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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Sveriges Dövas Ungdomsförbund, 883202-1342, med säte i Stockholm får härmed avge
 årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
 Sveriges Dövas Ungdomsförbund är en ideell organistion som arbetar utifrån en demokratisk grund för
 att stärka döva och hörselskadade barns och ungdomars rättigheter i Sverige. 
 SDUF utgörs av 7 aktiva ungdomsklubbar. Gemensamt är att vi är unga som vill förändra, umgås och
 utvecklas. SDUF är ett ungdomsförbund där vårt viktigaste fokus är att komma medlemmarna nära.
 SDUF ska vara en tillgänglig mötesplats där medlemmar oavsett förutsättningar ska kunna delta och ta
 plats. SDUF ska vara en demokratisk styrd och öppen organisation där medlemmarna kan påverka
 inriktning och prioriteringsfrågor inom verksamheten.

Främjande av ändamålet
 Sveriges Dövas Ungdomsförbunds huvudsakliga ändamål är:
  
 - att främja vård, fostran och utbildning av barn och ungdom,
 - att verka för dövas rätt till teckenspråk,
 - att tillvarata medlemmarnas dövpolitiska intressen,
 - att tillvarata döva barns och ungdomars kulturella intressen, både vad gäller dövkultur och
   samhällets kulturutbud,
 - att bedriva verksamhet för barn och ungdomar på dövas villkor, där alla har lika värde,
 - att verka för bildande och upprätthållande av lokala ungdomsorganisationer.

Medlemsantal
 SDUF minskade med 1,77 procent i medlemsantal under 2020. Totalt fanns 611 medlemmar för 2020.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Under året slog Coronapandemin till vilket gav en påverkan till  förbundets verksamhet, för att minska
 smittspridningen har förbundet fått undvika och avstå från resor och fysiska sammanträden.
 Verksamheten har fått läggas om till digitalt, såväl det vardagliga arbetet som den årligt betydande
 förbundsstämman, även läger och andra inplanerade aktiviteter har varit tvungna att flyttas fram tills
 när pandemin har upphört. Mer specifikt om väsentliga händelser under räkenskapsåret och hur
 förbundets ändamål har främjats under räkenskapsåret hänvisas till förbundets verksamhetsberättelse.

Flerårsöversikt Belopp i kr
 2020 2019 2018 2017
Verksamhetsbidrag 1 109 451 1 121 456 1 132 040 1 111 459
Projektbidrag 1 572 148 1 677 504 4 296 299 2 441 932
Bidrag lägerverksamhet mm 503 090 1 200 109 748 370 797 301
Intäkter lägerverksamhet mm 225 636 257 903 290 732 304 848

Summa intäkter 3 410 325 4 256 972 6 467 441 4 655 540

Verksamhetskostnader (*) 796 331 1 741 987 2 333 764 1 429 986
i % av intäkter 23% 41% 36% 31%
Personalkostnader 2 626 949 2 398 101 3 806 849 2 743 594
i % av intäkter 77% 56% 59% 59%

 (*) Verksamhetskostnader har under året 2017 och tidigare redovisats i resultaträkningen både bland
 verksamhetskostnader och övriga externa kostnader.
 I ovanstående uppställning har kostnaderna ställs upp i enlighet med under 2018 upprättad
 resultaträkning för att få en bättre jämförbarhet.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter, gåvor och bidrag 2 3 184 689 3 999 069
Nettoomsättning 3 225 636 257 903
Övriga intäkter 4 530 962 387 964

Summa verksamhetsintäkter 3 941 287 4 644 936

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader 5 -853 744 -1 751 642
Övriga externa kostnader 6 -334 874 -442 820
Personalkostnader 7 -2 626 949 -2 398 101
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 540 -8 441
Övriga rörelsekostnader - -50

Summa verksamhetskostnader -3 817 107 -4 601 054

Verksamhets överskott 124 180 43 882

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 403 1 024
Räntekostnader och liknande resultatposter -262 -213

Summa finansiella poster 2 141 811

Resultat efter finansiella poster 126 321 44 693

Årets överskott 126 321 44 693

https://sign.visma.net/sv/document-check/2f266575-6936-4391-b264-18c3db02a5a1

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Sveriges Dövas Ungdomsförbund  3(8)

883202-1342

Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 - 1 540

Summa materiella anläggningstillgångar - 1 540

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 619 785 619 785

Summa finansiella anläggningstillgångar 619 785 619 785

Summa anläggningstillgångar 619 785 621 325

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar - 13 958
Övriga fordringar 2 679 148
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 85 577 126 522
Summa kortfristiga fordringar 88 256 140 628

Kassa och bank
Kassa och bank 2 295 823 2 364 935

Summa kassa och bank 2 295 823 2 364 935

Summa omsättningstillgångar 2 384 079 2 505 563

SUMMA TILLGÅNGAR 3 003 864 3 126 888
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10

Eget kapital vid räkenskapsårets början 1 281 795 1 237 102
Årets överskott/underskott 126 321 44 693

Summa eget kapital 1 408 116 1 281 795

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 12 079 96 766
Skatteskulder 42 954 43 579
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 11 418 339 831 439
Övriga skulder 182 676 197 679
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 939 700 675 630

Summa kortfristiga skulder 1 595 748 1 845 093

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 003 864 3 126 888
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Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
 Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar År
Immateriella anläggningstillgångar:
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer 5

Not 2  Medlemsavgifter, gåvor och bidrag
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31

Stats -och övrigabidrag 1 334 451 1 346 456
Projektintäkter 1 572 148 1 677 504
Bidrag lägerverksamhet 274 832 971 687
Gåvor 2 647 2 800
Medlemsavgifter 611 622

Summa 3 184 689 3 999 069

Not 3  Nettoomsättning
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Kurs- läger och konferensintäkter 108 240 228 493
Övrigt 117 396 29 410

Summa 225 636 257 903

Not 4  Övriga intäkter
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Lönebidrag 530 962 387 964

Summa 530 962 387 964

Not 5  Verksamhetskostnader
2020-01-01- 2019-01-01-
2020-12-31 2019-12-31

Lämnade bidrag och gåvor (*) 148 802 181 283
Varuinköp samt övriga köpta tjänster 288 499 209 793
Kostnader aktiviteter och läger 335 234 1 276 926
Övriga kostnader verksamhet 81 209 83 641

Summa 853 744 1 751 643

(*) Lämnade gåvor enligt nedan;
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Gum Anders Fond 90 000 110 000
SDUF:s bonussystem 31 600 28 560
Dövas Dag 2020 20 000 15 955
Gåva till ungdomsklubbar - 12 000
Övrigt 7 202 14 768

148 802 181 283

Not 6  Övriga externa kostnader
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Lokalkostnader, förhyrda lokaler 190 464 218 702
Telefon och porto 10 684 27 367
Förbrukningsinventarier 45 656 73 299
Revision och konsultkostnader 52 500 65 000
Övrigt 35 570 58 452

Summa 334 874 442 820

Not 7   Anställda och personalkostnader

Personal
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Medelantalet anställda
Förbundet 7 8

Summa 7 8

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Löner och andra ersättningar:
Styrelse och förbundsordförande 90 000 90 000
Arbetsförlust till styrelsen 2 504 34 972
Valberedningens arvode 20 500 20 499
Övriga anställda 2 002 189 1 708 070

Summa 2 115 193 1 853 541
Sociala kostnader 495 261 526 274
(varav pensionskostnader) 16 495 18 286

Erhållna bidrag för löner och arbetsbiträde 530 962 387 964

Not 8  Inventarier, verktyg och installationer
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 265 715 265 715

Vid årets slut 265 715 265 715

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -264 175 -255 734
-Årets avskrivning anskaffningsvärden -1 540 -8 441

Vid årets slut -265 715 -264 175

Redovisat värde vid årets slut - 1 540
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Not 9  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 619 785 619 785

Redovisat värde vid årets slut 619 785 619 785

Noterade andelar
 Redovisat Marknads-
 värde värde
Swedbank Robur Bas 25 619 785 737 839

619 785 737 839

Not 10  Förändring eget kapital
 Ändamåls     
  bestämda  Balanserat Årets Summa 
 medel Fonder kapital resultat  eget kapital
Vid årets början 188 756 320 000 728 346 44 693 1 281 795
Omföring av föreg års vinst 44 694 -44 693
Årets resultat 126 321 126 321

Vid årets slut 233 450 320 000 728 346 126 321 1 408 116

Not 11  Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
 2020-12-31 2019-12-31
Skuld till  World Childhood Fundation 161 496 831 439
MUCF 256 843 -

Erhållna ej nyttjade bidrag 418 339 831 439

Not 12  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 Vi har särskilt beaktat hur covid-19 utbrottet kan påverka förbundets framtida utveckling och risker som
 kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. I denna bedömning har vi kommit fram till att
 pandemin kommer att påverka förbundet även i fortsättningen gällande fysiska möten och aktiviteter,
 men så länge statsbidraget består bedömer förbundet att påverkan är begränsad. Förbundet har fått
 sitt huvudsakliga bidrag från MUCF beviljad för år 2021.
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Revisionsberättelse Sveriges Dövas Ungdomsförbund , org.nr 883202-1342 

Revisionsberättelse 
Till förbundsstämman i Sveriges Dövas Ungdomsförbund , org.nr 883202-1342 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges Dövas Ungdomsförbund  för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Sveriges Dövas Ungdomsförbund s finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sveriges Dövas Ungdomsförbund  enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

̶ identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

̶ skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 

till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

̶ utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

̶ drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

̶ utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 
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Revisionsberättelse Sveriges Dövas Ungdomsförbund , org.nr 883202-1342 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sveriges Dövas Ungdomsförbund  för 
räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Sveriges Dövas Ungdomsförbund  enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stadgarna. 

 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

 

 

 

 

Stockholm  

Deskjockeys Revision AB 

 

 

 

Hanna Rexhammar  

Auktoriserad revisor 
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