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Indholdsfortegnelse

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.
1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten
giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2021.
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Det er ledelsens opfattelse, at årets aktiviteter er gennemført med den krævede sparsommelighed og med et tilfredsstillende forhold mellem ressourcer og resultater, samt at foreningen med
de givne ressourcer har nået tilfredsstillende mål.

København, den 31. maj 2022

Direktion

Natasha Al-Hariri
Bestyrelse

Rahima Abdullah

Signe Davidsen

Joakim Holmgaard

Landsforperson

Politisk næstforperson

Organisatorisk næstforperson

Jawaher Mohammad

Lærke Cathrine Thomsen
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Salah Zada
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DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Den uafhængige revisors erklæring

Til medlemmerne i DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

ERKLÆRING PÅ ÅRSREGNSKABET
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige
udarbejdet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af
21.12.06 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen
udføres på grundlag af bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1753
af 21.12.06 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Vores
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors
ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse
med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til
disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at årsregnskabet udarbejdes efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af 21.12.06 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål og ikke efter en regnskabsmæssig
begrebsramme med generelt formål.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er
rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af 21.12.06 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
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Vi har revideret årsregnskabet for DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom for regnskabsåret
01.01.21 - 31.12.21, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af 21.12.06 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af
ungdomsformål.
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Den uafhængige revisors erklæring

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at
fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for,
at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af 21.12.06 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, 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.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf.
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1753 af 21.12.06 om regnskabsaflæggelse for og
revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag
for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Den uafhængige revisors erklæring

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis
er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig
tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
usikkerhed, skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet
eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores erklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere
kan fortsætte driften.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen,
og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen
og målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen
eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabsregler.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.

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 aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske
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Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Den uafhængige revisors erklæring

hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 31. maj 2022
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Morten Stener
Statsautoriseret revisor
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne
for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed
for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter
samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj
grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Ledelsesberetning

Som alle andre organisationer der arbejder med unge fællesskaber, gik vi ind i 2021 med et
stort håb om at kunne vende tilbage til fysiske fællesskaber, der for vores frivillige og medlemmer havde været utroligt savnede. Året blev desværre igen karakteriseret af corona-nedlukninger og efterfølgende genåbninger. Dertil var det et år, der var stærkt præget af genvurderinger
og inddragelser af syriske flygtninges opholdstilladelser, samt modtagelsen af evakuerede afghanere i efteråret 2021. Det var dagsordener som var med til at manifestere DFUNK’s unikke
værdi for vores medlemmer, fællesskaber og samfundet som helhed.
I ledelsesberetningen kan man orientere sig om udviklingen på følgende områder: DFUNKs
primære projekter, den politiske identitet, medlemsdemokratiet samt økonomien.

DFUNK er landets eneste organisation for unge, der er flygtet. Vi arbejder på tværs af vores
indsatser med helt særlige ung-til-ung metoder, der sikrer unge, der er flygtet, adgang til fællesskaber, hvor de kan udvikle sig i fællesskab med andre unge. For mange unge med flugterfaringer, er DFUNK deres eneste eller primære sociale fællesskab i Danmark.
En kernemetode i DFUNKs arbejde, er det ejerskab, som vores medlemmer har over organisationens aktiviteter og retning. Vi arbejder med frivillighed som en kernemetode, hvilket vil sige
at unge, der er flygtet, engagerer sig både som deltagere og som frivillige i vores forskellige
projekter.
Vi kan se, at vores metoder til at engagere målgruppen virker. Ved generalforsamlingen i oktober 2021, blev en ny bestyrelse sammensat. Efter dette valg, har 7 ud af bestyrelsens 10 medlemmer selv flugterfaringer, og for størstedelen af de nyvalgte medlemmer af bestyrelsen, er
det deres første bestyrelsespost.
For os viser det den helt særlige værdi i at vi som organisation har for øje at inkludere unge,
der er flygtet, i alle led af det frivillige foreningsliv. Det er igennem frivilligt arbejde i trygge og
socialt udviklende fællesskaber, at de unge udvikler kritiske kompetencer, der vil gavne dem
resten af livet.
Vision
Vores vision er, at unge, der er flygtet til Danmark, lever et trygt og stabilt ungdomsliv med
lige rettigheder, hvor vi udvikler os og handler sammen med andre unge.
Mission
1. Vi vil være en familie for unge, der er flygtet, ved at være nærværende, støttende og yde den
nødvendige omsorg og anerkendelse.
2. Vi vil være ungefællesskabet for unge, der er flygtet, ved at facilitere socialt udviklende fællesskaber, hvor man kan være ung, drømmende og kreativ.
3. Vi vil være organisationen for unge, der er flygtet, og understøtte den politiske kamp for et
retfærdigt og værdigt samfund.
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Formålet

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Ledelsesberetning

DFUNK’s primære projekter
DFUNK’s demokratiske indsatser
UDTALT er DFUNK’s projekt med fokus på udvikling af demokratisk selvtillid og demokratisk
handling blandt unge med og uden flugterfaringer. Projektet består af to ben: UDTALER – som
er en national meningsdanneruddannelse for unge med flugterfaringer - og UDSKABER – lokale handlingsorienterede grupper bestående af unge med og uden flugterfaringer.

UDTALERE har i 2021 bl.a. deltaget i nationale radioprogrammer, udviklet podcasts med Podimo, været ude på gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner, holdt taler i Operaen og på
Roskilde Festival i samarbejde med RØST, og deltaget i dilemmaspil med udviklingsministeren
på Ungdommens Folkemøde.
I 2021 var UDSKABER – der baserer sig på lokale handlefællesskaber – i højere grad ramt af
coronakrisens restriktioner. Det betød, at flere arrangementer måtte blive afviklet online, og
grupperne skulle lære hinanden at kende gennem skærme. Da udvisningerne af visse syriske
flygtninge blev varslet i foråret, beskæftigede flere af grupperne sig med at planlægge aktioner,
der skulle vise deres bekymringer om beslutningerne. Det kom der både demonstrationer og
kreative indslag ud af.
Projektets aktiviteter bidrager til at øge demokratisk selvtillid og bidrage til en nuancering af
den offentlige samtale og øget repræsentation af samme. Vi er stolte af at følge den positive
udvikling af de deltagende unges demokratiske selvtillid, og ser frem til at fortsætte arbejdet.
Lokalt socialt DFUNK
I DFUNK’s lokale fællesskaber kunne man igen i 2021 mærke konsekvenserne af corona-pandemiens nedlukning. I begyndelsen af året, mødtes de fleste grupper online - sportsgrupperne
kunne dog af gode grunde ikke mødes. I denne forbindelse vil vi fremhæve udfordringen med
rekrutteringen af frivillige i et år præget af nedlukninger. Vi har nemlig oplevet, at mens der
ikke er flere frivillige, der er faldet fra, end et gennemsnitligt år, så har det været sværere at
rekruttere nye frivillige til at træde i deres sted.
Vi er også blevet bekræftet i vigtigheden af DFUNK’s fællesskaber. Da vi igen kunne mødes
fysisk, oplevede vi en ualmindelig stor interesse i at deltage i vores aktiviteter. Da vi startede
den nye Madmekka-gruppe op i Sønderborg, dukkede der 25 unge med of uden flugterfaringer
op den allerførste aften, alle med interesse i at være en del af fællesskabet.
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I 2021 uddannede vi 13 UDTALERE til at kunne tage del i den offentlige debat på en hensigtsmæssig måde. Det betyder, at de får redskaber til alt fra at finde ud af hvilke emner, de ønsker
at beskæftige sig med, hvilke formater, der egner sig bedst til dem, til en grænsesætning, der
er nødvendig, når man stiller sig op i den offentlige debat med personlige historier og traumer
i baggagen.
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Derfor har vi også opstartet nye grupper i hensigtsmæssige formater i 2021. Disse inkluderer
Madmekka i Sønderborg, et fodboldhold og et dansehold i København samt et fodboldhold for
kvinder i Aarhus.
Madmekka-grupperne mødtes en gang om ugen (enkelte grupper hver anden uge), ung-tilung grupperne 1-2 gange om måneden mens sportsgrupperne mødtes ugentligt.

2021 var også året, hvor DFUNK Østjylland blev kåret til landets 2. bedste ungdomsforening af
DUF, særligt da der er oprettet et nyt fodboldhold for kvinder, der faciliterer stærke unge-fællesskaber for kvinder.
I 2021 var der 26 lokale grupper, fordelt over hele landet. De bestod af 7 Madmekka-grupper, 9
sportsgrupper, og 6 Ung-til-ung grupper, og 4 regionale grupper.
Flere ung-til-ung grupper måtte lukke i 2021. Det er sket på baggrund af både nedlukninger,
men også et behov for nye formater, at mødes i, der følger målgruppens behov.
Magiske sommercamps
Vores årlige sommer- og weekendcamps og de dertilhørende frivilliglederuddannelser har var
under en større udvikling i løbet af 2021, hvilket bl.a. er mundet ud i fastansættelsen af projektlederen på projektet og koblingen af DFUNK’s generelle frivilliguddannelser og metoder til den
nye frivilligkonsulent.
Vi oplever en større og større usikkerhed forbundet med finansieringen af vores årlige camps,
hvorfor ambitionen om at forankre indsatsen som en bunden driftsopgave, der bl.a. skal forankres i kommuner og private partnerskaber, er mere aktuel end nogensinde før.
I 2021 blev der således afviklet en outdoorcamp i slutningen af august med fin opbakning fra
37 deltagere og med 6 faciliterende frivillige. Formatet blev bl.a. valgt grundet usikkerheden
med corona, men også fordi vi oplever en stigende interesse for fællesskab i naturens rammer.
I forbindelse med kommunalvalget udviklede vi et koncept for en demokraticamp, der skulle
bidrage til at give unge, der er flygtet, et frirum hvor de trygt kan udfolde sig, og styrke egne
handlerum. Med campen er målet at skabe plads til unge førstegangsvælgere, der er afsøgende, interesserede, men potentielt også skeptiske omkring det kommende kommunal- og
regionsrådsvalg. Demokraticampen skal være et trygt frirum, hvor man gerne må være i tvivl,
være usikker og uafklaret. 27 unge førstegangsvælgere deltog i campen, der over 3 dage
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I 2021 var der et samlet deltagertal på 3267 på tværs af grupperne (heraf ca. 760 unikke deltagere). Dette tal ligger under tallet for 2019 på 5757, men ligger meget tæt på tallet for 2020 på
3425. Nedgangen i deltagertallet kan bl.a. forklares med længere perioder med nedlukninger
samt en mindre interesse i online sociale aktiviteter, end der var i starten af corona-krisens
nedlukninger.
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engagerede unge i workshops og sociale aktiviteter med demokrati og demokratiske handlerum som omdrejningspunkt.

I Fremtidsbygger var der med Makker-par indsatsen fokus på 1-1 relationen mellem en ung
med flugterfaringer, der ønsker støtte til at komme i job og/eller uddannelse i Danmark og en
ung, der har erfaring med det danske uddannelsessystem og/eller arbejdsmarked. I 2021 blev
der ikke opstartet nye Makker-par, da vi nærmede os projektperiodens udløb, men der blev der
afviklet 17 Makker-par, bestående af i alt 34 unge.
Dertil var der workshops, fremtidsværksteder samt råd og vejledning om alt fra eksamensangst
til hvordan man bygger et netværk, der kan fremme ens muligheder.
I Nye veje til job – et samarbejde mellem DFUNK og Foreningen Nydansker (Nu: Foreningen
Lige Adgang) – matchede vi jobsøgende unge med flugterfaringer med arbejdsgivende virksomheder. Det gjorde vi gennem en mentorindsats samt en større job-bazaar, hvor virksomheder og unge med flugterfaringer havde mulighed for at lære af hinanden. Job-bazaaren blev
afviklet med stor succes d. 1. juni 2021. Her deltog 12 virksomheder og 55 unge med flugterfaringer.
De 19 workshops, der blev afviklet i 2021, måtte alle afvikles online. I disse deltog 19 erhvervsmentorer og 44 unge med flugterfaringer.
Projekterne Fremtidsbygger og Nye veje til Job havde tilsammen et deltagertal på 224 i 2021.
Projektet Fremtidsveje blev lanceret i begyndelsen af 2022, og har til formål at få unge, der er
flygtet, i bæredygtig beskæftigelse, der matcher deres ambitioner og kompetencer. Projektet
fokuserer på samarbejder med kommuner og virksomheder. Makker-par ordningen bliver videreført samt suppleret med en fagmentor-ordning, der har større fokus på faglig sparring og i
mindre grad er en social ung-til-ung relation. Workshops fortsætter også, og bliver suppleret af
drømmeværksteder, hvor unge får sparring til at lægge planer for at nå deres uddannelses- og
jobrelaterede mål.
Fremtidsveje har fået en utroligt varm modtagelse fra civilsamfundet, kommuner, virksomheder og vores målgruppe, og vi glæder os utroligt meget til at fortælle om projektets resultater.
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Fremtidens ledere
DFUNK har videreført det vigtige fokus i 2021 på at skabe bedre uddannelses- og job-relaterede
muligheder for unge, der er flygtet. Det gjorde vi gennem projekterne Fremtidsbygger og Nye
veje til job. Dertil modtog vi i slutningen af året en bevilling på 6,8 millioner fra Tuborgfondet,
som muliggør en forankring af indsatserne samt nye tiltag gennem projektet Fremtidsveje.

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Ledelsesberetning

Medlemsorganisationen

Politisk identitet
Vi er optagede af at være en organisation, der svarer på vores medlemmers behov. Det er en
bunden opgave for en organisation, der arbejder med unge med flugterfaringer, at vi forholder
os til politiske forhold der muliggør eller umuliggør at leve et værdigt ungdomsliv.
Derfor var DFUNK meget engageret i de (fortsatte) praksisser om at inddrage opholdstilladelse
for syrere i Danmark under påskud af, at Syrien er et sikkert land at rejse tilbage til. DFUNK var
bl.a. med til at arrangere demonstrationer i samarbejde med andre organisationer, og fastholdt
det politiske fokus på de kritiske konsekvenser af den førte politik. Flere af DFUNK’s frivillige,
som selv er unge med flugterfaringer, stod frem og fortalte hvad genvurderingerne og inddragelserne af opholdstilladelser betød for dem, deres familier, og for deres integration og trivsel
generelt. Med økonomisk støtte fra gavmilde fonde, kunne DFUNK formidle kontakt til en psykoterapeut, der kunne yde gratis supervision til de berørte af inddragelsessagerne - uanset om
de var medlem af DFUNK eller ej. Denne ordning blev lanceret i maj 2021, og blev i august 2021
udvidet til også at kunne imødekomme dem, der var berørte af Afghanistans fald. I februar
2022 blev den yderlige udvidet til at imødekomme behovet for supervision for berørte af krigen
i Ukraine.
I efteråret, da Taleban overtog magten i Afghanistan, og Danmark valgte at evakuere tidligere
samarbejdspartnere til Danmark, var DFUNK én af de organisationer, der stod klar med vores
fællesskaber. Vi oplevede at vores metoder, der er særligt udviklede til at inkludere unge med
flugterfaringer i foreningslivet, var efterspurgt af særligt kommuner, der forberedte sig på at
tage imod unge, evakuerede afghanere, når disse blev boligplaceret.

På alle måder var de etablerede DFUNK-fællesskaber med til at gribe unge, der nu stod i vanskelige – og for nogle traumatiske – situationer. I alle vores fællesskaber blev utrygheden italesat, og vi mærkede værdien af de etablerede fællesskaber, hvor der er plads til at tale om de
mange forskellige bekymringer, unge der er i landet med et beskyttelsesgrundlag, kan have.
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Igen i 2021 oplevede vi at der var stor tilslutning til at engagere sig i DFUNKs bestyrelsesarbejde – både i det øverste ledelsesorgan såvel som i det lokale, hvilket vi er utroligt stolte af, da
vi ser det som et tegn på et sundt medlemsdemokrati med stort engagement. Medlemmerne
valgte 10 personer til landsbestyrelsen i oktober 2021. Med årets valg af landsbestyrelsen, har
medlemmerne igen valgt en repræsentativ øverste ledelse for DFUNK. Syv ud af ti landsbestyrelsesmedlemmer har selv flugterfaringer eller minoritetsbaggrund. Det er et faktum vi er utroligt stolte af, da vi ved af repræsentation skaber legitimitet, ejerskab og tilhørsforhold. Den er
samtidig et bevis på at vores engagement af de unge vi er her for, unge der er flygtet, ikke
begrænser sig til at være deltagende. En afgørende kerneopgave for os er, at sikre adgang til
alle led af organisationen. Med den nye landsbestyrelse skabes der igen nye veje for alle der
måtte vælges herefter.

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Ledelsesberetning

Under kommunalvalget i 2021 satte DFUNK fokus på at gøre den demokratiske deltagelse tilgængelig for flere unge ved at udbrede viden om hvordan man stemmer til et kommunalvalg i
Danmark. Dertil sikrede vi platformene til at vores medlemmer, frivillige og bestyrelsesmedlemmer kunne være med til at sætte dagsordener i tiden op til valget. Mange unge, der kom til
landet i årene omkring 2015 kunne nu stemme for første gang – måske nogensinde, og i hvert
fald i Danmark. Kommunalvalget er særligt vigtigt for DFUNK’s målgruppe, da man – ulig til
Folketingsvalg – har mulighed for at stemme uden at have statsborgerskab. Man skal blot have
haft officiel bopæl i Danmark i minimum 4 år.

Den daglige drift og landsdækkende koordinering af DFUNKs indsatser og aktiviteter varetages
af sekretariatet, som holder til i København og Aarhus. De løfter størstedelen af det administrative arbejde, og har til opgave at understøtte de frivillige på tværs af landet og deres aktiviteter
samt at udvikle aktiviteter og indsatser der udmønter strategien, der er udarbejdet og vedtaget
af DFUNKs øverste ledelse.
Den daglige ledelse blev i 2021 udvidet fra kun at omfatte direktør Natasha Al-Hariri, til også
at omfatte ny partnerskabs- og videnschef, Sarah Hviid Miller.
Økonomi
DFUNKs økonomi er bl.a. baseret på driftstilskud fra paraplyorganisationen Dansk Ungdoms
Fællesråd (DUF), som administrerer fordelingen af tipsmidler til danske børne- og ungdomsorganisationer. Dette tilskud udgør det økonomiske fundament, som muliggør den basale drift af
organisationen. Ydermere benyttes tilskuddet til at understøtte den demokratiske struktur i
organisationen herunder landsbestyrelsen og vores årsmøde, hvor generalforsamlingen afholdes. Dette udgangspunkt udgør platformen for fundraising til udvikling og udvidelse af projekter og aktiviteter på tværs af landet.
DFUNK er i 2021 blevet tildelt et driftstilskud af DUF på DKK 1.280.161 kr. for ansøgningsåret
2020. Bevillingen af driftstilskuddet fra DUF er anvendt på følgende hovedområder:
• Løn og personaleudgifter
• Husleje og kontorhold
• Administrative udgifter til IT-systemer, revision, forsikring, licenser og gebyrer
• Mødeudgifter for landsbestyrelsen og sekretariat
• Debatarrangementer og oplysningsaktiviteter
• Medfinansiering af diverse projekter og aktiviteter
Landsbestyrelsen godkendte i starten af 2021 et budget for DFUNK med et forventet overskud
på knap 150.000 kr. Trods nogle uforudsete udfordringer, kan vi nu se at det forventede overskud har vist sig at være retvisende. Vi er glad for årets resultat, særligt da det var ambitionen
at 2021 skulle rette op på to foregående års underskud.
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Sekretariatet

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Ledelsesberetning

Penneo dokumentnøgle: IU7QW-ABDPS-5Q2EC-HMIZ4-HI2YX-UVSZH

I 2022 bliver det en prioritering at fortsætte med at genskabe og øge vores egenkapital. Hertil
fortsættes arbejde med en økonomisk strategi, der skal skabe større muligheder for økonomisk
fleksibilitet for organisationen, der kan tillade hurtige og akutte prioriteringer i en tid med store
forandringer.
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DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.
1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Årsrapporten er aflagt under hensyntagen til DFUNKs særlige forhold.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

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

RESULTATOPGØRELSE
Indtægter
Tildelte bevillinger, tilskud og fondsstøtte indregnes i resultatopgørelsen i tildelingsåret. Bevillinger eller tilskud givet til bestemte projekter indregnes i takt med projektets gennemførelse.
Uforbrugte bevillinger, bestyrelsesbesluttede henlæggelser til særlige projekter og tilskud, der
vedrører kommende regnskabsår, fragår i indtægter og indregnes i balancen som hensættelser.
Kontingentindtægter indregnes på betalingstidspunktet. Øvrige indtægter indregnes, når der
er erhvervet endelig ret hertil.
Udgifter
Udgifter indregnes i den periode, de vedrører.

Projekter
Projekter udgør årets faktiske omkostninger vedrørende de særlige projekter.
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Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivninger
Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For foreningen er anvendt følgende brugstider
og restværdier:
Brugstid
Software
Inventar og IT-udstyr

5 år
3 år

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, hvor denne er lavere.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, hvor denne er lavere.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter deposita der måles til amortiseret kostpris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes til de beløb, de forventes at indgå, sædvanligvis svarende til nominel værdi.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.
Periodiseringer
Hensættelser udgør uforbrugte bevillinger vedr. særlige projekter, bestyrelsesbesluttede henlæggelser til særlige projekter og tilskud, der vedrører kommende regnskabsår.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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BALANCEN

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

2021
DKK

2020
DKK

1.280.161
0

1.196.710
75.954

1.280.161

1.272.664

69.322
600.000
578.549
47.272

70.300
750.000
148.750
76.333

1.295.143

1.045.383

6.613.453
24.566

6.988.380
55.537

6.638.019

7.043.917

Salg af merchandise
Øvrige indtægter

43.625
150.639

0
0

Øvrige indtægter

194.264

0

Periodiseringer primo
Periodiseringer og hensættelser i året

771.854
-385.726

465.269
-771.854

9.793.715

9.055.379

Note

INDTÆGTER
DUF driftstilskud
Slots- og Kulturstyrelsen (kursusaktiviteter)
Offentlig støtte i alt
1

2

Kontingenter medlemmer
Tilskud Dansk Flygtningehjælp
Donationer fra fonde og foreninger
Private bidrag og donationer
Støtte fra private i alt
Projekter
Afslutning af projekter
Projekter i alt

3
3

Indtægter i alt
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Resultatopgørelse

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Note

4
5

UDGIFTER
Administration
Sekretariatsomkostninger
Landsbestyrelse
Politiske aktiviteter
Årsmøde
Tilskud til regioner (kontingenter)
Lokale/regionale udgifter
Renteudgifter
Organisationsudgifter i alt
Projekter
Projekter i alt
Afskrivninger, inventar og IT
Udgifter i alt
Årets resultat

2021
DKK

2020
DKK

712.616
1.778.797
101.400
0
0
28.300
0
12.048

400.494
1.926.619
97.328
14.401
10.478
32.995
17.738
14.460

2.633.161

2.514.513

6.995.154

6.699.794

6.995.154

6.699.794

0

26.139

9.628.315

9.240.446

165.400

-185.067
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Resultatopgørelse

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Balance

31.12.21
DKK

31.12.20
DKK

Software

0

0

6

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

7

Inventar og IT-udstyr

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

74.821

72.553

Finansielle anlægsaktiver i alt

74.821

72.553

Anlægsaktiver i alt

74.821

72.553

Tilgodehavende donationer
Andre tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger

134.568
1.968
6.683

487.657
2.916
6.244

Tilgodehavender i alt

143.219

496.817

Likvide beholdninger

1.691.259

1.455.844

Omsætningsaktiver i alt

1.834.478

1.952.660

Aktiver i alt

1.909.299

2.025.214

Note

Deposita
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AKTIVER

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Balance

31.12.21
DKK

31.12.20
DKK

329.623
165.400

514.690
-185.067

495.023

329.623

1.157.580

771.854

Anden gæld

0

426.422

Langfristede gældsforpligtelser i alt

0

426.422

0
98.493
158.203

36.295
189.380
271.640

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

256.696

497.315

Gæld i alt

256.696

923.737

1.909.299

2.025.214

Note

Egenkapital
Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo
Periodiseringer

Gæld til lokalforeninger
Skyldige omkostninger
Anden gæld

Passiver i alt
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PASSIVER

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

2021
DKK

2020
DKK

Årets resultat

165.400

-185.067

Afskrivninger
Periodiseringer

0
385.726

26.139
306.585

Driftsresultat korrigeret for ikke likvide poster

551.126

147.657

Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter
Skyldige omkostninger
Anden driftsrelateret gæld

351.330
-127.182
-539.858

-465.365
92.678
170.907

-315.710

-201.780

0

0

235.416

-54.123

1.455.843

1.509.966

1.691.259

1.455.843

Likviditetsvirkning fra driften
Likviditetsvirkning af finansiering
Årets samlede likviditetsvirkning
Likvide beholdninger, primo
Likvide beholdninger, ultimo
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Pengestrømsopgørelse

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Noter

1. Kontingenter

2021
Antal

2020
Antal

Medlemmer under 30 år, indenfor DUF-definition
Medlemmer under 30 år, udenfor DUF-definition
Støttemedlemmer

508
5
78

535
0
119

Medlemmer i alt

591

654

2021
DKK

2020
DKK

7.900
39.372

6.350
69.983

47.272

76.333

2. Private bidrag og donationer

Bidragsydere
Private donationer
Donationer fra fonde og foreninger i alt
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Pr. 31.12.2021 havde DFUNK Dansk Flygtningehjælp Ungdom 591 medlemmer, som fordelte
sig således:

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Noter

Tuborg – Nye veje til job
Nye stemmer
Udtalt - Nordea
Nye stemmer – Slots- og Kulturstyrelsen
Madmekka Plus
Østifterne - Fremtidsbygger
Julestøtte 2020
§ 18-bevillinger
Fælles Skaber AAF
Fælles Skaber Trygfonden
Ung til ung Siri
Ny ung i Nordjylland
Tryg – Nye unge i Syddanmark
Undervisningsministeriet – Alinea
Velux Fonden – En fremtid i Danmark
Spar Nord Fonden, madmekka
Debataktiviteter
Lighthouse
Udtalt – Nordea
Konfliktløsningskursus, Tryg Fonden
Fremtidsbygger, Veluxfonden
Fælles Skaber Siri
Fremtidsbygger, Østifterne
DIF DFUNK fodbold
PUF Kvindeprojekt
Cisu Flygtninge fortæller
Madmekka plus
Kvinders Bygningsfond
Erik Thunes fond
Syrien akut
Undervisningsministeriet – Alinea
RB
§ 18-bevillinger
Jordan
Periodiseringer i alt

2021
DKK

2020
DKK

171.195
5.700
383.111
163.852
106.987
211.599
1.088
30.818
0
0
0
0
-65.897
-47.743
-188.857
0
0
0
-641.187
0
0
0
85.344
0
0
-45.192
-459.640
0
0
-60.273
108.550
-87.570
-57.611
0

171.195
5.700
383.111
163.852
106.987
211.599
1.088
30.818
251.400
1.438.715
74.745
196.952
-65.897
-47.743
-188.857
-14.026
-3.222
-177
0
-75.000
-431.800
-124.575
-693.877
-2.378
-96.530
-137.443
-701.551
-35.000
-85.000
0
0
0
0
-26.501

-385.726

306.585
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3. Periodisering

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Noter

2021
DKK

2020
DKK

Kontorartikler
Revision og opstilling af årsrapport mm.
Revision og opstilling af årsrapport mm., reg. sidste år
Regnskabsmæssig assistance
Regnskabsmæssig assistance, reg. vedr. sidste år
Revision af projektregnskaber
Telefon og internet
Husleje inkl. forbrugsomkostninger mm.
Rejseomkostninger
Materialer
Mødeudgifter
Gaver og blomster
Forsikringer
Kontingenter og abonnementer
Porto og gebyrer
IT og inventar
Småanskaffelser
Fondet andel af administrationsomkostninger
Køb til webshop
Øvrige administrationsomkostninger

23.156
85.000
0
0
-2.438
52.186
27.703
390.825
7.884
16.151
2.145
5.582
35.570
64.817
6.007
50.910
9.451
-140.125
77.792
0

5.959
85.000
-1.000
18.750
47.688
14.375
21.552
362.437
5.688
3.700
0
3.635
53.624
55.507
6.841
46.422
4.946
-345.348
0
10.718

Administrationsomkostninger i alt

712.616

400.494

1.044.427
753.962
1.253
-140.481
65.916
53.720

1.287.207
690.116
-16.643
-203.276
120.431
48.784

1.778.797

1.926.619

5. Sekretariatsomkostninger
Lønninger
Pension
Regulering feriepengeforpligtelse
Løntilskud og refusioner
Kurser og konsulentbistand
Personaleomkostninger
Sekretariatsomkostninger i alt
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4. Administrationsomkostninger

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Noter

6. Immaterielle anlægsaktiver
Software

Kostpris pr. 31.12.20

128.425

Kostpris pr. 31.12.21

128.425

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.20
Årets afskrivninger

-128.425
0

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.21

-128.425

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.21

0

7. Materielle anlægsaktiver
Beløb i DKK

Inventar

IT-udstyr

Kostpris pr. 31.12.20

30.261

82.197

Kostpris pr. 31.12.21

30.261

82.197

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.20

-30.261

-82.197

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.21

-30.261

-82.197

0

0

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.21

8. Eventualforpligtelser
Foreningen har indgået huslejekontrakt med opsigelsesvarsel på 6 måneder, hvorfor der påhviler foreningen en huslejeforpligtelse herpå. Den samlede huslejeforpligtigelse udgør t. DKK
150, svarende til en gennemsnitlig månedlig leje på t. DKK 25.
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Beløb i DKK
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