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Anvendt regnskabspraksis

Ledelsespåtegning
Hovedbestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2021 for Dansk
Døve-Idrætsforbund.
Årsrapporten er aflagt efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og
6. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende
billede.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der
understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.
Brøndby, den 9. marts 2022
Bestyrelse

Michael Weber Steenberg

Anders Kirchheiner

Janni Møller Thomsen

Laila Benthin

Formand

Næstformand

Søren Toura-Jensen

Direktion

Joachim Thor Krøyer
Sekretariatsleder
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2021.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til repræsentantskabet i Dansk Døve-Idrætsforbund
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Døve-Idrætsforbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010, kap. 4 og 6.

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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen
udføres på grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december
2010, kap. 4 og 6. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at
det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
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 regler og krav.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010,
kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettal er
ikke omfattet af vores revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundet aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010, kap. 4 og 6.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.



IIdentificerer 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, doku-mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af 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
usik-kerhed 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 revisi-onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion
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.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr.
1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.
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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 om den på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer,
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen 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 i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 9. marts 2022

Christensen Kjærulff

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 91 56 41

Martin Dyhr Jørgensen
statsautoriseret revisor
mne41362
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Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.

Forbundets oplysninger
Forbundet

Dansk Døve-Idrætsforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20

Hovedbestyrelse

Telefon:

+45 29 90 91 13

Hjemmeside:

www.deafsport.dk

E-mail:

ddi@deafsport.dk

CVR-nr.:

74 50 30 12

Hjemsted:

Brøndby Kommune

Regnskabsår:

1. januar - 31. december
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2605 Brøndby

Michael Weber Steenberg, Formand
Anders Kirchheiner, Næstformand
Søren Toura-Jensen
Janni Møller Thomsen
Laila Benthin

Direktion

Joachim Thor Krøyer

Revisor

Christensen Kjærulff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Store Kongensgade 68
1264 København K

Bankforbindelse

Nordea

Momsregistrering

Dansk

Døve-Idrætsforbund

er

som

forbund

som

hovedregel

momsfritaget.
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Ledelsesberetning
I 2021 havde Dansk Døve-Idrætsforbund budgetteret med et overskud på 34.000 kr. Covid-19 situationen
har også i 2021 haft indflydelse på forbundets aktiviteter både nationalt og internationalt.
Årets indtægter er på 2.839 t.kr., hvilket er 2.037 t.kr. lavere end budgetteret. Afvigelsen skyldes at
Deaflympics 2021 først gennemføres i 2022, hvorfor 2.310 t.kr. af de indsamlede midler til Deaflympics
2021 er periodiseret til 2022.

Årets overskud er 21 t.kr., efter at der er periodiseret indtægter for 2.310 t.kr. under
periodeafgrænsningsposter. 1.641 t.kr. forventes at blive benyttet til Deaflympics 2021, der afholdes i
2022, de resterende 669 t.kr. vedrører et driftstilskud fra William Demant Fonden for 2022.
Overskuddet rammer dermed godt med det budgetterede overskud på 34 t.kr. Dette anses som meget
tilfredsstillende, på grund af den store usikkerhed omkring Deaflympics 2021 og Covid-19 i starten af
året 2021. Alligevel har vi formået at være godt med i forbundets arbejde i 2021, hvilket kan ses på at at
der er tale om en rekordindsamling i Dansk Døve-Idrætsforbund historie med i alt 4.671 t.kr.
Væsentlige begivenheder med betydning for årsregnskabet 2021
Starten af 2021 var præget af Covid-19 nedlukningen, og at aktiviteterne først stille og roligt kom igang
igen lige før sommeren og resten af året. Dansk Døve-Idrætsforbund har igen bevist, at vi er
omstillingsparate med god økonomistyring og budgetplanlægning, men samtidig også løbende investerer
i nye tiltag, nye projekter og moderniseringer af forbundet og dermed styrker forbundets fremtid.
Reserver
Der er fortsat 100.000 kr. i henlæggelse til projektet ’Bygge Bro’, som forventes at igangsættes i løbet af
året 2022, samt 101.000 kr. til Deaflympics 2021 der ligeledes forventes anvendt i 2022.
Forventninger til fremtiden
Det forventes, at Covid-19 ikke vil have den samme indflydelse som i de forgange år, og det vil også
kunne ses på aktiviteterne både nationalt og internationalt i 2022. Året 2022 er også året, hvor vi er i
gang med den nye strategisporaftale med Danmarks Idrætsforbund (DIF) med sporene ’Rekruttering af
flere medlemmer’ og ’Samarbejde og Partneraftaler med andre specialforbund og organisationer’. Med
begge spor i strategisporaftalen vil også betyde, at Dansk Døve-Idrætsforbund vil få flere medlemmer
med høretab, samt også muligheden for flere indtægter igennem fonde, legater og nye
samarbejdspartnere. Derfor er det også forventet, at forbundet med nye investeringer og eventuelt nye
ansættelser vil komme på banen i løbet af året 2022, og dette er også med til at sikre Dansk DøveIdrætsforbund mange år frem.
Finansiel stilling
Ledelsen anser den finansielle stilling og størrelsen af egenkapitalen for at være forsvarlig for et forbund
som Dansk Døve-Idrætsforbund.
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Årets omkostninger er på 2.802 t.kr., hvilket er 2.033 t.kr. mindre end budgetteret. Afvigelsen skyldes
ligeledes udsættelsen af Deaflympics 2021, men også dels Covid-19 situationen. Aktivitetsniveauet er
først blevet normaliseret i løbet af 2021.

Ledelsesberetning
Begivenheder efter regnskabsårets udløb

This document has esignatur Agreement-ID: d517d0uyXxh247266627

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter statusdagen, som har betydning for årsregnskabet
2021.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010, kap. 4 og 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets
ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.
Årsrapporten er aflagt i DKK. Den anvendte regnskabspraksis, som er uændret i forhold til sidste år, er i
hovedtræk følgende:
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Tilskud fra Danmarks Idrætsforbund, kontingenter, sponsorater m.v. indregnes i det år, det vedrører.
Tilskud til øremærkede projekter indregnes i takt med, at der afholdes tilskudsberettigede omkostninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er
afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salg, administration, lokaler m.v. Andre eksterne
omkostninger føres under de respektive aktiviteter.
Personalomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til
social sikring m.v. af forbundets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder. Personaleomkostninger føres under de respektive aktiviteter.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.
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Forpligtelser indregnes i balancen, når forbundet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forbundet, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede
tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter er indregnet under tilgodehavender og omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger

Egenkapital
Forbundets egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket
hensættelser og gældsforpligtelser.
Bestyrelsesvedtagne projekter indregnes som en henlæggelse (reserve) under egenkapitalen.
Disponeringen præsenteres som en del af resultatdisponeringen under resultatopgørelsen i det år,
midlerne disponeres.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Likvide beholdninger måles til nominel værdi, og omfatter kontantbeholdning samt kontant indestående i
banken.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

1

2

3
4

5

2021
Kontingenter/Andele
Tilskud, gaver, legater, fonde m.v.
Diverse indtægter, medier m.v.
Sponsorindtægter
Deltagerbetalinger

6.269
2.361.099
92.552
129.448
249.596

Budget 2021
(ej revideret)
5.000
3.700.000
546.000
300.000
325.000

2020

Indtægter i alt

2.838.964

4.876.000

2.990.135

Information og reklamation
Sponsorudgifter
Sekretariat inkl. medarbejderudg.
Udvalgsudgifter
Uddannelse/Strategispor
Elite/Strategispor
Bredde/Strategispor
Sportsgrene og begivenheder

-162.127
-299
-1.679.406
-116.850
-4.952
-56.222
-49.975
-731.739

-100.000
-15.000
-1.800.000
-115.000
-50.000
-100.000
-50.000
-2.605.000

-96.286
-1.356
-2.080.137
-231.061
-6.023
-71.514
-52.150
-385.855

Omkostninger i alt

-2.801.570

-4.835.000

-2.924.382

Resultat af primær drift

37.394

41.000

65.753

Finansielle poster (netto)

-16.860

-7.000

-32.686

Årets resultat

20.534

34.000

33.067

Årets resultat fordeles således:
Overført til frie reserver

20.534

34.000

33.067

I alt

20.534

34.000

33.067

9.264
2.636.509
45.071
94.506
204.785
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Note

Balance 31. december
Aktiver
Note

2021

2020

241.068
416.746

148.886
14.199

Likvide beholdninger

2.959.533

1.149.438

Omsætningsaktiver i alt

3.617.347

1.312.523

Aktiver i alt

3.617.347

1.312.523

Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

This document has esignatur Agreement-ID: d517d0uyXxh247266627

Tilgodehavende

12

Balance 31. december
Passiver
Note

2021

2020

Frie reserver

301.494

280.959

Frie reserver i alt

301.494

280.959

Reserver Deaflympics 2021
Projekt Bygge Bro

101.000
100.000

101.000
100.000

Henlæggelser i alt

201.000

201.000

Egenkapital i alt

502.494

481.959

413.245
9.053

394.217
2.997

422.298

397.214

Feriepengehensættelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

62.976
319.359
2.310.220

220.577
212.773
0

2.692.555

433.350

Gældsforpligtelser i alt

2.692.555

433.350

Passiver i alt

3.617.347

1.312.523

6

Hensættelser
7
8

9

Legater (fonde)
Andre hensættelser
Henlæggelser i alt
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Egenkapital

Noter

150.000
800.000
16.446
1.586.000
43.256
40.807

2.361.099

3.700.000

2.636.509

1.315.600
125.000
21.180
217.626

1.800.000
0
0
0

1.492.686
302.200
9.721
275.530

1.679.406

1.800.000

2.080.137

49.975

50.000

52.150

49.975

50.000

52.150

714.483
17.256

2.565.000
40.000

377.895
7.960

731.739

2.605.000

385.855

16.860

7.000

32.686

16.860

7.000

32.686

Sportsgrene og begivenheder
Sportsgrene
Repræsentationsmøde

5.

150.000
800.000
50.000
2.650.000
0
50.000

Bredde/Strategispor
Klubseminar

4.

150.000
845.786
45.657
1.261.000
19.442
39.214

Sekretariat inkl. medarbejderudg.
Lønninger, inkl. feriepenge, pension og ATP
Fundraising
Andre lønafhængige omkostninger
Sekretariatsudgifter

3.

2020

Tilskud, gaver, legater, fonde m.v.
DIF tipsmidler (via Parasport Danmark)
DIF konsulenttilskud (via Parasport Danmark)
Transporttilskud gennem Parasport Danmark
Fonde og legater
Indsamlede beløb
Øvrige tilskud

2.

Budget 2021
(ej revideret)

Finansielle poster (netto)
Renteomkostninger og gebyrer
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1.

2021

Noter
31/12 2020

280.960
20.534

247.892
33.067

301.494

280.959

Frie reserver
Frie reserver 1. januar
Frie reserver, årets resultat
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6.

31/12 2021

15

Noter
Legater (fonde)
J.P. Nielsen
legat
Saldo primo
Tilgang i året
Udbetalt legat

Jørgen
Batorys Noormagis Jørgensens
legat
legat mindelegat

Klaus
Hårdell
legat

Total

2.500
0
0

20.000
0
0

353.767
0
0

17.950
0
0

0
19.028
0

394.217
19.028
0

2.500

20.000

353.767

17.950

19.028

413.245
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7.

Noter

Andre hensættelser
Støtteforening

9.

9.053

2.997

9.053

2.997

1.641.220
669.000

0
0

2.310.220

0

Periodeafgrænsningsposter
Modtagne tilskud vedrørende Deaflympic 2021 der forventes
anvendt i 2022
Modtagne tlskud vedrørende William Demant Fonden
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