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Ledelsespåtegning  
 
 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Sammenslutningen af Unge Med Han-
dicap. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvi-
sende billede af organisationens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet og penge-
strømme. 
 
Årsrapporten indstilles til Repræsentantskabets godkendelse. 
 
Taastrup, den 2. marts 2018 
 
 
Bestyrelsen:  
 
 
 
Sofie Monggaard Christensen Frederik Walter Olsen Mads Brix Baulund 
Formand 
Dansk Blindesamfunds Ungdom 

Næstformand Dansk Blindesamfunds Ungdom 

  
 
 
Nicolaj Ø. Lehmann Mette Matzen Anders Berenth 
CP-ung.  Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe
  

 
 
 
Ann-Cathrine Nielsen Alice Bossing
Rækværk SDU  
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Den uafhængige revisors påtegning 
 
 
Til Repræsentantskabet i Sammenslutningen af Unge Med Handicap  
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Sammenslutningen af Unge Med Handicap for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet 
efter årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af organisationens ak-
tiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgø-
relse nr. 1753 af 21. december 2006 og internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-
skrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er 
uafhængige af organisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for reviso-
rer (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 opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-
sion. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere organisationens 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, medmin-
dre ledelsen enten har til hensigt at likvidere organisationen, indstille driften eller ikke har an-
det 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 væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspå-
tegning 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 årsregnskabet. 
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revi-
sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og op-
retholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
 

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uan-
set 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 fejlinfor-
mation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget 
af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udela-
delser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne ud-

forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at 
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens 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 udar-
bejdet, er rimelige. 

 
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabs-

princippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisi-
onsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan 
skabe betydelig tvivl om organisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konklude-
rer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærk-
som på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er til-
strækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder eller forhold kan dog medføre, at organisationen ikke længere kan fortsætte 
driften. 

 
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-

under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio-
ner 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 tids-
mæssige 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 årsregn-
skabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent-
lig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysnin-
ger i henhold til årsregnskabsloven. 
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem-
melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. 
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
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 af-
taler 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 års-
regnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der 
understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kri-
tisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne 
for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikker-
hed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæg-
gelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre for-
skrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi 
med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner under-
støtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksom-
heder, der er omfattet af årsregnskabet. 
 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kriti-
ske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 
 
 
Værløse, den 2. marts 2018 
Revisionsfirmaet Torben Andersen 
CVR-nr. 15 68 15 78 
 
 
 
Torben Andersen 
Registreret revisor 
Mne30142 
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Organisationsoplysninger 
 
 
Organisation Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) 
 Blekinge Boulevard 2 
 2630 Taastrup 
 
 Telefon:  36 38 85 55 
 Telefax:  36 75 14 03 
 Hjemmeside: www.sumh.dk 
 E-mail:  sumh@sumh.dk 
  
 CVR-nr.: 16 77 21 43 
 Stiftet:  1981  
 Hjemsted:  Taastrup 
 Regnskabsår: 1. januar – 31. december  
  
 
Bestyrelse  Sofie Monggaard Christensen, formand 
 Frederik Walter Olsen, næstformand 
 Mads Brix Baulund  
 Nicolaj Ø. Lehmann 
 Mette Matzen 
 Anders Berenth 
 Ann-Cathrine Nielsen 
 Alice Bossing 
    

 
Daglig ledelse Nina Cheesman Pallesen 
 
 
Revision Revisionsfirmaet Torben Andersen 
 Bymidten 80 
 3500 Værløse 
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Ledelsesberetning 
 
 
Hovedaktiviteter 
 
I 2017 har der været fokus på at fortsætte etablering af eksterne samarbejde og søge eksterne 
fonde og puljer om midler til SUMHs projekter. I den forbindelse har SUMH i 2017 været 
ekstra opmærksom på inddragelse af unge med handicap i projektudviklingen jf. den nye 
2020 projektstrategi, der blev vedtaget på sidste års repræsentantskabsmøde.  Dertil har der 
været fokus på at udvikle konkrete konsulentydelser, som SUMH kan udbyde med henblik på 
at udvide SUMHs mulige indtægtskilder. Både ift.  konsulentydelser, men også i forhold til 
andre administrative arbejdsgange har der været fokus på at styrke manualer og vejledninger 
internt på SUMHs sekretariat. 
 
På den politiske front har SUMH været i dialog med flere ordførere inden for handicap- so-
cial- og sundhedsområdet med særlig vægt på at fremme et politisk fokus på unge med handi-
caps rettigheder, herunder særligt med fokus på seksualiteten og forebyggelse af seksuelle 
overgreb. Det har først til en politisk prioritering på området, og det har samtidig givet 
SUMHs nuværende bestyrelse en fod inden for på Christiansborg. SUMHs bestyrelse har i 
den forbindelse udviklet et nyt tiltag med møder med ordførere fra de politiske partier, som 
inviteres til at møde alle SUMHs medlemsorganisationer. De indledende skridt er taget i 2017 
og i 2018 vil det løbe af stablen for første gang, hvor 3 politikermøder for medlemsorganisati-
onerne er målet. 
 
Der er i det hele taget tænkt meget i at styrke SUMHs medlemsorganisationer i 2017. Ud over 
dette politiske tiltag for medlemsorganisationerne, så er der afholdt medlemsorganisationsse-
minar (MO-seminar) i starten af året, og der var igen planlagt et til oktober 2017, som dog 
blev udskudt til januar 2018, grundet for få tilmeldte. Temaet på det seneste MO-seminar var 
udfordringer med frivillige og hvordan man arbejder konstruktivt med disse. I den forbindelse 
blev ideen om et netværk blandt medlemsorganisationerne, som SUMHs bestyrelse har udvik-
let som koncept i 2017, afprøvet. Det fik dog ikke den store tilslutning og der vil i stedet blive 
tænkt i andre platforme i 2018. SUMH har desuden i løbet af 2017 fortsat været opmærk-
somme på at tænke vores medlemsorganisationer ind i de tilbud, som SUMH har, herunder 
også det årlige kompetenceløftseminar, som i 2017 blev afholdt med fokus på at opkvalificere 
SUMHs frivillige som rollemodeller. 
 
På frivilligområdet har SUMH i løbet af 2017 haft over 60 aktive unge tilknyttet projekter og 
udvalg (se oversigt i årsberetning). SUMHs to frivillige udvalg, SUMH Aktiv og Ulandsud-
valget har været meget aktive i 2017. SUMH Aktiv har gennem støtte fra Socialstyrelsen fået 
et ekstra boost, og der er nu to lokalafdelinger i hhv. Århus og København, der afholder både 
faglige og sociale arrangementer for unge med handicap. På den måde er der kommet nye fri-
villige til SUMH. Ulandsudvalget har været meget aktive med udvikling af nye samarbejder 
samt med rekruttering af nye frivillige ressourcer til SUMHs ulandsaktiviteter. 
 
I 2017 har SUMH påbegyndt følgende projekter: Kompetenceløft af SUMHs rollemodeller, 
boost af SUMH Aktiv, Sund Seksualitet for Unge Med Multiple Funktionsnedsættelser, op-
lysningsprojektet De Ukuelige og DUF Ungdomslederprogram. Dertil har der været en del 
konsulentopgaver, herunder blandt andet: Alle Med, Forældrekurser, ung-til-ung workshops i 
Københavns Kommune, bidrag vedr. tilgængelighed på Ungdommens Folkemøde 2017, De 
spirende historiefortællere med Livsbanen m.m. I årsberetningen er en liste over alle de pro-
jekter og konsulentopgaver, som er afsluttet i 2017. 
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Ledelsesberetning (fortsat) 
 
 
Der er udarbejdet særskilte projektregnskaber for alle projekter bortset fra ulandsprojekterne. 
Derfor indgår disse projekter ikke særskilt i dette regnskab. 
 
Usædvanlige forhold 
 
Der har i år 2017 ikke været nogen usædvanlige forhold. 
 
Usikkerhed ved indregning eller måling 
 
Der har ikke været nogen usikkerhed ved indregning eller måling i årsrapporten for år 2017. 
 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold  
 
Årets samlede resultat er et overskud på 90.711 kr., og dermed 244.441 kr. mere end budget-
teret (i det reviderede budget fra august 2017). Dette skyldes bl.a. at SUMH, siden det revide-
rede budget blev godkendt, har fået flere indtægter ind via løbende større konsulent- og kur-
susvirksomhed end forventet. Dertil var der budgetteret meget højt ift. SUMHs bidrag til fæl-
lesomkostninger (andel af husleje, reception mv.), og de reelle udgifter var betydeligt lavere. 
Dette skyldes bl.a. en aftale om reduktion i husleje grundet færre ansatte. 
 
Indtægter 
 
Den største indtægt i 2017 har været tipstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) på 
521.978 kr. Der var budgetteret med 500.000 kr. og det ekstra tilskud skyldes dels dækning af 
internationale udgifter og dels et mindre overskud fra tipsmidlerne, som blev fordelt blandt 
alle tilskudsmodtagere. 
 
Der har været indtægter i form af kontingenter på 22.100 kr., hvilket afspejler, at SUMH har 
haft 13 medlemsorganisationer i 2017. Dertil har der været indtægter i form af konsulent- og 
kursusvirksomhed på i alt 160.981 kr. og andre tilskud på i alt 924.547 kr. Andre tilskud be-
står af tilskud fra projekter i Uganda (disse fremgår dog ligeledes under omkostninger og er 
derfor neutralt – det skal blot fremgå at regnskabet jf. regnskabsinstrukser fra Handicappul-
jen), samt ekstra administrationsbidrag fra ulandsprojekterne og en donation fra Roskilde Fe-
stival på 25.000 kr. Samlet set er indtægterne 977.306 kr. større end forventet, som dels skyl-
des donationen fra Roskilde Festival, dels større konsulent- og kursusvirksomhed end forven-
tet og dels ekstra indtægter på ulandsprojekter. 
 
Omkostninger 
 
Omkostningerne fordeler sig på aktivitetsbestemte omkostninger (møder, arrangementer og 
kontingenter), på personaleomkostninger (lønudgifter mv.), DH projekter samt andre eksterne 
omkostninger (organisatoriske omkostninger, drift samt personalerelaterede omkostninger). 
 
Samlet set har de aktivitetsbestemte omkostninger været 31.280 kr. mindre end budgetteret. De 
primære afvigelser skyldes, at der var budgetteret med at holde 2 MO-seminarer i 2017 (grundet 
udskydelse af MO seminar fra 2016 til start 2017). Dog blev det andet MO-seminar udskudt til 
2018, og der blev altså kun afholdt ét MO-seminar i 2017. Dertil har SUMH Aktiv, grundet 
tilskud fra Socialstyrelsen (via nyt projekt), haft væsentligt færre udgifter end budgetteret med. 
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Ledelsesberetning (fortsat) 
 
 
DH projekter er som nævnt ovenfor en post, der er med som standard jf. regnskabsinstrukserne 
fra Handicappuljen i Danske Handicaporganisationer (DH). 
 
Personaleomkostningerne er samlet set 31.411 kr. mindre end budgetteret. Dette passer nogen-
lunde på budgettet og der er derfor ikke større årsager hertil. 
  
I forhold til andre eksterne omkostninger er der anvendt 83.546 kr. mindre end budgetteret. De 
største afvigelser findes i omkostningerne for fællesomkostninger (andel af husleje, reception 
mv), hvor der er budgetteret med at SUMH skulle betale en større andel. Da SUMH har fået 
færre ansatte er der blevet lavet en aftale med DH (udlejer af SUMHs kontorlokaler) om reduk-
tion i husleje. Dette har forårsaget færre udgifter end planlagt. Til gengæld har der været en 
negativ difference på bestyrelsesposten, hvilket skyldes, at bestyrelsen i 2017 har haft flere 
medlemmer, der bor langt væk og der derfor har været flere transport- og opholdsomkostninger 
forbundet med bestyrelsesmøderne. Denne ekstra udgift modsvares delvist af et mindre forbrug 
til bestyrelsesteams. Derudover har der været en del flere udgifter til repræsentantskabsmødet 
end budgetteret med samt til EDB-udgifter. Ift. repræsentantskabsmødet har der været forsøgt 
sparet, men det har været vigtigt for SUMHs bestyrelse at kunne holde et ordentligt møde for 
repræsentantskabet. Derfor er denne budgetpost igen steget på 2018-budgettet. Ift. EDB-udgif-
terne skyldes de ekstra omkostninger flere udgifter forbundet med billeder af medarbejdere og 
bestyrelse end forventet (grundet stor udskiftning) samt flere udgifter til hjemmesider, da flere 
projekter (som ellers betalte til hjemmesiderne) er lukket ned. SUMHs bestyrelse har besluttet 
at afskaffe professionelle billeder af bestyrelse og ansatte (undtagen pressebilleder) fremadret-
tet, og to større hjemmesider fra SUMHs tidligere projekter er lukket ned. Derfor forventes 
omkostningerne til denne post at blive noget lavere fremadrettet. 
 
Årets resultat er et overskud på 90.711 kr., som foreslås overført til egenkapitalen for at bygge 
denne op og sikre likviditeten. 
 
Anvendelse af tilskud 
 
Tipstilskuddet fra DUF er primært anvendt til mødeudgifter, herunder repræsentantskabs-
møde, bestyrelsesmøder og andre frivillige udvalg, samt administration og lønomkostninger 
til sekretariatet. 
 
Forventninger til år 2018 
 
I 2018 er der ved starten af året ikke udsigt til at kunne skabe et overskud ligesom det er set i 
2015, 2016 og 2017. Dette skyldes, at SUMH har få projekter ved årets start. Dog startede 
SUMH også år 2017 med underskud som det ses i 2018-budgettet, og det lykkedes altså at 
vende billedet til et overskud. Ikke desto mindre, og som det fremgår af 2018 budgettet, har 
SUMH fortsat budgetteret med besparelser for at mindske det forventede underskud. Dertil 
arbejdes der p.t. på at øge antallet af projekter og øvrige indtægter, og i 2018 gøres der en stor 
indsats for at vende billedet, herunder i form af at afsøge alternative indtægtsmuligheder. 
SUMHs bestyrelse har dette som et fokusområde i 2018. 
 
SUMH ønsker forsat at øge egenkapitalen og med 2017 er vi et skridt videre i den rigtige ret-
ning. I 2018 gør vi os i første omgang ikke forhåbninger om at den øges yderligere, men det 
er fortsat det vi sigter efter og forhåbentlig vil det blive muligt igen fra 2019 af. 
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Ledelsesberetning (fortsat) 
 
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning  
Der er efter regnskabsårets afslutning d. 31. december 2017 ikke indtruffet begivenheder, som 
væsentlig vil kunne påvirke organisationens finansielle stilling. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
 
Årsregnskabet for Sammenslutningen af Unge med Handicap for 2017 er aflagt i overensstem-
melse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Den anvendte regn-
skabspraksis er uændret i forhold til året før, og er i hovedtræk beskrevet nedenfor. 
 
 
Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdire-
guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle om-
kostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
organisationen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå organisationen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en 
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med 
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen 
mellem kostpris og nominelt beløb. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden års-
rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 

 
RESULTATOPGØRELSEN 

 
Indtægter 
Tilskud indtægtsføres over den bevilgede periode. 
 
 
Aktivitetsbaserede omkostninger 
Aktivitetsbaserede omkostninger omfatter omkostninger til projekter og aktiviteter. 
 
 
Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til møder, lokaler, administration mv. 
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 
 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der ved-
rører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle 
omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrø-
rende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån mv. 
 
 
Skat af årets resultat 
Som en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig organisation er SUMH fritaget for 
selvangivelsespligt.  
 
 
BALANCEN 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Vær-
dien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. 
 
 

 Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
 
 
Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, 
der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatop-
gørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige penge-
strømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen. 

 
 Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på ba-

lancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kur-
sen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen un-
der finansielle indtægter og omkostninger. 



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Budget
2017 2017 2016

Note kr. kr. kr.

Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 1 521.978 500.000 500.000
Andre tilskud 2 924.547 25.000 675.002

Tilskud i alt 1.446.525 525.000 1.175.002
Konsulent og kursusvirksomhed 160.981 105.200 277.899
Kontingenter 22.100 22.100 22.100

Indtægter i alt 1.629.606 652.300 1.475.001

Aktivitetsbestemte omkostninger 3 31.420 62.700 39.132
DH projekter 4 880.102 0 675.002
Personaleomkostninger 5 390.919 422.330 437.782
Andre eksterne omkostninger 6 236.454 320.000 208.381

Omkostninger i alt 1.538.895 805.030 1.360.297

Resultat før renter 90.711 -152.730 114.704

Finansielle udgifter  0 -1.000 -3.722
Finansielle udgifter til det offentlige 0 0 -2.248

Årets resultat 90.711 -153.730 108.734
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Balance 31. december

Aktiver 2017 2016
Note kr. kr.

Inventar 7 0 0

Materielle anlægsaktiver 0 0

Depositum DH 34.923 59.012

Finansielle anlægsaktiver 34.923 59.012

Anlægsaktiver 34.923 59.012

Projekttilskud til fremførsel 8 25.830 201.999
Andre tilgodehavender 32.807 53.152
Tilgodehavende kontingent medlemsorganisationer 1.700 0
Periodeafgrænsningsposter 8.738 92.338

Tilgodehavender 69.075 347.489

Likvide beholdninger 2.028.289 2.040.394

Omsætningsaktiver 2.097.364 2.387.883

Aktiver 2.132.287 2.446.895
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Balance 31. december

Passiver 2017 2016
Note kr. kr.

Egenkapital primo 308.849 200.115
Overført resultat 90.711 108.734

Egenkapital 399.560 308.849

Projekttilskud til fremførsel 8 1.175.724 1.552.189
Skyldig Nudipu 1.704 0
Feriepengeforpligtelse 211.412 265.674
Periodeafgrænsningsposter 50.000 50.000
Anden gæld 293.887 270.183

Kortfristede gældsforpligtelser 1.732.727 2.138.046

Gældsforpligtelser 1.732.727 2.138.046

Passiver 2.132.287 2.446.895

Eventualforpligtelser 9
Medlemstal 10
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

2017 2016
Note kr. kr.

Resultat før renter 90.711 114.704
Forskydning i tilgodehavender 102.245 338.455
Forskydning i kreditorer og anden gæld -28.854 -282.027
Finansielle omkostninger 0 -5.970

Pengestrømme fra driftsaktivitet 164.102 165.162

Forskydning i deposita 24.089 -5.007

Pengestrømme fra investeringer 24.089 -5.007

Forskydning i forudbetalt projekttilskud -200.296 -78.402

Pengestrømme fra finansiering -200.296 -78.402

Årets pengestrøm -12.105 81.753

Likvide midler primo 2.040.394 1.958.641

Likvide midler ultimo 2.028.289 2.040.394
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Noter Budget
2017 2017 2016

kr kr. kr.

1. Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 
Andel af Tips- og Lottomidlerne (DUF) 521.978 500.000 500.000

521.978 500.000 500.000

2. Andre tilskud
Diverse indtægter 25.000 25.000 0
Tilskud "DH oplysningsprojekt" 126.406 0 0
Tilskud "Empowerment YWD Uganda" HP-141-088 756.822 0 653.072
Tilskud "Diploma in Development Leaders",
HP 141-086 0 0 21.930
Tilskud "Rollemodeller, HP-141-051" -3.126 0 0
Administrationsbidrag ulandsprojekter 19.445 0 0

924.547 25.000 675.002
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Noter Budget
2017 2017 2016

kr kr. kr.
3. Aktivitetsbestemte omkostninger
Folkemødegruppen 0 0 4.560
Ulandsudvalg 2.154 3.000 8.187
SUMH-aktiv (festudvalg) 150 3.000 2.371
Nordisk samarbejde 0 500 1.926
DUF møder 0 500 37
Kontingenter DUF 7.500 7.500 7.500
Kontingenter SUS 200 200 200
Frivilligdag 5.662 7.000 6.965
MO-seminar 13.018 26.000 0
Kampagner 2.736 15.000 7.386

31.420 62.700 39.132

4. DH Projekter
Projekt "DH oplysningsprojekt" 126.406 0 0
Projekt "Empowerment YWD Uganda", HP-141-088 756.822 0 653.072
Projekt "Diploma in Development Leaders",
HP 141-086 0 0 21.930
Projekt "Rollemodeller", HP-141-051 -3.126 0 0

880.102 0 675.002
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Noter Budget
2017 2017 2016

kr kr. kr.
5. Personaleomkostninger
Lønninger 2.010.968 1.965.967 3.010.772
Andel projekt "Ulandsprojekter" 0 0 0
Andel projekt "Cafe" 0 0 -115.258
Andel projekt "MENTOR" -216.880 -254.584 -1.132.095
Andel projekt "Inkluderende Fritidsfællesskaber” -871.156 -888.022 -611.867
Andel Projekt "Velfærdsfabrikken" 0 0 -261.039
Andel projekt "Empowerment YWD Uganda” -110.410 -102.791 -160.004
Andel projekt "Rum for seksualitet - 2" 0 0 -15.175
Andel Projekt "Sumh aktiv" -11.313 -10.774 0
Andel Projekt "SS-MF" -272.562 -244.466 0
Lønrefusion -110.795 -86.500 -249.100
Arbejdsskadeforsikring 0 0 0
Sociale ydelser 24.321 36.000 31.563
Personalegoder 3.008 7.500 -280
Regulering feriepengeforpligtelser -54.262 0 -59.735

390.919 422.330 437.782

Der har i regnskabsåret 2017 været 5 fuldtidsansatte opgjort efter ATP-metoden (2016: 8)
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Noter Budget
2017 2017 2016

kr kr. kr.
6. Andre eksterne omkostninger
Bestyrelsen 41.366 35.000 53.296
Bestyrelsesteams 1.025 3.000 5.993
Repræsentantskabet 40.247 32.000 33.054
Møder med medlemsorganisationerne 0 3.000 2.475
Konsulenttjenesten 0 1.000 1.554
Personalemøder 1.228 1.500 901
Andre møder 443 0 490
Kontormøder 0 0 3.861
Receptioner, gaver mv. 0 500 1.530
Frivilligkurser og konferencedeltagelse 2.297 2.500 0
Ansættelse af personale 0 0 700
Fællesomkostninger - andel af husleje, reception mv. 56.381 150.000 23.410
Telefon og telefax 4.888 4.000 2.376
Porto og kopiering 593 4.000 1.511
Kontorartikler og tryksager 489 1.500 127
Forsikringer 2.445 3.000 1.029
Småanskaffelser og vedligeholdelse 5 0 0
Kontorinventar 271 500 196
Revision og regnskabsmæssig assistance 59.289 55.000 70.484
Advokat 1.326 3.000 0
EDB-udgifter og hjemmesiden 23.131 10.000 12.847
Gebyr 2.505 5.500 4.238
Gaver 1.784 1.000 529
Kursregulering, kassedifferencer -1.745 0 -1.436
Kursus 951 1.500 1.425
Personalefrugt 1.486 2.500 1.625
Momsrefusion -6.898 0 -16.331
Diverse 2.947 0 2.497

236.454 320.000 208.381
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Noter 2017 2016
kr kr.

7. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo 338.900 339.050
Tilgang i året 28.906 14.472
Afgang i året -124.100 -14.622

Kostpris ultimo 243.706 338.900

Afskrivninger primo 338.900 339.050
Afskrivninger i året 28.906 14.472
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver -124.100 -14.622

Afskrivninger ultimo 243.706 338.900

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 0

8. Projekttilskud til fremførsel 

Tilskud primo 0 0
Tilskud i året Sundhedsstyrelsen 525.949 0

Tilskud i alt 525.949 0

Anvendt tilskud primo 0 0
Anvendelse af tilskud i året 456.563 0

Anvendt tilskud i alt 456.563 0

Tilskud til fremførsel 69.386 0

SUMH har modtaget bevilling fra Sundhedsstyrelsen på i alt kr. 525.949 til projektet "Sund seksuali-
tet for unge med funktionsnedsættelser" til anvendelse i perioden 1. april 2017 - 31. december 2017.

Projekt "Sund Seksualitet for unge med funktionsnedsættelser"
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Noter 2017 2016
kr kr.

8. Projekttilskud til fremførsel (fortsat)
Projekt "SUMH Aktiv"
Tilskud primo 0 0
Tilskud i året Socialstyrelsen 100.000 0

Tilskud i alt 100.000 0

Anvendt tilskud primo 0 0
Anvendelse af tilskud i året 21.209 0

Anvendt tilskud i alt 21.209 0

Tilskud til fremførsel 78.791 0

Projekt "Rollemodeller, HP-141-051"
Tilskud primo 225.160 225.160
Tilskud i året Danske Handicaporganisationer 0 0
Ej anvendte midler retur -10.804 0
Administrationsbidrag 219 0

Tilskud i alt 214.575 225.160

Anvendt tilskud primo 217.701 217.701
Udbetalt tilskud -3.126 0
Anvendelse af tilskud i året 0 0

Anvendt tilskud i alt 214.575 217.701

Tilskud til fremførsel 0 7.459

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr. 240.399 til projektet 
"Role models for youth with disabilities in Uganda" til anvendelse i perioden 1. juni 2014 - 1. marts 
2015.

SUMH har modtaget bevilling fra Socialstyrelsen på i alt kr. 100.000 til projektet "SUMH Aktiv" til 
anvendelse i perioden 1. august 2017 - 31. juli 2018. 
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Noter 2017 2016
kr kr.

8. Projekttilskud til fremførsel (fortsat)

Tilskud primo 48.298 48.298
Tilskud i året Danske Handicaporganisationer 0 0
Ej anvendte midler retur -2.811 0
Administrationsbidrag -2.914 0

Tilskud i alt 42.573 48.298

Anvendt tilskud primo 42.573 20.643
Udbetalt tilskud 0 21.930
Anvendelse af tilskud i året 0 0

Anvendt tilskud i alt 42.573 42.573

Tilskud til fremførsel 0 5.725

Projekt "Cafe"
Tilskud primo 341.600 136.096
Tilskud i året Puljestyring 0 163.904
Tilskud i året Nord-Vest Fonden 0 41.600
Ej anvendte midler retur -90.874 0

Tilskud i alt 250.726 341.600

Anvendt tilskud primo 250.726 67.443
Anvendelse af tilskud i året 0 183.283

Anvendt tilskud i alt 250.726 250.726

Tilskud til fremførsel 0 90.874

Projekt "Diploma in Development Leaders, HP-141-086"

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr. 48.298 til projektet 
"Diploma in Development Leaders".

SUMH har modtaget bevilling fra Pujlestyring på i alt kr. 300.000 til projektet "Cafe" til anvendelse i 
perioden 1. september 2015 - 31. august 2016. Modtaget tilskud fra  Nord-Vest Fonden på i alt kr. 
41.600 til anvendelse i perioden inden 31. december 2017.
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Noter 2017 2016
kr kr.

8. Projekttilskud til fremførsel (fortsat)
Projekt "Kompetenceløft Sociale Frivillige"
Tilskud primo 69.700 0
Tilskud i året, Socialstyrelsen 0 69.700
Ej anvendte midler retur -21.128 0

Tilskud i alt 48.572 69.700

Anvendt tilskud primo 49.370 0
Anvendelse af tilskud i året -798 49.370

Anvendt tilskud i alt 48.572 49.370

Tilskud til fremførsel 0 20.330

Projekt "Kompetenceløft til SUMH's rollemodeller"
Tilskud primo 0 0
Tilskud i året, Socialstyrelsen 68.900 0
Ej anvendte midler retur 0 0

Tilskud i alt 68.900 0

Anvendt tilskud primo 0 0
Anvendelse af tilskud i året 60.586 0

Anvendt tilskud i alt 60.586 0

Tilskud til fremførsel 8.314 0

SUMH har modtaget bevilling fra Socialstyrelsen  på kr. 68.900 til projektet "Kompetenceløft til 
SUMH's rollemodeller" til anvendelse i perioden 1. september 2016 - 31. december 2017.

SUMH har modtaget bevilling fra Socialstyrelsen  på kr. 69.700 til projektet "Kompetenceløft Social
Frivillige" til anvendelse i perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016.
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Noter 2017 2016
kr kr.

8. Projekttilskud til fremførsel (fortsat)
Projekt "Rum for seksualitet 2"
Tilskud primo 369.468 390.000
Tilskud i året Sundhedstyrelsen 0 0
Ej anvendt tilskud, overført nyt projekt 0 -20.532

Tilskud i alt 369.468 369.468

Anvendt tilskud primo 369.468 283.186
Anvendelse af tilskud i året 0 86.282

Anvendt tilskud i alt 369.468 369.468

Tilskud til fremførsel 0 0

Projekt "Rum for seksualitet 2 restmidler - tryk og 
forsendelse af rapport"
Tilskud primo 20.532 0
Tilskud i året Sundhedstyrelsen, restmidler RSF 2 0 20.532
Ej anvenste midler retur -4.551 0

Tilskud i alt 15.981 20.532

Anvendt tilskud primo 15.966 0
Anvendelse af tilskud i året 15 15.966

Anvendt tilskud i alt 15.981 15.966

Tilskud til fremførsel 0 4.566

SUMH har modtaget bevilling fra Sundhedstyrelsen på i alt kr. 390.000 til projektet "Rum for 
seksualitet 2" til anvendelse i perioden 1. april 2015 - 1. marts 2016.

SUMH har modtaget bevilling fra Sundhedstyrelsen på i alt kr. 390.000 til projektet "Rum for 
seksualitet 2" til anvendelse i perioden 1. april 2015 - 1. marts 2016. Der er givet tilladelse til, at 
restmidlerne bruges til projekt RSF 2 restmidler - tryk og forsendelse af rapport.
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Noter 2017 2016
kr kr.

8. Projekttilskud til fremførsel (fortsat)
Projekt "Empowerment YWD Uganda" HP-141-088
Tilskud primo 1.488.498 0
Tilskud i året, Danske Handicaporganisationer 500.000 1.531.141
Tilskud i året, overhead 0 0
Administrationsbidrag 42.643 -42.643

Tilskud i alt 2.031.141 1.488.498

Anvendt tilskud primo 653.072 0
Udbetalt tilskud 558.565 449.106
Anvendelse af tilskud i året 198.257 203.966

Anvendt tilskud i alt 1.409.894 653.072

Tilskud til fremførsel 621.247 835.426

Tilskud primo 0 0
Tilskud i året, Dansk Ungdoms fællesråd 232.288 0
Administrationsbidrag -16.047 0

Tilskud i alt 216.241 0

Anvendt tilskud primo 0 0
Udbetalt tilskud 84.750 0
Anvendelse af tilskud i året 144.492 0

Anvendt tilskud i alt 229.242 0

Tilskud til fremførsel -13.001 0

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr. 2.881.242,56 til 
projektet "Empowerment YWD Uganda" til anvendelse i perioden 1. februar 2016 - 31. marts 2019.

SUMH har modtaget bevilling fra Dansk ungdoms fællesråd på i alt kr. 290.360 til projektet 
"Empowerment of the YWDs movement in Uganda" til anvendelse i perioden 1. februar 2017 - 31. 
juli 2017.

Projekt "Empowerment of the YWDs movement in Uganda" PP-4-2016-0350

27



Noter 2017 2016
kr kr.

8. Projekttilskud til fremførsel (fortsat)
Projekt "DH-oplysningsprojekt (De Ukuelige)"
Tilskud primo 0 0
Tilskud i året, Danske Handicaporganisationer 199.578 0
Administrationsbidrag -8.726 0

Tilskud i alt 190.852 0

Anvendt tilskud primo 0 0
Udbetalt tilskud 0 0

Anvendelse af tilskud i året:

Forberedelse
Visum 1.019 0
Transport lufthavn 224 0
Møde og planlægning 172 0
Vaccinationer 3.991 0
Forsikring 6.614 0

Medie og kommunikation
Medie akkreditering 1.239 0
Tilladelse drone flyvning 0 0
Airtime 464 0
Internet 583 0
Bank gebyr 646 0

Danske frivillige
Flybilletter 14.058 0
Husleje 4.140 0
Diæter 12.900 0

Chauffør og program
Løn program ass. 1.806 0
Husleje 1.932 0
Forplejning chauffør 1.013 0
Forplejning program ass. 1.408 0

Distriksbesøg
Leje Værelse 3.740 0
Transport 5.490 0
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Noter 2017 2016
kr kr.

8. Projekttilskud til fremførsel (fortsat)
Projekt "DH-oplysningsprojekt (De Ukuelige)" (fortsat)

Udstyr produktion
Ekstern harddisk 721 0
Macbook pro 19.100 0
Drone 5.495 0
Go-pro kamera 0 0
Mikrofon 1.402 0

Efterbehandling produktion
Klippeprogram 2.699 0
Grafiker 15.000 0
Teknisk support, klipper 0 0
Teknisk support, tonemester 0 0
Teknisk support, lydmix 3.806 0

Information og formidling
Videoaften DK 14.050 0
Videoaften UGX 0 0
Sociale medier DK, UGX 0 0

Ugandiske frivillige
Transport 88 0
Diæter 384 0

Budget margin 472 0

Anvendt tilskud i alt 124.656 0

Synstolkning 1.750 0

Anvendt tilskud i alt m/synstolkning 126.406 0

Tilskud til fremførsel 64.446 0

Ovenstående opgørelse af projektomkostninger er ikke komplet. SUMH afventer regnskab fra partner 
med afholdte projektomkostninger i Uganda (Videoaften UGX m.m.).

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr. 199.578 til projektet 
"DH-oplysningsprojekt (De Ukuelige)" til anvendelse i perioden 1. april 2017 - 31. december 2017.
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Noter 2017 2016
kr kr.

8. Projekttilskud til fremførsel (fortsat)
Projekt "Including youths with disabilities in STF"
Tilskud primo 0 0
Tilskud i året, Dansk ungdoms fællesråd 0 0

Tilskud i alt 0 0

Anvendt tilskud primo 0 0
Anvendelse af tilskud i året 12.829 0

Anvendt tilskud i alt 12.829 0

Tilskud til fremførsel -12.829 0

Projekt "Rum for seksualitet"
Tilskud primo 2.939.268 2.986.364
Tilskud i året social- og intregrationsministeriet 0 0
Ej anvendte midler retur 0 -47.096

Tilskud i alt 2.939.268 2.939.268

Anvendt tilskud primo 2.939.268 2.946.237
Anvendelse af tilskud i året 0 -6.969

Anvendt tilskud i alt 2.939.268 2.939.268

Tilskud til fremførsel 0 0

SUMH har modtaget bevilling fra social- og integrationsministeriet på i alt kr. 2.986.364 til projektet 
"Rum til seksualitet" til anvendelse i perioden 1. juli 2013 - 30. juni 2016.

SUMH har modtaget bevilling fra Dansk ungdoms fællesråd på i alt kr. 39.529 til projektet "Includin
youths with disabilities in STF" til anvendelse i perioden 22. januar - 1. februar 2018.
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Noter 2017 2016
kr kr.

8. Projekttilskud til fremførsel (fortsat)
Projekt "Volue"
Tilskud primo 590.898 500.000
Tilskud i året 0 90.898
Tilskud i året Muskelsvindfonden 0 0

Tilskud i alt 590.898 590.898

Anvendt tilskud primo 590.898 596.591
Anvendelse af tilskud i året 0 -5.693

Anvendt tilskud i alt 590.898 590.898

Tilskud til fremførsel 0 0

Projekt "Velfærdsfabrikken"
Tilskud primo 2.875.560 2.775.560
Tilskud i året Velux Fonden 201.999 100.000

Tilskud i alt 3.077.559 2.875.560

Anvendt tilskud primo 3.077.559 1.666.029
Anvendelse af tilskud i året 0 1.411.530

Anvendt tilskud i alt 3.077.559 3.077.559

Tilskud til fremførsel 0 -201.999

SUMH har modtaget bevilling fra Velux Fonden på i alt kr. 3.200.697 til projektet "Velfærdsfabrik-
ken" til anvendelse i perioden 23. september 2014 - 30. september 2016.
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Noter 2017 2016
kr kr.

8. Projekttilskud til fremførsel (fortsat)
Projekt "Det sociale potentiale"
Tilskud primo 287.501 300.000
Tilskud i året Indenrigs- og Socialministeriet 0 0
Ej anvendte midler retur 0 -12.499

Tilskud i alt 287.501 287.501

Anvendt tilskud primo 287.501 287.501
Anvendelse af tilskud i året 0 0

Anvendt tilskud i alt 287.501 287.501

Tilskud til fremførsel 0 0

Projekt "Forankring af projekt Foreninger for alle"
Tilskud primo 556.818 630.060
Tilskud i året 0 -7
Ej anvendte midler retur 0 -73.235

Tilskud i alt 556.818 556.818

Anvendt tilskud primo 556.818 497.825
Anvendelse af tilskud i året 0 58.993

Anvendt tilskud i alt 556.818 556.818

Tilskud til fremførsel 0 0

SUMH har modtaget bevilling fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold på i 
alt kr. 300.000 til projektet "Det sociale potentiale" til anvendelse i perioden 1. juni 2014 - 31. juli 
2015.

SUMH har modtaget bevilling fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold på i 
alt kr. 630.053 til projektet "Forankring af projekt Foreninger for alle" til anvendelse i period-en 1. 
januar - 31. december 2015.
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8. Projekttilskud til fremførsel (fortsat)
Projekt "Uddannelse af facilitatorkorps"
Tilskud primo 49.234 56.800
Tilskud i året Indenrigs- og Socialministeriet 0 0
Ej anvendt tilskud, overført nyt projekt 0 -7.566

Tilskud i alt 49.234 49.234

Anvendt tilskud primo 49.234 49.234
Anvendelse af tilskud i året 0 0

Anvendt tilskud i alt 49.234 49.234

Tilskud til fremførsel 0 0

Projekt "Uddannelse af facilitatorkorps restmidler"
Tilskud primo 7.566 0
Tilskud i året Indenrigs- og Socialministeriet restmidler 0 7.566
Ej anvendte midler retur -4.842 0

Tilskud i alt 2.724 7.566

Anvendt tilskud primo 2.724 0
Anvendelse af tilskud i året 0 2.724

Anvendt tilskud i alt 2.724 2.724

Tilskud til fremførsel 0 4.842

SUMH har modtaget bevilling fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold på i 
alt kr. 56.800 til projektet "Uddannelse af facilitatorkorps" til anvendelse i perioden 1. juli 2014 - 28. 
februar 2015.

SUMH har modtaget bevilling fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold på i 
alt kr. 56.800 til projektet "Uddannelse af facilitatorkorps" til anvendelse i perioden 1. juli 2014 - 28. 
februar 2015. Restmidler er på kr. 7.566 til anvendelse i perioden frem til 31. december 2016.
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8. Projekttilskud til fremførsel (fortsat)
Projekt "Inkluderende Fritidsfællesskaber"
Tilskud primo 1.490.473 0
Tilskud i året, Socialstyrelsen 1.141.397 1.490.473

Tilskud i alt 2.631.870 1.490.473

Anvendt tilskud primo 1.035.533 0
Anvendelse af tilskud i året 1.262.797 1.035.533

Anvendt tilskud i alt 2.298.330 1.035.533

Tilskud til fremførsel 333.540 454.940

Projekt "Mentor"
Tilskud primo 2.477.051 904.551
Tilskud i året Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering 232.500 1.572.500

Tilskud i alt 2.709.551 2.477.051

Anvendt tilskud primo 2.349.024 891.907
Anvendelse af tilskud i året 360.527 1.457.117

Anvendt tilskud i alt 2.709.551 2.349.024

Tilskud til fremførsel 0 128.027

Projekttilskud i alt
Forudbetalte projektomkostninger i alt -25.830 -201.999
Ikke anvendte projekttilskud i alt 1.175.724 1.552.189
Projekttilskud til fremførsel i alt 1.149.894 1.350.190

SUMH har modtaget bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på i alt kr. 2.752.279 
til projektet "Mentor" til anvendelse i perioden 1.april - 31. marts 2017.

SUMH har modtaget bevilling fra Socialstyrelsen på i alt kr. 3.707.860,19 til projektet "Inkluderende 
Fritidsfællesskabet" til anvendelse i perioden 1. januar 2016 - 31. december 2018.
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9. Eventualforpligtelser
Sammenslutningen af Unge Med Handicap har indgået lejekontrakt på sekretariatslokalerne på 
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Lejekontrakaten inkl. driftsoverenskomst (reception, 
forsendelse, kopi m.m.) kan tidligst opsiges til fraflytning den 1. december 2022, svarende til en 
samlet eventualforpligtelse pr. 31. december 2017 på kr. 678.105.
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10. Medlemstal
Antal Heraf

Medlemsorganisation medlemmer under 30 år %
CP Ung 409 291 71,1
Dansk Blindesamfunds Ungdom 254 181 71,3
Dansk Døves Ungdomsforbund 211 181 85,8
Dysleksi Ungdom 87 87 100,0
Foreningen af Danske Døvblinde Ungdomsudvalg 44 33 75,0
ForeningeN af Unge med Gigt 231 167 72,3
Høreforeningens Ungdomsudvalg 335 254 75,8
LOBPA's Ungenetværk 70 50 71,4
Muskelsvindsfondens Ungdomsgruppe 361 248 68,7
Scleroseforeningens Ungegruppe 1.079 454 42,1
ULF-Ungdom 631 277 43,9
Ungdomskredsen - Dansk Handicap Forbund 493   375 76,1

I alt 4.205 2.598 61,8
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