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Dansk Døve-Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Ledelsespåtegning
Hovedbestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2020 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 vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020.
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.
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Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.
Brøndby, den 20. marts 2021
Direktion:

Joachim Thor Krøyer
sekretariatsleder

Bestyrelse:

Michael Weber Steenberg
formand

Claus Jul Larsen
næstformand

Anders Kirchheiner

Søren Toura-Jensen
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Dansk Døve-Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til repræsentantskabet i Dansk Døve-Idrætsforbund
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Døve-Idrætsforbund for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af
21. december 2010, kap. 4 og 6.

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 virksomheden 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.
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.
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Grundlag for konklusion

Dansk Døve-Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

►

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.

►

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 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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.
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 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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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:

Dansk Døve-Idrætsforbund
Årsrapport 2020

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 20. marts 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Thomas Bruun Kofoed
statsaut. revisor
mne28677

Rasmus Friborg Andersen
statsaut. revisor
mne44147
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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.

Dansk Døve-Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Ledelsesberetning
Oplysninger om forbundet
Dansk Døve-Idrætsforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon:
Hjemmeside:
E-mail:

+45 29 90 91 13
www.deafsport.dk
ddi@deafsport.dk

CVR-nr.:
Hjemsted:
Regnskabsår:

74 50 30 12
Brøndby
1. januar – 31. december
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Direktion
Joachim Thor Krøyer
Hovedbestyrelsen
Michael Weber Steenberg, formand
Claus Jul Larsen, næstformand
Anders Kirchheiner
Søren Toura-Jensen
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Bank
Nordea
Momsregistrering
Dansk Døve-Idrætsforbund er som forening som hovedregel momsfritaget.
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Dansk Døve-Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Ledelsesberetning
Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) er kommet ud af regnskabet med et overskud på 33.068 kr. Med et
overskud på 33.068 kr. giver det fortsat en konsolidering med 33 t.kr. til egenkapitalen primo 2020
248 t.kr. er nu 281 t.kr ultimo 2020, og dermed har forbundet igen bevist og indfriet vores mål om at
øge egenkapitalen fra år til år.
Allerede tidligt i 2020 foretog vi ændringer for regnskabet og budgetændringer med en løbende opfølgning af vores indtægter og udgifter, grundet COVID-19.
Årets indtægter er på 2.990 t.kr., hvilket er 190 t.kr. mindre end budgetteret. Afvigelsen skyldes
COVID-19 og mindre aktivitetsniveau.
Årets omkostninger er på 2.924 t.kr., hvilket er 192 t.kr. mindre end budgetteret. Afvigelsen skyldes
COVID-19, og aktivitetsniveau langt mindre end det normalt plejer at være.

Væsentlige begivenheder med betydning for årsregnskabet 2020
Starten af 2020 kørte stille og roligt med de aktiviteter, landsholdssamlinger og værtsskaber, som der
var planlagt for året. Men COVID-19 satte en stopper for det meste i perioden marts-juli og igen november-december med følgende væsentlige tiltag og omkostninger:
►

Istandsættelse og modernisering af sekretariatet i Idrættens Hus

►

EM Håndbold 2020, EDSO (European Deaf Sports Organization) Congress 2020 og NBM Futsal
2020 blev aflyst grundet COVID-19, og dermed et mindre tab på allerede afholdte omkostninger til
dette

►

Satsning på de digitale platforme, f.eks. investeringer til medieproduktion m.v.

Selvom COVID-19 har haft en indflydelse, så har det også en stor betydning, at forbundet igen signaler
med god økonomistyring og budgetplanlægning og kan være omsstillingsparate i løbet af året med udfordringer, f.eks. COVID-19.
Reserver
Hovedbestyrelsen besluttede i 2019 at henlægge 100.000 kr. til EM Håndbold 2020 frivillige, men da
EM Håndbold 2020 blev aflyst, er det besluttet at henlægge til et nyt projekt ’Bygge Bro’.
Der er sket korrektion til årsregnskabet for 2019. Der henvises til afsnittet om anvendt regnskabspraksis.
Forventninger til fremtiden
Dansk Døve-Idrætsforbund har i 2020 arbejdet på at sikre den fremtidige finansiering af drift og udvikling, og dermed sikre opretholdelsen af aktivitetsniveauet. Dette vil vi fortsætte med i 2021. Forbundet
vil i 2021 modtage stigende støtte fra fonde og legater, som skal være med til at finansiere deltagelsen
til Deaflympics 2021, samt støtte til klubudvikling, talent- og rekrutteringsarbejdet, og synligheden af
dansk døveidræt er højt prioriteret i samarbejde med vores samarbejdspartnere.
Finansiel stilling
Ledelsen anser den finansielle stilling og størrelsen af egenkapitalen for at være forsvarlig for et forbund som Dansk Døve-Idrætsforbund.
Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter statusdagen, som har betydning for årsregnskabet
2020.
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Årets overskud på 33.068 kr. rammer godt med det budgetterede på 57.000 kr., hvilket anses for meget tilfredsstillende, da året 2020 har været særdeles udfordrende og uforudsigelig på grund af COVID19.

Dansk Døve-Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31. december
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.
Ændring af begrebsramme i forhold til sidste år
Årsrapporten for sidste år blev aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapporten for indeværende år 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.
Overgangen til begrebsrammen for Kulturministeriet har ikke påvirket regnskabstallene.

Der i er indeværende år foretaget korrektion af fejl i årsrapporten for 2019. Fejlen vedrører indregnet
hensættelse til ”EM håndbold Frivillige 2020” på 100 t.kr., der ikke opfylder betingelserne for at være
en forpligtelse. Det afsatte beløb relaterer sig til en bestyrelsesdisponering og burde derfor have været
præsenteret som en henlæggelse under forbundets egenkapital. På tilsvarende vis skulle beløbet ikke
have været dritsført i 2019, men i stedet være blevet præsenteret som en del af forbundets resultatdisponering.
kr.

Effekt på årets resultat
Resultat, jf. årsrapport 2019
Korrektion vedrørende EM håndbold Frivillige 2020

70.501
100.000

Resultat for sammenligningstal 2019

170.501

Effekt på egenkapital
Egenkapital, jf. årsrapport 2019
Korrektion vedrørende EM håndbold Frivillige 2020

348.891
100.000

Resultat for sammenligningstal 2019

448.891

Ovenstående forhold er korrigeret i sammenligningstallene for 2019 i indeværende årsrapport. Forholdet har, jf. ovenfor, medført en stigning i forbundets resultat i sammenligningstallene for 2019 på
100 t.kr. Egenkapitalen pr. 31. december 2019 er påvirket på tilsvarende vis.
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.
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.
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.
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Korrektion af væsentlig fejl vedrørende sidste år

Dansk Døve-Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse
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 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.
Personaleomkostninger
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 indgår i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgræsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under tilgodehavender omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger måles til nominel værdi, og omfatter kontantbeholdning samt kontant indestående
i banken.
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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Andre eksterne omkostninger

Dansk Døve-Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Note

Indtægter
Kontingenter/Andele
1 Tilskud, gaver, legater, fonde m.v.
Diverse indtægter, medier m.v.
Sponsorindtægter
Deltagerbetalinger
Indtægter i alt
Aktivitetsomkostninger
Information og reklamation
Sponsorudgifter
2 Sekretariat inkl. medarbejderudg.
Udvalgsudgifter
Uddannelse/Strategispor
Elite/Strategispor
3 Bredde/Strategispor
4 Sportsgrene og begivenheder
Omkostninger i alt
Resultat af primær drift
5 Finansielle poster (netto)
Årets resultat

Disponering
6 Årets henlæggelser
Overført til frie reserver

2020

Budget
2020

2019

9.265
2.636.509
45.070
94.506
204.786

5.000
2.320.000
125.000
80.000
650.000

12.714
3.094.857
125.395
121.167
324.882

2.990.136

3.180.000

3.679.015

96.286
1.356
2.080.137
231.061
6.023
71.514
52.150
385.855

130.000
15.000
1.800.000
127.000
50.000
96.000
50.000
848.000

38.508
682
1.764.863
96.458
3.209
163.230
55.730
1.370.507

2.924.382

3.116.000

3.493.187

65.754
-32.686

64.000
-7.000

185.827
-15.326

33.068

57.000

170.501

0
33.068

57.000

150.000
20.501
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Resultatopgørelse

Dansk Døve-Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Note

2020

2019

AKTIVER
Tilgodehavender
Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

148.886
14.199

128.554
163.088

Tilgodehavender i alt

163.085

291.642

Likvider

1.149.438

1.210.652

Omsætningsaktiver i alt

1.312.523

1.502.294

AKTIVER I ALT

1.312.523

1.502.294

PASSIVER
Egenkapital
Frie reserver, primo
Frie reserver, årets resultat

247.891
33.068

227.390
20.501

Frie reserver i alt

280.959

247.891

Henlæggelser
Reserver Deaflympics 2021
EM håndbold Frivillige 2020
Projekt Bygge Bro

101.000
0
100.000

101.000
100.000
0

Henlæggelser i alt

201.000

201.000

Egenkapital i alt

481.959

448.891

Hensættelser
Legater (fonde)
Andre hensættelser

394.217
2.997

394.217
5.000

397.214

399.217

Kortfristede gældsforpligtelser
Anden gæld
Feriepengehensættelse

212.773
220.577

484.579
169.607

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

433.350

654.186

1.312.523

1.502.294

7 Hensættelser i alt

PASSIVER I ALT
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Balance

Dansk Døve-Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31. december

2020

Budget
2020

2019

Tilskud, gaver m.v.
DIF tipsmidler (via Parasport Danmark)
DIF konsulenttilskud (via parasport Danmark)
Undervisningsministeriet
Fonde og legater
Indsamlede beløb
Øvrige tilskud
EM håndbold frivillige 2020

150.000
800.000
16.446
1.586.000
43.256
40.807
0

150.000
800.000
20.000
1.350.000
0
0
0

150.000
800.000
73.947
1.735.694
163.489
71.727
100.000

Tilskud, gaver, m.v. i alt

2.636.509

2.320.000

3.094.857

Medarbejderudgifter
Lønninger, inkl. feriepenge, pension og ATP
Fundraising
Lønrefusion
Andre lønafhængige omkostninger
Sekretariatsudgifter

1.492.686
302.200
0
9.721
275.530

1.800.000
0
0
0
0

1.434.643
289.600
-158.737
60.126
139.231

Medarbejderudgifter i alt

2.080.137

1.800.000

1.764.863

52.150

50.000

55.730

Sportsgrene og begivenheder
Andre sportsgrene
Repræsentantskabsmøde

377.895
7.960

813.000
35.000

1.313.862
56.645

Sportsgrene og begivenheder i alt

385.855

848.000

1.370.507

32.686

7.000

15.326

kr.

1

2

3

4

5

Bredde/Strategisport
Klubseminar

Finansielle poster (netto)
Renteomkostninger og gebyrer
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Noter

Dansk Døve-Idrætsforbund
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar – 31. december

kr.

6

2020

2019

0
-100.000
100.000

50.000
100.000
0

0

150.000

Hensættelser
J.P. Nielsens legat
Saldo primo
Renter og bidrag
Udbetalt legat

2.500
0
0

3.000
0
-500

J.P. Nielsens legat i alt

2.500

2.500

Batorys legat
Saldo primo
Renter og bidrag
Udbetalte legater

20.000
0
0

25.000
0
-5.000

Batorys legat i alt

20.000

20.000

Gert Badens Mindelegat
Saldo primo
Renter og bidrag
Udbetalte legater

0
0
0

51.000
0
-51.000

Gert Badens Mindelegat i alt

0

0

Noormagis legat
Saldo primo
Bidrag
Udbetalte legater

353.767
0
0

403.767
0
-50.000

Noormagis legat i alt

353.767

353.767

Jørgen Jørgensens mindelegat
Saldo primo
Bidrag
Udbetalte legater

17.950
0
0

16.950
2.000
-1.000

Jørgen Jørgensens mindelegat i alt

17.950

17.950

394.217

394.217

Andre hensættelser
Årets Batorys legat
Støtteforening

0
2.997

5.000
0

Andre hensættelser i alt

2.997

105.000

397.214

399.217

Årets henlæggelser (resultatdisponering)
Deaflympics 2021
EM håndbold Frivillige 2020 (tilbageført i 2020)
Projekt Bygge Bro
Årets henlæggelser

7

Legater i alt

Hensættelser i alt
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Noter

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Joachim Thor Krøyer

Claus Jul Larsen

Direktion
På vegne af: Dansk Døve-Idrætsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-335175956644
IP: 193.138.xxx.xxx
2021-03-20 15:23:22Z

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Døve-Idrætsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-793984177560
IP: 147.78.xxx.xxx
2021-03-20 16:52:08Z

Michael Weber Steenberg

Anders Kirchheiner

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Døve-Idrætsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-300680487107
IP: 188.177.xxx.xxx
2021-03-22 14:16:30Z

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Døve-Idrætsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-917906502729
IP: 130.185.xxx.xxx
2021-03-22 14:40:10Z

Søren Toura-Jensen

Thomas Bruun Kofoed

Bestyrelse
På vegne af: Dansk Døve-Idrætsforbund
Serienummer: PID:9208-2002-2-410202774308
IP: 80.208.xxx.xxx
2021-03-22 14:50:14Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:37005648
IP: 145.62.xxx.xxx
2021-03-22 15:15:54Z

Rasmus Friborg Andersen
Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: PID:9208-2002-2-581919933839
IP: 79.142.xxx.xxx
2021-03-24 15:54:09Z
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