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Dansk Døve-Idrætsforbund

Årsrapport 2019

Ledelsespåtegning

Brøndby, den 3. marts 2020

Bestyrelse:

  Michael Weber Steenberg, Formand               Claus Jul Larsen, Næstformand               Christian Høybye

Anders Kirchheiner               Søren Toura-Jensen               

Hovedbestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2019 for Dansk Døve-Idrætsforbund.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for 
hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver og passiver, 
finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.
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Dansk Døve-Idrætsforbund

Årsrapport 2019

Den uafhængige revisors erklæring

Til Repræsentantskabet i Dansk Døve-Idrætsforbund

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Dansk Døve-Idrætsforbund har i overensstemmelse med tidligere år som sammenligningstal i 
resultatopgørelsen for regnskabsåret 2019 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2019. 
Vi skal fremhæve, at dette resultatbudget ikke har været underlagt revisionen.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 
- 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse A, samt forbundets vedtægter.

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 forbundet 
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 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 
overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse A, samt forbundets vedtægter. 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 forbundets 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 
forbundet, 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, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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 brugerne 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.

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Døve-Idrætsforbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens klasse A, samt forbundets vedtægter.
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Dansk Døve-Idrætsforbund

Årsrapport 2019

Brøndby, den 3. marts 2020

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Bestyrelse 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.

Bjarne Aalbæk

Actis Revisorer a/s

Statsautoriseret revisor

• 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 forbundets 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 forbundets 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 forbundet ikke længere kan 
fortsætte driften.
• 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.
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Dansk Døve-Idrætsforbund

Årsrapport 2019

Der er efter årsregnskabetsafslutning ikke indtruffet hændelser, der i væsentlig grad påvirker årets resultat.
Begivenheder efter statusdagen

Årets overskud før hensættelser er 70 t.kr. , hvoraf 50 t.kr. til hensættes til: EM Håndbold 2020, 50.000 kr.

Væsentlige begivenheder med betydning for årsregnskabet 2019

Ledelsesberetning
Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) er kommet ud af regnskabet med et overskud på 70.501 kr. før 
hensættelser. Med et overskud på 70.501 kr. giver det egenkapitalen en konsolidering med 20 t.kr. efter 
hensættelser. Egenkapitalen primo 2019 227 t.kr. er nu 248 t.kr. ultimo 2019,og dermed har forbundet endnu 
engang bevist, at vores mål om at øge egenkapitalen fra år til år er indfriet.

Resultatforbedringen er skabt ved, at sekretariatet i hele 2019 har haft fokus på dels lave omkostninger, dels 
på at sikre og stabilisere indtægterne for derved, at skabe et godt udgangspunkt for Dansk Døve-
Idrætsforbunds (DDI) fortsatte aktiviteter fremadrettet. Resultatet er samlet set tilfredsstillende set i forhold til 
forventningerne i starten af 2019.

Årets indtægter er 3.579 t.kr., hvilket er 389 t.kr. mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes at det er lykkedes 
forbundet at få flere fonde og legater til at støtte aktiviteterne i forbundet, samt flere aktiviteter sammen 
med vores samarbejdspartnere har været medvirkende til en succes ved landsindsamlinger og auktioner 
m.v.

Årets omkostninger er 3.493 t.kr., hvilket er 340 t.kr. mere end budgetteret. De stigende omkostninger skyldes, 
at forbundet har fået flere økonomiske midler til at støtte og gennemføre flere aktiviteter i 2019.

Af sportsaktiviteter har der været deltagelse i EM ,VM og breddeaktiviteter i de forskellige idrætsgrene i 
forbundet, samt vi har samarbejdsaftalen med Danmarks Idrætsforbund (DIF) hvor der er igangsat en 
satsning med at få flere nye medlemmer og flere nye samarbejdspartnere til forbundet. Øget indtægter fra 
fonde og legater medfører til flere omkostninger, idet er lig med lavere egenbetalinger i de forskellige 
sportsaktiviteter.

Derudover har året 2019 også ført til ændringer sekretariatet og nye processer med omkostninger for 
forbundet, f.eks.:
- Afskedigelse af regnskabsmedarbejder
- Nyt samarbejde med Actis Revisorer, som varetager vores revision af årsregnskaber
- Nyt samarbejde med JN Bogføring, som varetager vores bogføringsarbejde
- Ansættelse af kommunikationsmedarbejder i årets sidste 2 måneder

Hovedbestyrelsen har besluttet, at hensætte 50.000 kr. fra Noormagi Legatet til EM Håndbold 2020 frivillige, 
samt hensætte 51.000 kr. fra Gert Baden Mindelegat til Deaflympics 2021.

Forventninger til fremtiden
Forbundet har positive forventninger til fremtiden, grundet flere nye aftaler og genforhandle eksisterende 
aftaler med samarbejdspartnere, samt flere store aktiviteter og værtsskaber sikrer forbundet flere indtægter, 
ligeledes vil omkostninger også stige.

Reserver

Finansiel stilling
Egenkapitalen er fortsat stigende, og det er også fortsat målet for forbundet at fastholde egenkapitalens 
udvikling. Dog er det vigtigt, at vi fortsat udvikler og investerer løbende for at sikre os ,at forbundet fortsat kan 
styrke egenkapitalen yderligere. Der er efter årsregnskabets afslutning ikke indtruffet hændelser, der i 
væsentlig grad påvirker årets resultat.
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Dansk Døve-Idrætsforbund

Årsrapport 2019

Under periodeafgrænsninsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter for de 
efterfølgende år. 

Forbundets egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket 
hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Egenkapital

Likvide beholdninger måles til nominel værdi, og omfatter kontantbeholdning samt kontant indestående i 
banken.

Periodeafgræsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under tilgodehavender omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgræsningsposter

Finansielle poster

Indtægter

Generelt om indregning og måling:

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Dansk Døve-Idrætsforbund for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, 
samt forbundets vedtægter.

Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Finansielle indtægter og omkostninger indgår i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsperioden.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvide beholdninger

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til sociale bidrag og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, 
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

BALANCEN

Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og 
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

RESULTATOPGØRELSEN

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser i 
henhold til de beskrevne regnskabsprincipper for de enkelte regnskabsposter.

Aktiver og forpligtelser måles principielt til kostpris, eller til dagsværdi, hvis denne værdi er lavere end 
kostprisen.

Indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Hensættelser

Der foretages hensættelse til bestyrelsesvedtagne projekter og hensættelserne anvendes i forbindelse med 
afholdelse af de omkostninger der er hensat til. 
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Dansk Døve-Idrætsforbund  

Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note 2019 Budget 2019 2018

Indtægter Kr. Kr. Kr.

Kontingenter/ Andele 12.714            5.000 8.470

Tilskud, gaver, legater, fonde m.v. 1 2.994.857 2.525.000 2.760.720

Diverse indtægter, medier m.v, 125.395 185.000 391.753

Sponsorindtægter 121.167 75.000 144.395

Deltagerbetalinger 324.882 400.000 441.563

Indtægter i alt 3.579.015 3.190.000 3.746.901

Aktivitetsomkostninger
Information og reklamation 38.508 150.000 108.259

Sponsorudgifter 682 18.000 3.723

Sekretariat incl. medarbejderudg. 2 1.764.862 1.550.000 1.461.815

Udvalgsudgifter 96.458 137.000 117.576

Uddannelse/ Strategispor 3.209 50.000 172.683

Elite/ Strategispor 163.230 150.000 106.313

Bredde/ Strategispor 3 55.730 100.000 29.368

Sportsgrene og begivenheder 4 1.370.509 998.000 1.633.171

Omkostninger i alt 3.493.188 3.153.000 3.632.910

Resultat af primær drift 85.827 37.000 113.993

Finansielle poster (netto) 5 -15.326 -5.000 -19.213

Årets resultat 70.501 32.000 94.780

Disponering
Hensættelser 50.000 0 50.000
Overført til egenkapital 20.501 32.000 44.780
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Dansk Døve-Idrætsforbund  

Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance
Note 2019 2018

AKTIVER

Tilgodehavender
Tilgodehavender 128.554 88.910

Periodeafgrænsningsposter 163.088 116.550

Tilgodehavender i alt 291.642 205.460

Likvide beholdninger 1.210.652 825.265

Omsætningsaktiver i alt 1.502.294 1.030.725

AKTIVER I ALT 1.502.294 1.030.725

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital, primo 227.390 182.610

Overført resultat 20.501 44.780

Egenkapital i alt 247.891 227.390

Hensættelser
Reserver Deaflympics 2021 101.000 50.000

Hensættelser i alt 101.000 50.000

Egenkapitalen og hensættelser i alt 348.891 277.390

Hensættelser
Legater (fonde) 394.217 499.717

Andre hensættelser 105.000 0

Hensættelser i alt 6 499.217 499.717

Langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld 7 49.837 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt 49.837 0

Kortfristede gældsforpligtelser
Anden gæld 484.579 113.686

Feriepengehensættelse 119.770 139.933

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 604.349 253.619

PASSIVER I ALT 1.502.294 1.030.725
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Dansk Døve-Idrætsforbund  

Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter
2019 Budget 2019 2018

1.   Tilskud, gaver m.v.
DIF tipsmidler (via Parasport Danmark) 150.000 150.000 150.000

DIF konsulenttilskud (via Parasport Danmark) 800.000 800.000 800.000

Undervisningsministeriet 73.947 50.000 25.244

Fonde og legater 1.735.694 1.450.000 1.654.069

Indsamlede beløb 163.489 25.000 71.847

Øvrige tilskud 71.727 50.000 59.560
Tilskud, gaver, m.v. i alt 2.994.857 2.525.000 2.760.720

2.    Medarbejderudgifter
Løninger inkl. Feriepenge, pension og ATP 1.434.643 1.350.000 1.196.516

Fundraising 289.600 200.000 150.600

Lønrefusion -158.737 -150.000 -53.149

Andre lønafhængige omkostninger 60.126 50.000 10.135

Sekretariatudgifter 139.230 100.000 157.704
Medarbejderudgifter i alt 1.764.862 1.550.000 1.461.806

3.    Bredde/ Strategispor
Klubseminar 55.730 100.000 29.368
Bredde i alt 55.730 100.000 29.368

4.    Sportsgrene og begivenheder
Andre sportsgrene 1.313.864 963.000 1.616.263

Repræsentantskabsmøde 56.645 35.000 19.378
Sportsgrene og begivenheder i alt 1.370.509 998.000 1.635.641

5.    Finansielle poster (netto)
Renteindtægter og indtægter vedr. obligationer 0 0 1.146

Renteomkostninger og gebyrer 15.326 5.000 18.067
Finansielle poster i alt 15.326 5.000 19.213
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Dansk Døve-Idrætsforbund  

Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter
2019 2018

6.    Hensættelser
J.P. Nielsens legat
Saldo primo 3.000 3.500

Renter og bidrag 0 0

Udbetalt legat -500 -500

J.P. Nielsens legat i alt 2.500 3.000

Batorys legat
Saldo primo 25.000 25.000

Renter og bidrag 0 0

Udbetalte legater -5.000 0

Batorys legat i alt 20.000 25.000

Gert Badens Mindelegat
Saldo primo 51.000 51.000

Renter og bidrag 0 0

Udbetalte legater -51.000 0

Gert Badens Mindelegat i alt 0 51.000

Noormagis legat
Saldo primo 403.767 403.767

Bidrag 0 0

Udbetalte legater -50.000 0

Noormagis legat i alt 353.767 403.767

Jørgen Jørgensen's mindelegat
Saldo primo 16.950 16.950

Bidrag 2.000 0

Udbetalte legater -1.000 0

Jørgen Jørgensen's mindelegat i alt 17.950 16.950

Legater i alt 394.217 499.717

Andre hensættelser
EM håndbold Frivillige 2020 100.000 0

Årets Batory's Legat 5.000

Andre hensættelser i alt 105.000 0

Hensættelser i alt 499.217 499.717

7.    Langfristede gældsforpligtelser
Der er ingen langfristede gældsforpligtelser som forfalder efter 5 år.
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