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Ledelsespåtegning  
 
 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 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. 
 
Høje Taastrup, den 12. marts 2021 
 
 
Bestyrelsen:  
 
 
 
Mads Edelvang-Pejrup Kristian Sørensen Astrid Siemens Lorenzen
Konstitueret Formand Konstitueret Næstformand

 
 
 
Alice Bossing Sofie Monggaard Christensen Antoniett Vebel Pharao 
  

 
 
 
Rikke Sørensen Nicolai Møller William Korte 
  Suppleant
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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 2020, 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 2020 samt af resultatet af organisationens ak-
tiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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. 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for Sammenslutningen 
af Unge Med Handicap det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2020. Budgettallene, 
som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen og noterne, har ikke væ-
ret underlagt revision. 
 
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  
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Den uafhængige revisors påtegning (fortsat) 
 
 
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. 
 
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. 
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Den uafhængige revisors påtegning (fortsat) 
 
 
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. 
 
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 12. marts 2021 
 
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 (sekretariatsleder): 21716170 
 Telefon (økonomimedarbejder): 21716178 
 Hjemmeside: www.sumh.dk 
 E-mail:  sumh@sumh.dk 
  
 CVR-nr.: 16 77 21 43 
 Stiftet:  1981  
 Hjemsted:  Taastrup 
 Regnskabsår: 1. januar – 31. december 2020  
  
 
Bestyrelse  Mads Edelvang-Pejrup, Konstitueret formand 
 Kristian Sørensen, konstitueret næstformand 
 Alice Bossing 
 Astrid Siemens Lorenzen 
 Antoniett Vebel Pharao 
 Rikke Sørensen 
 Sofie Monggaard Christensen 
 Nicolai Møller 
 William Korte, suppleant  
 
 
Daglig ledelse Ditte Rejnholdt Rudolfsen  
 
 
Revision Revisionsfirmaet Torben Andersen 
 Bymidten 80 
 3500 Værløse 
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Ledelsesberetning 
 
 
Hovedaktiviteter 
I 2020 har der, de første to måneder, været fokus på implementering af projekter og et påbe-
gyndende arbejde med organisationsudvikling. Allerede ved udgangen af februar var der en 
udtalt bekymring blandt bestyrelsen omkring betydningen af Covid19. 2020 blev derfor et år 
for SUMH, der, som for alle andre, var anderledes end forventet ved budgetlægningen og 
årets start. Det har betydet, at der i 2020 har været en øget aktivitet, der foregik online både 
under de faktiske nedlukninger, men også i perioderne imellem, da flere af vores medlemmer 
har været i pålagt eller selvvalgt isolation, grundet at de er særlig udsatte i forhold til Co-
vid19.  
 
Der har ligeledes været en opmærksomhed på sparsommelighed, fordi der var en stor usikker-
hed omkring, hvorvidt projekter kunne gennemføres, og der derfor skulle være økonomisk rå-
derum til at fastholde de evt. påvirkede medarbejdere. Derfor har der ikke været iværksat akti-
viteter ud over det absolutte nødvendige igennem hele 2020.  
 
På den politiske front har SUMH arbejdet for at sætte fokus på unge med handicap under Co-
vid19 og de afledte udfordringer heraf, som i høj grad har handlet om ensomhed. I relation til 
Covid19 har SUMH ligeledes indgået i Sektorpartnerskaber, som repræsentant for unge med 
funktionsnedsættelse. Derudover har SUMH arbejdet med uddannelsesområde – både ung-
domsuddannelser og videregående uddannelser – og i den forbindelse været i dialog med ord-
fører på handicap- og uddannelsesområdet. 
  
Ved årets start blev 4 nye Medlemsorganisationer indmeldt i SUMH. Det er PsoUng, Ræk-
værk, HSK og Autisme Ungdom. HSK er indmeldt som prøvemedlem, da de ønsker at op-
bygge et ungdomsudvalg, og ikke for nuværende har en struktur for opgørelse af medlemmers 
alder.  
 
Repræsentantskabsmødet 2020 blev afviklet online grundet restriktioner og med afsæt i di-
spensation fra DUF. Repræsentantskabsmødet blev gennemført som en række online debat-
møder, som ledte til det endelige repræsentantskabsmøde og en afstemning via spørgeskema. 
Næstforkvinde fra DUF var dirigent, og blev inddraget i tilrettelæggelsen og afviklingen for at 
sikre, at de demokratiske processer blev sikret i den alternative afvikling.  
 
Erfaringer fra det online repræsentantskabsmøde har dannet grundlag for nye måder at ind-
drage Medlemsorganisationerne på i løbet af året. SUMH har i 2020 afholdt månedlige onli-
nemøder med medlemsorganisationerne (Åbent MO-møde) i stedet for et bilateralt møde med 
hver medlemsorganisation. Det har ført til en øget inddragelse af medlemsorganisationerne i 
SUMH, en øget demokratisk inddragelse og en øget dialog mellem medlemsorganisationerne, 
ligesom SUMH’s strategi for 2021-2025 er blevet til i løbende dialog med Medlemsorganisa-
tionerne.  
 
På frivilligområdet har SUMH i løbet af 2020 haft 100 aktive unge tilknyttet projekter og ud-
valg. SUMH’s bestyrelsesmedlemmer og frivillige har været oplægsholdere og fortalere samt 
værter ved Åbent MO-møde og sociale arrangementer i SUMH Aktiv Online. 
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Ledelsesberetning (fortsat) 
 
 
SUMH Aktiv har i 2020 i høj grad været et online tilbud. Onlineaktiviteter har dels været gen-
nemført med lokalafdelingerne, som værter, eller i samarbejde med medlemsorganisationerne, 
så der har været et bredt ejerskab på aktiviteterne. Det har givet mulighed for, at unge med 
funktionsnedsættelse har kunnet mødes oftere og på tværs af landet, hvilket er blevet oplevet 
som meget positivt, fordi SUMH på den måde binder unge sammen på tværs af geografi, og 
har givet unge med funktionsnedsættelse og Medlemsorganisationerne mulighed for at skabe 
aktiviteter for andre, og en større målgruppe, på en let og tilgængelig måde. Når der har været 
genåbninger i samfundet, så har SUMH og SUMH Aktiv lokalt forsøgt sig med fysiske aktivi-
teter, hvor der har været få samlet, da SUMH har arbejdet ud fra et forsigtighedsprincip i for-
hold til Covid19. 
 
Internationalt udvalg har i 2020 arbejdet videre med Rwanda og Sierre Leone og Uganda. Det 
har på trods af Covid19 været muligt at gennemføre aktivitet alle tre steder i større eller min-
dre grad, og der har ligeledes været en opmærksomhed på at ligge aktiviteterne om, så de un-
derstøttede de udfordringer og muligheder, der var i relation til de enkelte lande og Covid19. 
 
Der er i 2020 påbegyndt et samarbejde med unge i Grønland. Et samarbejde, der vil fortsætte i 
2021, hvor der erfaringsudveksles både i forhold til udfordringer og muligheder i Grønland og 
Danmark, men også sættes fokus på at styrke unge med funktionsnedsættelses stemme i Grøn-
land. 
 
Der er ligeledes ultimo 2020 været arbejdet på et samarbejde med Bevica Fonden om i fælles-
skab at gøre unge med funktionsnedsættelses stemme stærkere både i og uden for handicap-
verden. Et samarbejde, der træder i kraft pr. 1. januar 2021, og påtænkes at løbe over 5 år. 
 
I 2020 har SUMH påbegyndt følgende nationale projekter: Outsider, Lev Livet og Debattør 
med en hjertesag 2020/2021, En hverdag med stærke fællesskaber, Trivsel gennem frivillig-
hed  
 
I 2020 har SUMH påbegyndt følgende internationale projekter: Tour de LNOB, Rwanda 
SUMH og UWEZO pilot project, Prestudy in Sierra Leone, ABC Project Operation Dags-
værk, Online Learning Partnershop Project (Sierre Leone), Scoping Mission. 
 
Der har i 2020 været meget få konsulentopgaver, følgende kan nævnes:  DIIS, Gentofte For-
eningslederakademi, Seksualundervisning (Køge, Byskovskolen, Bækgården), Løgum Kloster 
Højskole, Randers Jobcenter, Mediehuset, DH (følgegruppedeltagelse og zoomlancering). 
 
I årsberetningen er en liste over alle de projekter og konsulentopgaver, som er afsluttet i 2020. 
 
Der er udarbejdet særskilte projektregnskaber for alle projekter. For så vidt gælder ulandspro-
jekter er regnskaber under 500.000 kr. medtaget detaljeret i nærværende rengskab, jf. regn-
skabsinstrukserne fra Handicappuljen i Danske Handicaporganisationer (DH). 
 
Usædvanlige forhold 
Der har i år 2020 ikke været usædvanlige forhold. 
 
Usikkerhed ved indregning eller måling 
Der har ikke været usikkerhed ved indregning eller måling i årsrapporten for år 2020. 
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Ledelsesberetning (fortsat) 
 
 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold  
SUMH har fra marts 2020 valgt at udvise stor sparsommelighed for at kunne klare evt. nedlukning 
af projektaktiviteter i 2020 i relation til Covid19, og samtidig er mange aktiviteter afviklet online, 
hvilket har haft en positiv betydning for regnskabets resultat. En sparsommelighed, som skal om-
sættes til aktiviteter og udvikling for organisationen og medlemsorganisationerne i 2021.  
 
Den nævnte sparsomlighed og afvikling af onlineaktiviteter, samt at der har været flere nationale 
projekter, der har dækket af på fællesomkostninger og timer for sekretariatsleder og administrativ 
medarbejder har betydning for, at SUMH går ud med et overskud i 2020. 
 
Den resultatdisponering, der skete i forbindelse med 2019 er ikke aktiveret i 2020, grundet bekym-
ring for udviklingen i forhold til evt. midlertidige lukning af projekter. Resultatdisponering fra 
2019 vil blive aktiveret i 2021. Ligesom der resultatdisponeres over 220.000 kr., af årets resultat, 
til udvikling af frivillig- og medlemstilbud og kommunikation i 2021. 
 
Indtægter 
Den største indtægt i 2020 har været tipstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) på 
547.572 kr. Der var budgetteret med 500.000 kr. og det ekstra tilskud på 47.572 kr. skyldes et 
mindre overskud fra tipsmidlerne, som blev fordelt blandt alle tilskudsmodtagere. 
 
Der har været indtægter i form af kontingenter på 14.400 kr., hvilket afspejler, at SUMH har 
haft 16 medlemsorganisationer i 2020, og det er besluttet på Repræsentantskabsmødet, at kon-
tingent nedsættes til 900 kr. for også at kunne inkludere små og nye medlemsorganisationer. 
Dertil har der været indtægter i form af konsulent- og kursusvirksomhed på i alt 47.125 kr., 
hvilket er 95.831 kr. mindre end året før, men 47.125 kr. mere end budgetteret, da SUMH 
ikke budgettere med konsulentindtægter, da omfanget ikke er kendt ved budgetlægningen.  
 
Andre tilskud lyder på i alt 2.023.986 kr. Heraf indgår tilskud fra DH, som dog også udgifts-
føres under omkostninger, jf. regnskabsinstrukserne fra Handicappuljen i Danske Handicapor-
ganisationer (DH). Der indgår også indtægter i forbindelse med bl.a. tilskud fra Kulturmini-
steriet vedr. befordring og handicaphjælp på 13.146 kr., hvilket er 695 kr. mere end året før, 
og indtægter fra Holger Prytz Testamente (DH) i forbindelse med afvikling af kurser, sva-
rende til 58.958 kr. 
 
Samlet set er indtægterne 2.633.083 kr. Det er 902.694 kr. mindre end i 2019. 
 
Omkostninger 
Omkostningerne fordeler sig på aktivitetsbestemte omkostninger (møder, arrangementer og 
kontingenter) og på personaleomkostninger (lønudgifter mv.) samt andre eksterne omkostnin-
ger (organisatoriske omkostninger, drift samt personalerelaterede omkostninger). DH projekter 
indgår ligeledes som en omkostning, jf. regnskabsinstrukserne fra Handicappuljen i Danske 
Handicaporganisationer (DH). 
 
I forhold til tidligere år indgår overhead på lønudgifter og administrationsbidrag nu i brutto 
indtægter og omkostninger på DH projekter (blev tidligere fratrukket i modtaget tilskud), idet 
dette efter vores opfattelse giver et bedre billede af de samlede anvendte projektmidler. Dette 
har medført en forøgelse af bruttotallene med kr. 113.473 i 2020 og kr. 391.243 i 2019. 
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Ledelsesberetning (fortsat) 
 
 
Aktivitetsniveauet har været meget højt i SUMH i 2020, og der er sket en øget inddragelse af 
Medlemsorganisationer og frivillige, dels fordi der har været fokus på at udvikle nye relevante 
tilbud, og fordi det onlineformat har vist sig at kunne noget helt særligt i forhold til at skabe 
muligheder for bred inddragelse og tilgængelig deltagelse. 
 
Samlet set har de aktivitetsbestemte omkostninger været 23.602 kr. Det er 14.698 kr. mindre 
end budgetteret i 2020. De primære afvigelser skyldes, at der var budgetteret med udgifter til: 
 

 Ulandsvalget og SUMH Aktiv, som i stedet blev afholdt i forbindelse med ulandspro-
jekter og Sumh Aktiv 2019-2020 samt Lokalpuljemidler fra DUF og afviklet online. 

 Folkemøde, som ikke blev afviklet. 
 Møder med MO’erne, der primært blev gennemført som onlinemøder.  

 
Derimod har der været flere udgifter til deltagelse i nordisk samarbejde og til deltagelse ved 
DUF-møder end budgetteret med i 2020.  

 
Personaleomkostningerne er samlet set 84.833 kr., hvilket er 83.486 kr. mindre end budgetteret 
med, og 69.054 kr. mindre end 2019. Det skyldes, at der er tilgået SUMH yderligere nye nati-
onale projekter, der finansierer dele af løn til sekretariatsleder og økonomimedarbejder, og som 
noget nyt i 2020 har der ligeledes været nationale projekter, hvor der beregnet overhead. Der 
har ligeledes været et øget antal ulandsprojekter, hvor der har været lønudgifter, hvori der er 
indregnet overhead, som blandt andet dækker sekretariatsleder og økonomimedarbejders timer 
anvendt på projekterne. 
 
I forhold til andre eksterne omkostninger er der anvendt 231.817 kr., hvilket er 69.283 kr. min-
dre end budgetteret med, og 167.062 kr. mere end 2019. Udgifterne er højere end i 2019, fordi 
det har været nødvendigt at trække eksterne ressourcer ind i forhold til bogføring og aflæggelse 
af regnskaber for 2020. Udgifterne er mindre end budgetteret med, fordi hovedparten af aktivi-
teter er afholdt uden andre udgifter end løn, fordi de ikke blev gennemført fysisk, men digitalt, 
f.eks. repræsentantskabsmødet og dele af bestyrelsesmøder.  
 
Årets resultat fratrukket resultatdisponeringerne for 2020 gør, at der overføres 37.925 kr. til 
egenkapitalen. Der dermed lyder på 587.003 kr. (egenkapital excl. reservationer).  
 
Det har været, og er, SUMH’s intention at øge egenkapitalen over de kommende år yderligere 
hvis det er muligt, da en egenkapital på 750.000 kr. vurderes som værende et umiddelbart mi-
nimum – både for at sikre, at SUMH ikke står i en økonomisk sårbar position som ved årsskif-
tet 2018/2019, og fordi driftstilskud fra DUF først udbetales i 11. måned. 
 
Anvendelse af tilskud 
Tipstilskuddet fra DUF er primært anvendt til løn- og mødeudgifter, samt administration og 
lønomkostninger til sekretariatet. 
 
Forventninger til år 2021 
Der er en positiv forventning til 2021. Dette skyldes, at SUMH fortsat har en række projekter, 
og har etableret et samarbejde med Bevica Fonden, der med samarbejdet ønsker at styrke den 
unge stemme ved at støtte og udfolde SUMH og SUMH’s Medlemsorganisationernes potenti-
ale. Der er ikke de helt samme positive forventninger til konsulentydelser i 2021, da der er en 
forventning om, at begyndelsen af 2021 stadig vil være præget af restriktioner. Mens forvent-
ningen til overhead og administrationsbidrag fra ulandsprojekter forventes at svare til 2020.  
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Ledelsesberetning (fortsat) 
 
 
SUMH har i 2020 været sparsommelige, fordi der har været en bekymring for, om der ville 
blive en situation, hvor vi var nød til midlertidig nedlukning af projekter grundet Covid19. 
Hvilket også har betydet, at de indsatser, som der var afsat resultatdisponeringer til i forbin-
delse med regnskab for 2019, ikke blev iværksat i 2020. SUMH vil i 2021 gennemføre de ind-
satser, som der var afsat resultatdisponeringer til i 2019, ligesom SUMH vil resultatdisponere 
dele af resultatet af 2020 til udvikling og gennemførelse af aktiviteter i 2021, der skal styrke 
SUMH og SUMH’s Medlemsorganisationer samt kickstarte SUMH’s strategi 2021-2025.  
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning  
Der er efter regnskabsårets afslutning d. 31. december 2020 ikke indtruffet begivenheder, som 
væsentlig gradvil kunne påvirke organisationens finansielle stilling. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
 
Årsregnskabet for Sammenslutningen af Unge med Handicap for 2020 er aflagt i overensstem-
melse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med tilvalg fra højere 
klasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til året før, og er i hovedtræk beskre-
vet 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. 
 
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, samt -tab ved-
rørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån 
mv. 
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 
 
 
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
2020 2020 2019

Note kr. kr. kr.

Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 1 547.572 500.000 540.256
Andre tilskud 2 2.023.986 0 2.832.165

Tilskud i alt 2.571.558 500.000 3.372.421

Konsulent og kursusvirksomhed 47.125 0 142.956
Kontingenter 14.400 11.700 20.400

Indtægter i alt 2.633.083 511.700 3.535.777

Aktivitetsbestemte omkostninger 3 23.602 38.300 17.957
DH projekter 4 1.994.756 0 2.821.324
Personaleomkostninger 5 84.833 168.319 153.887
Andre eksterne omkostninger 6 231.817 301.100 64.755

Omkostninger i alt 2.335.008 507.719 3.057.923

Resultat før renter 298.075 3.981 477.854

Finansielle udgifter  -1.758 -500 -146
Finansielle udgifter til det offentlige -430 0 -20

Årets resultat 295.887 3.481 477.688

Resultatdisponering
Reserveret til nyt økonomisystem 0 0 100.000
Reserveret til ny tilgængelig hjemmeside 0 0 75.000
Reserveret til system til frivilligregistrering 0 0 40.000
Reserveret til styrket politisk arbejde 0 0 59.856
Reserveret til Ban Vejen (Overhead) 37.962 0 0
Reserveret til styrket kommunikation og Frivillighed 220.000 0 0
Overført resultat 37.925 3.481 202.832

Resultatdisponering i alt 295.887 3.481 477.688
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Balance 31. december

Aktiver 2020 2019
Note kr. kr.

Inventar 7 0 0

Materielle anlægsaktiver 0 0

Depositum DH 37.049 35.970

Finansielle anlægsaktiver 37.049 35.970

Anlægsaktiver 37.049 35.970

Tilgodehavende kontingenter medlemsorganisationer 0 0
Projekttilskud til fremførsel 8 218.827 51.761
Andre tilgodehavender 27.176 25.643
Periodeafgrænsningsposter 45.025 55.617

Tilgodehavender 291.028 133.021

Likvide beholdninger 7.879.757 7.130.183

Omsætningsaktiver 8.170.785 7.263.204

Aktiver 8.207.834 7.299.174
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Balance 31. december

Passiver 2020 2019
Note kr. kr.

Egenkapital primo 549.078 346.246
Overført resultat 37.925 202.832

Egenkapital excl. reservationer 587.003 549.078

Reserveret til nyt økonomisystem 100.000 100.000
Reserveret til ny tilgængelig hjemmeside 75.000 75.000
Reserveret til system til frivilligregistrering 40.000 40.000
Reserveret til styrket politisk arbejde 59.856 59.856
Reserveret til Ban Vejen (Overhead) 37.962 0
Reserveret til styrket kommunikation og Frivillighed 220.000 0

Egenkapital i alt 1.119.821 823.934

Projekttilskud til fremførsel 8 6.147.614 5.915.077
Skyldig DH / ABC OD adm bidrag 122 0
Feriepengeforpligtelse 283.391 173.009
Anden gæld 656.886 387.154

Kortfristede gældsforpligtelser 7.088.013 6.475.240

Gældsforpligtelser 7.088.013 6.475.240

Passiver 8.207.834 7.299.174

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

2020 2019
Note kr. kr.

Resultat før renter 298.075 477.854
Forskydning i tilgodehavender 9.059 27.610
Forskydning i kreditorer og anden gæld 380.236 181.851
Finansielle omkostninger -2.188 -166

Pengestrømme fra driftsaktivitet 685.182 687.149

Forskydning i deposita -1.079 -1.047

Pengestrømme fra investeringer -1.079 -1.047

Forskydning i forudbetalt projekttilskud 65.471 291.232

Pengestrømme fra finansiering 65.471 291.232

Årets pengestrøm 749.574 977.334

Likvide midler primo 7.130.183 6.152.849

Likvide midler ultimo 7.879.756 7.130.183
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Noter Budget

2020 2020 2019
kr. kr. kr.

1. Tilskud fra Tips- og Lottomidlerne 
Andel af Tips- og Lottomidlerne (DUF) 547.572 500.000 540.256

547.572 500.000 540.256

2. Andre tilskud
Diverse indtægter 29.230 0 10.841

Tilskud Projekt "Lev Livet og Debattør med en 
hjertesag (25 år og over)" 58.958 0 20.442
Tilskud Projekt "Trivsel gennem frivillighed" 183.901 0 0
Tilskud Projekt "Online Learning Partnership Project 
(Sierra Leone)", HP-131-263 34.083 0 0
Tilskud Projekt "Pre-study in Sierra Leone", 
HP-131-259 3.433 0 0
Tilskud Projekt "Rwanda , SUMH & UWEZO", 
HP-129-245 233.207 0 0
Tilskud Projekt "En hverdag med stærke 
fællesskaber" 43.170 0 0
Tilskud "DH oplysningsprojekt" 0 0 5.718
Tilskud "Empowerment YWD Uganda", 
HP-141-088 21.802 0 799.459
Tilskud "Leaving No One Behind", HP-PRO-1703 0 0 33.705
Tilskud "Capasity Building Pre Study", HP-141-186 0 0 3.626
Tilskud "Partner identification trip to Zimbabwe", 
HP-144-188 0 0 3.210
Tilskud "Outcome Harvesting Process in Uganda", 
HP-141-184 0 0 3.210
Tilskud "SUMH Podcast", HP-PRO-1804 2.140 0 154.734
Tilskud "Handicapkompensation", HP-PRO-1901 0 0 28.242
Tilskud "Bridge", HP-141-197 1.204.987 0 1.451.504
Tilskud "Sierra Leone partner identification", 
HP-130-215 2.425 0 80.002
Tilskud "Rwanda Pre Study Uwezo", HP-129-205 -2.840 0 79.840
Tilskud "OD og frivillighed", HP-PRO-1803 2.140 0 157.632
Tilskud "Tour de LNOB", HP-PRO-1903 60.078 0 0
Tilskud "Scoping Mission", HP-141-242 147.273 0 0

2.023.986 0 2.832.165
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Noter Budget

2020 2020 2019
kr. kr. kr.

3. Aktivitetsbestemte omkostninger
Folkemødegruppen 0 5.000 0
Ulandsudvalg 0 1.000 0
SUMH-aktiv (festudvalg) 0 1.000 0
Nordisk samarbejde 2.475 2.000 1.810
DUF møder 4.423 600 600
Kontingent DUF 7.500 7.500 7.500
Kontingent SUS 200 200 200
Kontingent BB2 netværk 0 1.000 1.000
Frivilligdag 9.005 11.000 0
MO-seminar 0 7.000 1.734
Uddannelse 0 1.000 0
Kampagner 0 1.000 5.113

23.602 38.300 17.957
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Noter Budget

2020 2020 2019
kr. kr. kr.

4. DH Projekter
Tilskud Projekt "Lev Livet og Debattør med en 
hjertesag (25 år og over)" 58.958 0 20.442
Tilskud Projekt "Trivsel gennem frivillighed" 183.901 0 0
Tilskud Projekt "Online Learning Partnership Project 
(Sierra Leone)", HP-131-263 34.083 0 0
Tilskud Projekt "Pre-study in Sierra Leone", 
HP-131-259 3.433 0 0
Tilskud Projekt "Rwanda , SUMH & UWEZO", 
HP-129-245 233.207 0 0
Tilskud Projekt "En hverdag med stærke 
fællesskaber" 43.170 0 0
Tilskud "DH oplysningsprojekt" 0 0 5.718
Tilskud "Empowerment YWD Uganda", 
HP-141-088 21.802 0 799.459
Tilskud "Leaving No One Behind", HP-PRO-1703 0 0 33.705
Tilskud "Capasity Building Pre Study", HP-141-186 0 0 3.626
Tilskud "Partner identification trip to Zimbabwe", 
HP-144-188 0 0 3.210
Tilskud "Outcome Harvesting Process in Uganda", 
HP-141-184 0 0 3.210
Tilskud "SUMH Podcast", HP-PRO-1804 2.140 0 154.734
Tilskud "Handicapkompensation", HP-PRO-1901 0 0 28.242
Tilskud "Bridge", HP-141-197 1.204.987 0 1.451.504
Tilskud "Sierra Leone partner identification", 
HP-130-215 2.425 0 80.002
Tilskud "Rwanda Pre Study Uwezo", HP-129-205 -2.840 0 79.840
Tilskud "OD og frivillighed", HP-PRO-1803 2.140 0 157.632
Tilskud "Tour de LNOB", HP-PRO-1903 60.078 0 0
Tilskud "Scoping Mission", HP-141-242 147.273 0 0

1.994.756 0 2.821.324
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Noter Budget

2020 2020 2019
kr. kr. kr.

5. Personaleomkostninger
Lønninger 2.895.336 2.706.275 2.032.915
Andel projekt "Sund Seksualitet" -383.144 -440.526 -296.626
Andel projekt "Frivillig - en del af fællesskabet" -270.551 -362.440 -273.693
Andel projekt "Inkluderende Fritidsfællesskaber” 0 0 -236.471
Andel projekt "Empowerment YWD Uganda, HP” 0 0 -69.246
Andel Projekt "Sumh Aktiv 2" -75.339 -63.516 -39.601
Andel Projekt "Ban Vejen for job" -481.729 -662.714 -27.394
Andel Projekt "Leaving No One Behind" 0 0 -9.086
Andel Projekt "Oplysning Podcast" 0 0 -40.517
Andel Projekt "Oplysning OD" 0 0 -33.330
Andel Projekt "Bridge" -203.447 -281.529 -109.003
Andel Projekt "Os Online" -477.445 -556.431 -507.936
Andel Projekt "Ung Anno 2018" -25.371 0 -98.916
Andel Projekt "Trivsel" -128.610 0 0
Andel Projekt "Mystery Boks" -37.273 0 0
Andel Projekt "Lev Livet 2019/2020" -26.949 0 0
Andel Projekt "Outsider, Friluftsrådet" -96.216 0 0
Andel Projekt "Outsider, Kulturministeriet" -346.150 0 0
Andel Projekt "Rwanda 129.245" -38.426 0 0
Andel Projekt "Tour de LNOB 1903" -20.963 0 0
Andel Projekt "ABC Projekt OD" -6.667 0 0
Andel Projekt "Sierre Leone HP-131.263" -5.782 0 0
Andel Projekt "Scoping Mission" -10.928 0 0
Andel Projekt "Sierra Leone HP-131.259" -1.324 0 0
Andel Projekt "Rwanda" 0 0 -24.059
Overhead Internationale projekter -230.029 -215.000 -219.864
Overhead Nationale projekter -77.253 0 0
Lønrefusion -8.868 0 0
Sociale ydelser 29.779 40.700 29.962
Togkort Bruttoordning 1.146 0 0
Personalegoder/frokost 1.084 3.500 3.034
Regulering feriepengeforpligtelser 109.952 0 73.718

84.833 168.319 153.887
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Noter Budget

2020 2020 2019
kr. kr. kr.

6. Andre eksterne omkostninger
Bestyrelsen 19.489 35.000 30.795
Bestyrelsesteams 1.611 3.000 641
Repræsentantskabet 0 70.000 60.933
Møder med medlemsorganisationerne 274 4.000 3.235
Konsulenttjenesten 0 1.000 0
Personalemøder 1.191 3.500 674
Andre møder 763 500 2.512
Egenfinansiering ifbm. projekter 22.352 0 0
Netværk og konferencedeltagelse 0 3.000 0
Receptioner, gaver mv. 0 500 0
Frivilligkurser og konferencedeltagelse 0 1.000 173
Ansættelse af personale 30 0 0
Fællesomkostninger - andel af husleje, reception mv. 111.523 89.000 87.928
Citrix share files 1.000 2.000 965
Telefon 6.415 7.000 6.275
Porto og kopiering 2.314 5.000 9.319
Kontorartikler og tryksager 984 500 37
Forsikringer 3.133 3.000 2.013
Kontorinventar og småanskaffelser 0 500 -789
Revision og regnskabsmæssig assistance 51.241 55.000 54.188
Bogføringsmæssig assistance 90.040 0 0
Advokat 0 1.500 1.000
IT-udgifter, hjemmesiden mv. 11.993 7.600 6.727
Gebyr 3.309 3.000 2.614
Gaver 1.575 2.500 1.275
Kursregulering, kassedifferencer 251 0 -142
Kursus/uddannelse 2.683 1.000 2.536
Personalefrugt 23 500 153
Administrationsbidrag -100.645 0 -198.401
Momsrefusion -1.571 0 -8.086
Diverse transport 796 1.000 692
Diverse 1.044 500 -2.512

231.817 301.100 64.755
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Noter 2020 2019

kr. kr.
7. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo 112.685 196.475
Tilgang i året 13.653 24.603
Afgang i året -6.984 -108.393

Kostpris ultimo 119.354 112.685

Afskrivninger primo 112.685 196.475
Afskrivninger i året 13.653 24.603
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver -6.984 -108.393

Afskrivninger ultimo 119.354 112.685

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 0

8. Projekttilskud til fremførsel 

Tilskud primo 478.892 525.949
Tilskud i året Sundhedsstyrelsen 0 0
Ej anvendte midler retur 0 -47.057

Tilskud i alt 478.892 478.892

Anvendt tilskud primo 478.892 478.892
Anvendelse af tilskud i året 0 0

Anvendt tilskud i alt 478.892 478.892

Tilskud til fremførsel 0 0

Projekt "Sund Seksualitet for unge med funktionsnedsættelser"

SUMH har modtaget bevilling fra Sundhedsstyrelsen på i alt kr. 525.949 til projektet "Sund seksualitet 
for unge med funktionsnedsættelser" til anvendelse i perioden 1. april 2017 - 31. december 2017.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "SUMH Aktiv"
Tilskud primo 100.000 100.000
Tilskud i året Socialstyrelsen 0 0
Ubrugte midler tilbageført -24.100 0

Tilskud i alt 75.900 100.000

Anvendt tilskud primo 75.900 71.900
Anvendelse af tilskud i året 0 4.000

Anvendt tilskud i alt 75.900 75.900

Tilskud til fremførsel 0 24.100

Projekt "SUMH Podcast, HP-Pro-1804"
Tilskud primo 240.982 0
Tilskud i året Danske Handicaporganisationer 0 240.982
Ej anvendte midler retur -84.108 0

Tilskud i alt 156.874 240.982

Anvendt tilskud primo 154.734 0
1.1 Aktivitetsomkostninger og kurser 0 18.552
1.2 Materialer 0 16.801
1.3 Mødeudgifter i Danmark 0 12.386
1.4 Marketing og udbredelse 0 7.200
1.5 Indsamlingstur til Uganda 0 14.741
1.6 Danske lønudgifter 0 72.931
12. Bidrag til revision i Danmark 2.000 2.000
14. Administration i Danmark 140 10.123

Anvendt tilskud i alt 156.874 154.734

Tilskud til fremførsel 0 86.248

SUMH har modtaget bevilling fra Socialstyrelsen på i alt kr. 100.000 til projektet "SUMH Aktiv" til 
anvendelse i perioden 1. august 2017 - 30. november 2018. 

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr. 240.982 til projektet 
"Sumh Podcast" til anvendelse i perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "Lev Livet og Debattør med en hjertesag 
(25 år og over)"
Tilskud primo 131.000 0
Tilskud i året Holger Prytzs testamente 0 131.000
Ej anvendte midler retur 0 0

Tilskud i alt 131.000 131.000

Anvendt tilskud primo 20.442 0
Kursus 1 og 2 15.558 20.442
Kursus 3 15.000 0
Kursus 4 14.200 0
Kursus 5 14.200 0

Anvendt tilskud i alt 79.400 20.442

Tilskud til fremførsel 51.600 110.558

Projekt "Lev Livet og Debattør med en hjertesag 
(under 25 år)"
Tilskud primo 141.648 0
Tilskud i året, Socialstyrelsen 203.231 141.648
Ej anvendte midler retur 0 0

Tilskud i alt 344.879 141.648

Anvendt tilskud primo 18.777 0
Kursus 1 16.826 18.777
Kursus 2 32.918 0
Kursus 3 37.506 0
Kursus 4 30.467 0
Kursus 5 13.265 0

Anvendt tilskud i alt 149.759 18.777

Tilskud til fremførsel 195.120 122.871

SUMH har modtaget bevilling fra Holger Prytzs testamente på i alt kr. 131.000 til projektet "Lev Livet 
og Debattør med en hjertesag (25 år og over)" til anvendelse i perioden 1. december 2019 - 31. 
december 2021. 

SUMH har modtaget bevilling fra Socialstyrelsen  på kr. 344.879 til projektet "Lev Livet og Debattør 
med en hjertesag" til anvendelse i perioden 1. januar 2019 - 30. november 2020.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "Lev Livet og Debattør 2020 - 2021"
Tilskud primo 0 0
Tilskud i året, 210.188 0
Ej anvendte midler retur 0 0

Tilskud i alt 210.188 0

Anvendt tilskud primo 0 0
Anvendelse af tilskud i året 339 0

Anvendt tilskud i alt 339 0

Tilskud til fremførsel 209.849 0

Projekt "Trivsel gennem frivillighed"
Tilskud primo 0 0
Tilskud i året, 225.000 0
Ej anvendte midler retur 0 0

Tilskud i alt 225.000 0

Anvendt tilskud primo 0 0
Transport, forplejning og overnatning 2.366 0
Til aktiviteter, f.eks. opstart af nye frivillige lokale 
aktiviteter, online aktiviteteter, fællesaktiviteter, kurser 
uden for STU og materialer, informationskampagne- 
og materiale (15.000 kr. pr. STU) 15.149 0
Aflønning af medarbejder fra SUMH 166.387 0

Anvendt tilskud i alt 183.901 0

Tilskud til fremførsel 41.099 0

SUMH har modtaget bevilling fra Socialstyrelsen  på kr. 210.188 til projektet "Lev Livet og Debattør 
2020 - 2021" til anvendelse i perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

SUMH har modtaget bevilling fra Børne- Undervisningsministeriet via Danske Handicaporganisationer 
på kr. 447.000 til projektet "Trivsel gennem frivillighed" til anvendelse i perioden 1. september 2020 - 
31. december 2020.
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Noter 2020 2019

kr. kr.

Projekt "Bridge, HP-141-197"
Tilskud primo 1.714.165 0
Tilskud i året Danske Handicaporganisationer 868.964 1.714.165
Ej anvente midler retur 0 0

Tilskud i alt 2.583.129 1.714.165

Anvendt tilskud primo 1.451.504 0
Udbetalt tilskud 735.160 1.094.278
Anvendelse af tilskud i året 409.484 262.268
Administrationsbidrag 60.343 94.958

Anvendt tilskud i alt 2.656.491 1.451.504

Tilskud til fremførsel -73.362 262.661

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr. 2.999.894 til projektet 
"Bridge" til anvendelse i perioden 1. februar 2019 - 30.  september 2021. 

Projekt "Empowerment YWD Uganda, HP-141-088"
Tilskud primo 2.881.243 2.600.000
Tilskud i året, Danske Handicaporganisationer 0 281.243
Ej Anvendte midler retur 0 0

Tilskud i alt 2.881.243 2.881.243

Anvendt tilskud primo 2.803.065 2.003.606
Udbetalt tilskud 0 552.330
Anvendelse af tilskud i året 21.802 202.080
Administrationsbidrag 0 45.049

Anvendt tilskud i alt 2.824.868 2.803.065

Tilskud til fremførsel 56.375 78.178

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. december 2019.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "Ban Vejen for job"
Tilskud primo 1.742.520 0
Tilskud i året Velux Fonden 0 1.742.520

Tilskud i alt 1.742.520 1.742.520

Anvendt tilskud primo 66.050 0
Anvendelse af tilskud i året 791.448 66.050
Overhead 37.962 0

Anvendt tilskud i alt 895.460 66.050

Tilskud til fremførsel 847.060 1.676.470

Projekt "Frivillig - en del af fællesskabet"
Tilskud primo 882.972 0
Tilskud i året Socialstyrelsen 814.330 882.972
Ej anvendte midler retur 0 0

Tilskud i alt 1.697.302 882.972

Anvendt tilskud primo 552.099 0
Anvendelse af tilskud i året 540.862 552.099

Anvendt tilskud i alt 1.092.961 552.099

Tilskud til fremførsel 604.341 330.873

SUMH har modtaget bevilling fra Velux Fonden på i alt kr. 8.730.234 til projektet "Ban vejen for job" 
til anvendelse i perioden 1. november 2019 - 28. februar 2024.

SUMH har modtaget bevilling fra Socialstyrelsen på i alt kr. 2.113.000 til projektet "Frivillig - en del af 
fællesskabet" til anvendelse i perioden 1. december 2018 - 30. november 2021. 
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "Inkluderende Fritidsfællesskaber"
Tilskud primo 3.707.470 3.707.470
Tilskud i året, Socialstyrelsen 0 0
Ej anvendte midler retur -13.151 0

Tilskud i alt 3.694.319 3.707.470

Anvendt tilskud primo 3.694.319 3.271.896
Anvendelse af tilskud i året 0 422.423

Anvendt tilskud i alt 3.694.319 3.694.319

Tilskud til fremførsel 0 13.151

Projekt "Sund Seksualitet"
Tilskud primo 1.783.778 0
Tilskud i året Socialstyrelsen 909.550 1.783.778

Tilskud i alt 2.693.328 1.783.778

Anvendt tilskud primo 862.166 0
Anvendelse af tilskud i året 1.270.528 862.166

Anvendt tilskud i alt 2.132.694 862.166

Tilskud til fremførsel 560.634 921.612

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. maj 2019.

SUMH har modtaget bevilling fra Socialstyrelsen på i alt kr. 3.000.000 til projektet "Sund Seksualitet" 
til anvendelse i perioden 1.december 2018 - 31. december 2021.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "Ung med handicap anno 2018"
Tilskud primo 250.000 150.000
Tilskud i året, Jasha Fonden og Helse Fonden 0 100.000
SUMH har fået overskuddet foræret -96 0

Tilskud i alt 249.904 250.000

Anvendt tilskud primo 219.931 104.493
Anvendelse af tilskud i året 29.973 115.438

Anvendt tilskud i alt 249.904 219.931

Tilskud til fremførsel 0 30.069

Projekt "Os Online"
Tilskud primo 4.996.300 4.996.300
Tilskud i året, Novo Nordisk Fonden 0 0
Ej anvendte midler retur 0 0

Tilskud i alt 4.996.300 4.996.300

Anvendt tilskud primo 3.063.295 690.981
Anvendelse af tilskud i året 1.149.209 2.372.314

Anvendt tilskud i alt 4.212.504 3.063.295

Tilskud til fremførsel 783.796 1.933.005

SUMH har modtaget bevilling fra Jasha Fonden på i alt kr. 50.000 og Helse Fonden på i alt kr. 200.000 
til projektet "Ung med handicap anno 2018" til anvendelse i perioden 1.august 2018 -  29. februar 2020.

SUMH har modtaget bevilling fra Novo Nordisk Fonden i alt kr. 4.996.300 til projektet "Os Online" til 
anvendelse i perioden 1. august 2018 -  1. juli 2022.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "Leaving No One Behind, HP-Pro-1703"
Tilskud primo 87.347 93.819
Tilskud i året, Danske Handicaporganisationer 0 0
Ej brugte midler retur 0 -6.472

Tilskud i alt 87.347 87.347

Anvendt tilskud primo 87.347 53.642
Kick start workshop 0 10.658
Leaving No One Behind 0 3.537
Evalueringsmøde 0 1.131
Afrapportering 0 0
Danske lønudgifter 0 16.355
Budget margin 0 0
Bidrag til revision i Danmark 0 0
Administration i Danmark 0 2.024

Anvendt tilskud i alt 87.347 87.347

Tilskud til fremførsel 0 0

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr.  93.819 til projektet 
"Leaving No One Behind" til anvendelse i perioden 2. februar 2018 - 30. april 2019.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "Capacity Building Pre Study, HP-141-186"
Tilskud primo 84.628 95.000
Tilskud i året, Danske Handicaporganisationer 0 0
Ej brugte midler retur 0 -10.372

Tilskud i alt 84.628 84.628

Anvendt tilskud primo 84.628 81.002
Activity costs 0 -130
Travel expenses, internationally 0 0
Preparation and evaluation 0 0
Accommodation etc. 0 0
Allowances 0 0
Danish man-hours 0 0
Budget margin 0 519
Contribution to auditing in Denmark 0 3.000
Administration in Denmark 0 237

Anvendt tilskud i alt 84.628 84.628

Tilskud til fremførsel 0 0

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr.  95.000 til projektet 
"Capacity Bulding Pre Study" til anvendelse i perioden 1. september 2018 - 9. september 2018.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "Partner identification trip to Zimbabwe, HP-
144-188 "
Tilskud primo 40.653 40.000
Tilskud i året, Danske Handicaporganisationer 0 653

Tilskud i alt 40.653 40.653

Anvendt tilskud primo 40.653 37.443
Aktivitetsomkostninger 0 0
Rejseudgifter, internationalt 0 0
Lokal transport 0 0
Indkvartering etc. 0 0
Time-/dagpenge (diæter) 0 0
Budget margin 0 0
Bidrag til revision i Danmark 0 3.000
Administration i Danmark 0 210

Anvendt tilskud i alt 40.653 40.653

Tilskud til fremførsel 0 0

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr.  40.000 til projektet 
"Partner identification trip to Zimbabwe" til anvendelse i perioden 14. oktober 2018 - 21. oktober 2018.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "Outcome Harvesting Process in Uganda, HP-
141-184"
Tilskud primo 43.043 92.463
Tilskud i året, Danske Handicaporganisationer 0 0
Ej anvendte midler retur 0 -49.420

Tilskud i alt 43.043 43.043

Anvendt tilskud primo 43.043 39.833
Travel expenses 0 0
Lodging 0 0
Vaccination, insurance and visa 0 0
Per diem 0 0
Danish payroll cost 0 0
Budget margin 0 0
Contribution to auditing in Denmark 0 3.000
Administration in Denmark 0 210

Anvendt tilskud i alt 43.043 43.043

Tilskud til fremførsel 0 0

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr.  92.463 til projektet 
"Outcome Harvesting Process in Uganda" til anvendelse i perioden 1. juni 2018 - 31. december 2018.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "Sierra Leone, partner identifikation, HP-130-
215"
Tilskud primo 85.165 0
Tilskud i året, Danske Handicaporganisationer 0 85.165
Ej anvendte midler retur -2.738 0

Tilskud i alt 82.427 85.165

Anvendt tilskud primo 80.002 0
1.1 Travel expenses 17.291 34.616
1.2 Accommodation and per diem 8.841 8.800
1.3 Meetings with partner 640 1.609
1.4 Preparation and evaluation 280 957
12. Contribution to auditing in Denmark 4.000 0
14. Administration in Denmark 2.173 3.219
Udlæg og aconto udbetalinger -30.801 30.801

Anvendt tilskud i alt 82.427 80.002

Tilskud til fremførsel 0 5.163

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr. 85.165 til projektet "Sierra 
Leone, partner identifikation" til anvendelse i perioden 23. maj 2019 - 6. januar 2020.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "Rwanda Pre Study Uwezo, HP-129-205"
Tilskud primo 77.000 0
Tilskud i året, Danske Handicaporganisationer 0 94.989
Ej anvendte midler retur 0 -17.989

Tilskud i alt 77.000 77.000

Anvendt tilskud primo 79.840 0
Udbetalt tilskud -2.840 2.840
1.1 Travel expenses 0 17.929
1.2 Accommodation and per diem 0 12.247
1.3 Meetings with partner 0 5.748
1.4 Preparation and evaluation 0 61
1.5 Danish man-hours 0 34.978
12. Contribution to auditing in Denmark 0 1.000
14. Administration in Denmark 0 5.037

Anvendt tilskud i alt 77.000 79.840

Tilskud til fremførsel 0 -2.840

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr. 94.989 til projektet 
"Rwanda Pre Study Uwezo" til anvendelse i perioden 1. februar 2019 - 31. maj 2019.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "OD og frivillighed, HP-Pro-1803"
Tilskud primo 168.664 0
Tilskud i året, Danske Handicaporganisationer 0 168.664
Ej anvendte midler retur -8.892 0

Tilskud i alt 159.772 168.664

Anvendt tilskud primo 157.632 0
1.1 Aktiviteter 0 25.817
1.2 Tur til Uganda 0 34.510
1.5 Danske lønudgifter 0 84.993
12. Bidrag til revision i Danmark 2.000 2.000
14. Administration i Danmark 140 10.312

Anvendt tilskud i alt 159.772 157.632

Tilskud til fremførsel 0 11.032

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr. 168.664 til projektet "OD 
og Frivillighed" til anvendelse i perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "Tour de LNOB, HP-Pro-1903"
Tilskud primo 212.119 0
Tilskud i året, Danske Handicaporganisationer 0 212.119
Ej anvendte midler retur 0 0

Tilskud i alt 212.119 212.119

Anvendt tilskud primo 0 0
1.1 Rekruttering og uddannelse af frivillige 7.305 0
1.2 Skolebesøg 10.569 0
1.3 Folkemøde, Ungdommens Folkemøde og STU 
messe 539 0
1.5 Danske lønudgifter 37.734 0
10. Bidrag til revision i Danmark 0 0
12. Handicapkompensation 0 0
13. Administration i Danmark 3.930 0

Anvendt tilskud i alt 60.078 0

Tilskud til fremførsel 152.041 212.119

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr. 212.119 til projektet "Tour 
de LNOB" til anvendelse i perioden 1. januar 2020 - 31. december 2021.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "Sumh Aktiv 2019-2020"
Tilskud primo 178.045 0
Tilskud i året Socialstyrelsen 117.250 178.045

Tilskud i alt 295.295 178.045

Anvendt tilskud primo 81.077 0
Anvendelse af tilskud i året 102.301 81.077

Anvendt tilskud i alt 183.378 81.077

Tilskud til fremførsel 111.916 96.968

SUMH har modtaget bevilling fra Socialstyrelsen på i alt kr. 299.294 til projektet "Sumh aktiv 2019-
2020" til anvendelse i perioden 1.februar 2019 - 30. juni 2021.

Projekt "DUF Ungdomslederudveksling"
Tilskud primo 357.989 0
Tilskud i året, Dansk Ungdoms Fællesråd 45.565 357.989
Ej anvendte midler retur 0 0

Tilskud i alt 403.554 357.989

Anvendt tilskud primo 406.910 0
Udbetalt tilskud 0 204.585
Anvendelse af tilskud i året -3.136 171.705
Administrationsbidrag -220 30.620

Anvendt tilskud i alt 403.554 406.910

Tilskud til fremførsel 0 -48.921

SUMH har modtaget bevilling fra Dansk Ungdoms Fællesråd på i alt kr. 476.245 til ungdomsledere i 
forbindelse med projektet "Bridge project." Midler anvendes i perioden 1. august 2019 - 31. januar 
2020.
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Noter 2020 2019

kr. kr.

Projekt "Online Learning Partnership Project (Sierra 
Leone)" HP-131-263
Tilskud primo 88.248 0
Tilskud i året, Dansk Ungdoms Fællesråd 0 88.248
Ej anvendte midler retur 0 0

Tilskud i alt 88.248 88.248

Anvendt tilskud primo 0 0
Udbetalt tilskud 21.760 0
1.2 Meeting expense 237 0
1.5 Danish man-hours 10.419 0
14. Administration in Denmark 1.667 0

Anvendt tilskud i alt 34.083 0

Tilskud til fremførsel 54.165 88.248

Projekt "Pre-study in Sierra Leone" HP-131-259
Tilskud primo 0 0
Tilskud i året 94.756 0
Ej anvendte midler retur 0 0

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr. 88.248 til projektet 
"Online Learning Partnership (Sierra Leone) HP-131-263" til anvendelse i perioden 17. november 2020 - 
1. februar 2021.

Tilskud i alt 94.756 0

Anvendt tilskud primo 0 0
Udbetalt tilskud 0 0
1.4 Preparation and Evaluation 826 0
1.5 Danish man-hours 2.383 0
14. Administration in Denmark 225 0

Anvendt tilskud i alt 3.433 0

Tilskud til fremførsel 91.323 0

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr. 94.756,- til projektet "Pre-
study in Sierra Leone HP-131-229" til anvendelse i perioden 1. juni 2020 - 30. april 2021.

41



Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "ABC projekt OD" (Uganda)
Tilskud primo 0 0
Tilskud i året 600.000 0
Ej anvendte midler retur 0 0

Tilskud i alt 600.000 0

Anvendt tilskud primo 0 0
Udbetalt tilskud 513.491 0
Anvendelse af tilskud i året 12.202 0
Administrationsbidrag, SUMH 732 0
Administrationsbidrag, DH 122 0

Anvendt tilskud i alt 526.547 0

Tilskud til fremførsel 73.453 0

SUMH har modtaget bevilling fra Operation Dagsværk på i alt kr. 3.474.909,- til projektet "ABC Projekt 
OD (Uganda)" til anvendelse i perioden 1. sept 2020 - 31. august 2023.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "Scoping Mission" HP-141-242
Tilskud primo 0 0
Tilskud i året 175.116 0
Ej anvendte midler retur -27.843 0

Tilskud i alt 147.273 0

Anvendt tilskud primo 0 0
1.1 Course expense 26.994 0
1.2 Accommendation and per diem 21.534 0
1.3 Travel expense 24.648 0
1.4 Prepatory activities 13.679 0
1.5 Danish man-hours 19.670 0
4.1 Project coorditator, employed by partner organisation 4.985 0
4.2 Project accountant, employed by partner organisation 4.985 0
11. Disability compensation 17.143 0
12. Contribution to auditing in Denmark 4.000 0
14. Administration in Denmark 9.635 0

Anvendt tilskud i alt 147.273 0

Tilskud til fremførsel 0 0

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr. 175.116,- til projektet 
"Scoping Mission" til anvendelse i perioden 1. januar 2020 - 30. marts 2020.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "Outsider Kulturministeriet"
Tilskud primo 0 0
Tilskud i året 2.303.810 0

Tilskud i alt 2.303.810 0

Anvendt tilskud primo 0 0
Anvendelse af tilskud i året 430.865 0

Anvendt tilskud i alt 430.865 0

Tilskud til fremførsel 1.872.945 0

Projekt "Outsider Friluftsrådet"
Tilskud primo 0 0
Tilskud i året 0 0

SUMH har modtaget bevilling fra Kulturministeriet på i alt kr. 2.898.368,- til projektet "Outsider" til 
anvendelse i perioden 1. januar 2020 - 31. marts 2022.

Tilskud i alt 0 0

Anvendt tilskud primo 0 0
Anvendelse af tilskud i året 145.465 0

Anvendt tilskud i alt 145.465 0

Tilskud til fremførsel -145.465 0

SUMH har modtaget bevilling fra Friluftsrådet på i alt kr. 3.000.000,- til projektet "Outsider" til 
anvendelse i perioden 1. januar 2020 - 30. juni 2024.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "DUF Ungleder ABC" IP-4-2020-1743
Tilskud primo 0 0
Tilskud i året 354.523 0

Tilskud i alt 354.523 0

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

Anvendt tilskud i alt 0 0

Tilskud til fremførsel 354.523 0

Projekt "Rwanda, SUMH & UWEZO," HP-129-245
Tilskud primo 0 0
Tilskud i året 250.000 0

SUMH har modtaget bevilling fra Dansk Ungdoms Fællesråd på i alt kr. 443.154 til projektet "DUF 
Ungleder ABC". Midler anvendes i perioden 1. januar 2021 - 31. januar 2022.

Tilskud i alt 250.000 0

Anvendt tilskud primo 0 0
Overført til Uganda 146.715 0
1.3 Cross cutting activities 4.778 0
1.4 Danish Man-hour 59.326 0
6.8 Vacation and malaria 756 0
6.9 Danish man-hours 10.000 0
17. Administration in Denmark 11.633 0

Anvendt tilskud i alt 233.207 0

Tilskud til fremførsel 16.793 0

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr. 499.829,- til projektet 
"Rwanda, SUMH & UWEZO" til anvendelse i perioden 1. marts 2020 - 31. juli 2021.
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Noter 2020 2019

kr. kr.
Projekt "En hverdag med stærke fællesskaber"
Tilskud primo 0 0
Tilskud i året 113.750 0

Tilskud i alt 113.750 0

Anvendt tilskud primo 0 0
Udvikling af faglige kurser 26.303 0
Udvikling og distribution af pakker 16.867 0

Anvendt tilskud i alt 43.170 0

Tilskud til fremførsel 70.580 0

Projekttilskud i alt

Forudbetalte projektomkostninger i alt -218.827 -51.761
Ikke anvendte projekttilskud i alt 6.147.614 5.915.077

SUMH har modtaget bevilling fra Danske Handicaporganisationer på i alt kr. 227.500,- til projektet "En 
hverdag med stærke fællesskaber" til anvendelse i perioden 1. august 2020 - 31. december 2021.

Projekttilskud til fremførsel i alt 5.928.787 5.863.316

9. Eventualforpligtelser

Sumh Aktiv København og Sumh Aktiv Århus er lokale netværk under Sammenslutningen af Unge Med 
Handicap. Hvert netværk får lokalforeningstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd, og hvert netværk dri-
ves af en gruppe frivillige. Sammenslutningen af Unge Med Handicap stiller en bankkonto til rådighed 
for Sumh Aktiv København og en for Sumh Aktiv Århus, og bankkontiene er derfor ikke indarbejdet i 
Sammenslutningen af Unge Med Hancaps årsrapport. De lokale netværk har hver modtaget kr. 16.000 i 
tilskud og saldoen pr. 31.12.20 for Sumh Aktiv København er kr. 7.330,30 og for Sumh Aktiv Århus kr. 
6.213,55.

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 eventualforplig-
telse pr. 31. december 2020 på kr. 296.765.
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Noter

10. Medlemstal
Antal Heraf

Medlemsorganisation medlemmer under 30 år %
CP Ung 388 300 77,3
Dansk Blindesamfunds Ungdom 219 165 75,3
Dansk Døves Ungdomsforbund 204 204 100,0
Dysleksi Ungdom 159 154 96,9
Foreningen af Danske Døvblinde Ungdomsudvalg *** 43 30 69,8
ForeningeN af Unge med Gigt 211 150 71,1
Høreforeningens Ungdomsudvalg 283 204 72,1
LOBPA Net-Ung ** 63 44 69,8
Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe 566 356 62,9
Scleroseforeningens Ungegruppe 1.456 583 40,0
ULF-Ungdom 130 130 100,0
Autisme Ungdom 270 270 100,0
HSK * 0 0 -
Rækværk 14 12 85,7
PsoUng (Psoriasisforeningen) *** 286 164 57,3
Ungdomskredsen - Dansk Handicap Forbund ** 407   274 67,3

I alt 4.699 3.040 64,7

* Dette prøvemedlemskab er der ikke beregnet medlemmer af, da organsiationen er under opbyg-
ning.
** Disse organisationer har ikke afholdt generalforsamling i 2020 grundet Covid-19.

*** Der har været planlagt minimum 7 arrangementer i 2020, men grundet Covid-19 har aktiviteter 
været aflyst.
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