
Generalforsamling
Indtægter 9.950 0
Udgifter -12.160 -3.799

-2.210 -3.799

Andre indtægter
Deltagerindbetalinger 2.915 0

2.915 0

Andre udgifter
Distortion 0 -2.882
Folkemøde Bornholm 0 -10.947
Deafhood 0 -2.212
SFI Konferencen 0 -1.987
Hoffman konference 0 -300
DDL Landsmøde 0 -2.492
Brainstormsmøde -3.595 0
WIGN -677 0
Reddet af tegnsprog -2.074 0
Andre møder -2.429 0

-8.775 -20.820

Indtægter i alt 327.022 463.534
Udgifter i alt -400.297 -456.226

-73.275 7.308
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NOTER

2015 2014
4. KONTINGENTER, DUF MV.
DUF 4.500               4.500
SUMH 1.700               1.600               
Dansk Erhverv 6.213               2.695
EUDY 1.193               1.084

13.606 9.879

5. VISUALIS
Redaktørløn 0 21.000
Bladpuljen 0 630
Diverse udgifter 0 13.809

0 35.439

6. MØDER, INTERNATIONALT ARBEJDE MV.
Bestyrelsesmøder 16.751 12.332
Klub- og medlemsmøder 1.873 10.699
European Union of the Youth Deaf 2.037 8.282
Nordiske ungdomsmøder 0 16.495
Tegnbølgen 9.000 0
Fest for frivillige 10.680 8.424
Diverse udgifter 2.093 4.286

42.434 60.518
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NOTER

2015 2014
7. LØNNINGER OG PERSONALEOMKOSTNINGER.
Lønninger inkl. feriepenge 424.464 257.353
Regulering af feriepengeforpligtelse 21.038 -29.748
Andre lønninger 0 178.358
ATP, AER og barselsfond 1.503 6.865
Arbejdsgiver udgifter 0 6.157
Diverse personaleomkostninger 4.295 0

451.300 418.985

8. LOKALEOMKOSTNINGER.
Husleje 54.188 46.296
El, vand og varme 2.402 0
Rengøring 4.625 0
Forsikring 12.774 12.850
Diverse lokaleomkostninger 250 430

74.239 59.576

9. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER.
Kontorartikler 422 999
Annoncer og reklame 9.301 0
Porto og gebyrer 12.962 11.778
IT omkostninger 24.462 2.276
Hjemmeside 34.403 0
Småanskaffelser og inventar 294 8.724
Kontingenter 884 0
Revision inkl DUF-ansøgning 21.875 21.875
Revision, tidligere revisor 4.500 0
Revision, regulering tidligere år 0 13.969
Regnskabsmæssig assistance 46.100 6.250
Tilskud lokalafdelinger 1.500 2.000
Repræsentation og gaver 14.575 2.134
Refusion fra tidligere år (Ghana mm.) 0 87
Tab 19.270 0
Andet 0 3.499

190.548 73.591
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NOTER

2015 2014
11. TILGODEHAVENDER
Debitorer, medlemer 19.270 19.955
Andre tilgodehavender 59.776 0
Nedskrivning på tilgodehavender -19.270 0

59.776 19.955

12. LIKVIDE BEHOLDNINGER
Nordea, driftskonto 1.036.883 1.263.838
Nordea, arrangementer 2 29.875
Nordea, Talent S 0 5.884
Nordea, Handicappuljen 10.097 10.134
Nordea, DNUR 11.537 89.858

1.058.519 1.399.589

13. HENSÆTTELSER/ØREMÆRKEDE TILSKUD
Andre formål 0 6.000
Efterårslejr 0 32.000
Sprogrejse 0 50.000
Børn og unge (legat) 25.000 25.000
Seminar og NUR 44.000 0
Castberg 9. Ø. 9.006 0

78.006 113.000

14. ANDEN GÆLD
Handicappuljen 2012 0 39.447
Handicappuljen 2013 0 60.795
Handicappuljen 2014 106.758 132.346
Handicappuljen 2015 93.810 0
Honorarer 0 0
Visualis 0 0
Danske Døves Landsforbund -1.224 126.485
Forudbetalt kontingenter 0 200
Ukendte indbetalinger 0 485
A-skat og AM-bidrag 10.614 8.236
ATP 810 810
Feriepenge 44.472 29.961
Momstilsvar 8.573 8.573
Afsat revision og regnskabsmæssig assistance 35.209 28.125

299.022 435.463
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