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Anvendt regnskabspraksis

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt den interne årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020
for Dansk Blindesamfunds Ungdom.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse er det interne årsregnskab udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt
regnskabspraksis.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

This document has esignatur Agreement-ID: fc07aba5JjP242026881

Taastrup, den 6. februar 2021

Bestyrelse

Sofie Monggaard Christensen

Søren Uhrenholt

Cathrine Honoré

Nicklas Tegner

Kim Dam Grønhøj

Christina Uhrenholt

Kenneth Schack Banner

Seyeid Navid Makki

Formand
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Den uafhængige revisors erklæring
Til bestyrelsen i Dansk Blindesamfunds Ungdom
Revisionspåtegning på det interne årsregnskab
Konklusion
Vi har revideret det interne årsregnskab for Dansk Blindesamfunds Ungdom for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter vedtægterne, årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A med nødvendige tilpasninger samt revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af 21. december
2006.

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 i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelse nr. 1753 af
21. december 2006. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af det interne årsregnskab”. Vi er uafhængige af
foreningen 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i det interne årsregnskab - anvendt regnskabspraksis og begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henviser til det interne årsregnskabs afsnit om anvendt regnskabspraksis. Det interne årsregnskab er
udarbejdet med henblik på at opfylde ledelsens krav til regnskabsinformationer. Det interne årsregnskab
kan derfor være uegnet til andet formål.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.
Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et internt årsregnskab uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab for Dansk Blindesamfunds Ungdom for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den
regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet "Anvendt regnskabspraksis".

Den uafhængige revisors erklæring
Ved udarbejdelsen af det interne årsregnskab er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til
at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde det interne årsregnskab på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen
enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end
at gøre dette.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab 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. 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 det interne årsregnskab.
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 det interne årsregnskab, 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 foreningens interne kontrol.

·

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
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Revisors ansvar for revisionen af det interne årsregnskab

Den uafhængige revisors erklæring

·

Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af det interne årsregnskab 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 foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisorerklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i det interne årsregnskab 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 revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan
fortsætte driften.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om det interne årsregnskab omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af det interne årsregnskab er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med det interne årsregnskab eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Vi kommunikerer med den bestyrelsen 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.

Den uafhængige revisors erklæring
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.

Silkeborg, den 6. februar 2021

Revisionshuset Tal & Tanker
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 31 56 64

Poul Holmboe Borghus
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 21387
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Bestyrelsen 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. Bestyrelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Bestyrelsen har i
den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.

Foreningsoplysninger
Foreningen

Dansk Blindesamfunds Ungdom
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Bestyrelse

Hjemmeside:

www.dbsu.dk

CVR-nr.:

64 51 46 28

Stiftet:

26. marts 1981

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Sofie Monggaard Christensen, Formand
Søren Uhrenholt
This document has esignatur Agreement-ID: fc07aba5JjP242026881

Cathrine Honoré
Nicklas Tegner
Kim Dam Grønhøj
Christina Uhrenholt
Kenneth Schack Banner
Seyeid Navid Makki
Revision

Revisionshuset Tal & Tanker, Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Stagehøjvej 22
8600 Silkeborg
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Ledelsesberetning
Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens aktiviteter er i lighed med tidligere år og i overensstemmelse med vedtægternes formål at
arbejde for unge synshandicappedes generelle dannelse og livskvalitet samt at skabe øget integration og
inklusion i samfundet.
Antal medlemmer
Pr. 31. december er medlemstallet opgjort til 249 medlemmer, hvor 165 medlemmer er under 30 år og 84
medlemmer er over 30 år. Året før blev medlemstallet opgjort til 257 medlemmer, hvoraf 170
medlemmer var under 30 år og 87 medlemmer var over 30 år.

Foreningen har i lighed med tidligere år gennemført en række aktiviteteter og arrangementer i
overensstemmelse med foreningens aktivitetsplan for regnskabsåret. Aktiviteterne er finansieret gennem
tilskud fra Tipsmidlerne, Dansk Blindesamfund, fonde og legater samt kontingenter og deltagerbetalinger
fra medlemmerne.
Foreningen har i regnskabsåret modtaget et tilskud fra tipsmidlerne fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
på i alt kr. 423.945 (426.338 kr. i 2019). Dette beløb er i lighed med modtagne tilskud fra tidligere år,
anvendt til vedligeholdelse samt styrkelse af medlemmernes sociale netværk, til oplysningsvirksomhed,
afholdelse af kurser samt til styrkelse af foreningens kapital og likviditetsforhold.
For en mere detaljeret redegørelse for foreningens aktiviteter henvises til hovedbestyrelsens årsberetning.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
foreningens finansielle stilling på statustidspunktet.

Dansk Blindesamfunds Ungdom · Intern årsrapport for 2020

7

This document has esignatur Agreement-ID: fc07aba5JjP242026881

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Anvendt regnskabspraksis
Den interne årsrapport for Dansk Blindesamfunds Ungdom er aflagt i overensstemmelse med
vedtægterne samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med nødvendige tilpasninger.
Da foreningen modtager tilskud fra DUF er årsregnskabet desuden udarbejdet i overensstemmelse med
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og
revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.
Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden den interne
årsrapport aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Kontingentindtægter indtægtsføres i det år kontingentet vedrører. Der indtægtsføres dog ikke
tilgodehavende kontingentindtægter medmindre disse er indgået inden afslutningen af udarbejdelsen af
årsregnskabet.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

This document has esignatur Agreement-ID: fc07aba5JjP242026881

Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsakti-vitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse
og afslutning.
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Note
1

2

2020

2019

Indtægter
Medlemshåndtering

958.005
0

745.938
-3.548

Bruttoresultat

958.005

742.390

-160.906

-148.221

797.099

594.169

-128.342
-77.137
-22.489
-35.020
-13.479

-61.091
-47.244
-67.315
-60.058
-84.998

520.632

273.463

Arrangementer

-148.713

-149.527

Driftsresultat

371.919

123.936

-46.300
-51.100

-45.400
-51.400

Resultat før finansielle poster

274.519

27.136

Øvrige finansielle omkostninger

-4.351

-1.843

270.168

25.293

Overføres til overført resultat

270.168

25.293

Disponeret i alt

270.168

25.293

Løn- og personaleomkostninger
Bruttoresultat II

3
4
5
6
7

Administrationsomkostninger
Landsmøde
Hovedbestyrelse og FU
Information og PR
Aktiviteter
Resultat før afskrivninger

8

9 Region Øst
10 Region Vest

Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:

Dansk Blindesamfunds Ungdom · Intern årsrapport for 2020

10

This document has esignatur Agreement-ID: fc07aba5JjP242026881

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Balance 31. december
Aktiver
Note

2020

2019

995.265

703.456

Omsætningsaktiver i alt

995.265

703.456

Aktiver i alt

995.265

703.456

925.165

654.996

925.165

654.996

25.107
44.993

25.107
23.353

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

70.100

48.460

Gældsforpligtelser i alt

70.100

48.460

995.265

703.456

Omsætningsaktiver
11 Likvide beholdninger

Egenkapital
12 Overført resultat
Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser
Skyldig revisor
13 Anden gæld

Passiver i alt
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Passiver

2020

2019

Årets resultat
Ændringer i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld mv.
Renteudbetalinger og lignende

274.369
0
21.790
-4.350

27.137
70.000
4.052
-1.844

Pengestrømme fra driftsaktivitet

291.809

99.345

Ændring i likvider

291.809

99.345

Likvider 1. januar 2020

703.456

604.111

Likvider 31. december 2020

995.265

703.456

Likvide beholdninger

995.265

703.456

Likvider 31. december 2020

995.265

703.456

Likvider

Dansk Blindesamfunds Ungdom · Intern årsrapport for 2020

12

This document has esignatur Agreement-ID: fc07aba5JjP242026881

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

Noter

1.

2020

2019

423.945
280.000
23.530
191.476
39.054

426.338
280.000
0
0
39.600

958.005

745.938

Indtægter
Tipsmidler, DUF
Tilskud til administration, DBS
Tilskud til arrangementer, DBS
Tilskud fonde og legater
Kontingenter

2.

Løn- og personaleomkostninger
Lønninger, sekretariat
Ændring i feriepengeforpligtelse
Løntilskud og lønrefusioner
ATP-bidrag
Øvrige sociale omkostninger
Øvrige personaleomkostninger
Rejse- og befordringsgodtgørelse
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178.071
7.719
-27.722
1.700
1.117
3
18

146.351
0
0
1.136
731
3
0

160.906

148.221
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Pr. 31. december er medlemstallet opgjort til 249 medlemmer, hvoraf 165 medlemmer er under 30
år og 84 medlemmer er over 30 år. Året før blev medlemstallet opgjort til 257 medlemmer, hvoraf
170 medlemmer var under 30 år og 87 medlemmer var over 30 år.

Noter

0
360
265
0
4.492
979
0
0
2.697
6.200
267
33.411
7.003
0
3.077
2.340

128.342

61.091

59.773
2.460
8.704
6.200
0
0

56.880
0
3.780
0
-15.940
2.524

77.137

47.244

0
12.641
2.820
3.650
3.378

3.424
7.100
9.904
2.750
44.137

22.489

67.315

Landsmøde
Ophold
Befordring
Underholdning m.v.
Hjælpergodtgørelse
Deltagerbetaling
Tilgængelighedsseminar

5.

2.877
0
115
729
3.900
1.068
24.700
25.000
2.628
5.400
6.682
35.506
8.011
1.549
3.680
6.497

Administrationsomkostninger
Kontorartikler
Fotokopiering
Porto
Vedligeholdelse, kontormaskiner
Regnskabsprogram
Telefon
Konsulenttjenester
IT løsninger
Internet
Kontingenter
EDB-udgifter
Revisor
Danløn gebyrer
Flytteomkostninger
Forsikringer
Gaver og repræsentation

4.

2019

Hovedbestyrelse og FU
Kursus og aktiviteter
Ophold, hovedbestyrelse
Befordring, hovedbestyrelse
Kontor og telefon, hovedbestyrelse
Udvidet Hovedbestyrelse
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3.

2020

Noter

35.020

60.058

1.654
0
0
11.825

3.611
38.329
33.692
9.366

13.479

84.998

0
849
20.095
0
0
0
61.491
1.528
138
0
64.612
0
0

833
46.545
14.020
1.336
7.851
8.191
-3.713
0
411
10.841
0
40.900
22.312

148.713

149.527

46.300

45.400

46.300

45.400

Arrangementer
Sangweekend
Mini efterårsferie
Fælles transportpulje
Forældrefri
Roskilde Festival
Sund Krop
Lalandia
Zoom arrangementer
Diverse udgifter vedr. sidste år
Gamerweekend
Overlevelsestur 2020
Kreative Mig
Landsjulefrokost

9.

51.843
8.215

Aktiviteter
Udvalg
Deltagelse på eksterne konferencer
Space Days
Nordisk Ungdomslejr, Island

8.

32.093
2.927

Information og PR
Ungdomsblad
Andet info og PR

7.

2019

Region Øst
Bevilliget Region Øst
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Noter

51.100

51.400

995.265

703.456

995.265

703.456

654.997
270.168

629.703
25.293

925.165

654.996

19.986
375
24.632

6.156
284
16.913

44.993

23.353

Overført resultat
Overført resultat 1. januar 2020
Årets overførte overskud eller underskud

13.

51.400

Likvide beholdninger
Vestjysk Bank

12.

51.100

Region Vest
Bevilliget Region Vest

11.

2019

Anden gæld
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
ATP og andre sociale ydelser
Feriepengeforpligtelse
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