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Ledelsespåtegning

Hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 for Danske Døves
Landsforbund.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 98 af 27.
januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social, Børne- og
Integrationsministeriets puljer.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver og passiver og finansielle stilling samt resultatet.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabsmødets godkendelse.

København, den 23. febraur 2018

Per Fruerled
Direktør

Hovedbestyrelsen

Lars Knudsen
Formand

Ole Rønne-Christensen
Næstformand

Bent Brøndum

Michael Olesen

Nathalie Hein

André Kobberholm

Karin Mikkelsen

Klaus Huse

Mads Graversen
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Den uafhængige revisors erklæring

Til medlemmerne i Danske Døves Landsforbund
ERKLÆRING PÅ ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danske Døves Landsforbund for perioden 1. januar til 31. december
2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og
revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social, Børne- og Integrationsministeriets
puljer.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Landsforbundets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2017 samt af resultatet af Landsforbundets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og
bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af
tilskud fra Social, Børne- og Integrationsministeriets puljer.
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 bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav
er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af landsforbundet 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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab
og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social, Børne- og Integrationsministeriets
puljer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere landsforbundets 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 landsforbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
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Den uafhængige revisors erklæring

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
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, 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, 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 institutionens 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.
• 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 institutionens
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 institutionen ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner 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 tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 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 årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
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 aftaler og
sædvanlig praksis, og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og
driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig
revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som
forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de
udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer
eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af
de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Søborg, den 23. febraur 2018

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Kim Larsen
Statsautoriseret revisor
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Oplysninger om landsforbundet

Landsforbundets navn

Danske Døves Landsforbund
Brohusgade 17, 4. sal
2200 København N
Tlf.nr.: 20 90 06 60
www.deaf.dk
CVR-nr. 13 09 31 13
Kommune: København

Formål
Landsforbundets formål er at fremme tegnsprogsbrugeres
(døve og andre hørehandicappede) interesser på ethvert
område, før, i og efter skolealderen, på uddannelsesområdet, erhvervsmæssigt, socialt og kulturelt.

Bestyrelse

Lars Knudsen (formand)
Ole Rønne-Christensen (næstformand)
Bent Brøndum
Michael Olesen
Nathalie Hein
André Kobberholm
Karin Mikkelsen
Klaus Huse
Mads Graversen
Nezahat Taskin (suppleant)
Birthe Pedersen (suppleant)

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Knud højgaards Vej 9
2860 Søborg

Pengeinstitut

Ringkjøbing Landbobank
Torvet 1
6950 Ringkøbing
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Ledelsesberetning

1. Danske Døves Landsforbunds hovedaktiviteter
Landsmøde 2017
2017 har været præget af Landsmøde i april måned. Det er en stor opgave at forberede Landsmødet,
både politisk og praktisk. Inden Landsmødet blev der lagt et intensivt arbejde i at udarbejde forslag til
nyt strategisk arbejdsprogram med inddragelse af medlemsforeningerne. Samtidig blev det prioriteret,
at al materiale til Landsmødet blev formidlet på dansk tegnsprog, hvilket betød en stor opgave med at
filme, redigere og publicere videoer til medlemmerne i forbindelse med Landsmødet. Det store arbejde
var dog det hele værd, og Landsmøde 2017 var en stor succes med velforberedte deltagere, socialt
samvær og gode politiske debatter, der mundede ud i vedtagelsen af det strategiske arbejdsprogram.
På Landsmødet blev der også valgt en ny bestyrelse, herunder også en ny formand. 9 ud af 11
medlemmer er nye i bestyrelsen, heriblandt formanden. Det betyder, at den nye hovedbestyrelse helt
naturligt har skulle bruge et par møder på at blive sat ind i det hidtidige arbejde, og på at få defineret,
hvad bestyrelsen ønsker at prioritere fremadrettet. Det er en god og velfungerende hovedbestyrelsen
med en formand, der heldigvis har indgående kendskab til Danske Døves Landsforbund (DDL), så
forbundet har kunne fastholde det politiske arbejde i overgangsfasen.
Politiske indsatsområder
I 2016 begyndte DDL i samarbejde Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB), Høreforeningen og Danske
Døves Ungdomsforbund (DDU) om at udarbejde et fælles visionspapir for tolkeområdet. Visionspapiret
blev færdiggjort i starten af 2017. DDL har været den bærende kræft i arbejdet, og det har derfor også
været naturligt, at det er DDL, der har påtaget sig at stå for den politiske interessevaretagelse på
området gennem møder med relevante politikere og myndigheder.
På Folkemødet 2017 havde vi arbejdsmarked for døve som vores primære tema. Vi afholdt en god
debat om døves muligheder på arbejdsmarkedet med deltagelse af bl.a. Dansk Arbejdsgiverforening,
Institut for menneskerettigheder samt en døv virksomhedsejer. Derudover fik vi styrket vores netværk
og talt med både politikere og andre organisationsfolk.
I efteråret var der kommunalvalg og i den anledning opfordrede DDL til at medlemsforeningerne holdt
valgmøder. Som forberedelse havde DDL udarbejdet en drejebog med forslag til organisering af
arrangementet, forslag til spørgsmål osv. Der blev afholdt vælgermøder på tegnsprog i København og
Aarhus.
I starten af september stod det klart, at Døvefilm var taget af finanslovsforslaget for 2018. Det krævede
hurtig handling fra DDL, og Hovedbestyrelsen besluttede at kaste alle kræfter ind på at få Døvefilm
tilbage på finansloven. Som bekendt blev finanslovsforhandlingerne meget langtrukne, og først lige før
jul kunne vi være helt sikre på, at det var lykkedes for DDL at påvirke beslutningen, så der også
fremover sendes tv på tegnsprog. Det har krævet en stor indsats fra både formand og sekretariat hele
efteråret, hvilket har betydet at en række andre sager nu står for døren.
Organisatoriske indsatsområder
Kommunikation har været det store organisatoriske indsatsområde i 2017. I forbindelse med
beslutningen i 2016 om, at Døvebladet kun skal udkomme 2 gange om året fra 2017, blev det også
besluttet at styrke de øvrige kommunikationskanaler. DDL har fået ny hjemmeside, der blev lanceret
15. august. 2017. Forud for det har der været i stort stykke arbejde med at kvalificere udseende,
funktionalitet og indhold til den nye side.
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Samtidig er der blevet arbejdet målrettet på at få en stærkere profil på de sociale medier. Det
indebærer, at der nu næsten dagligt udgives nyheder med videoer på vores facebook-profil og at der er
skruet op for den politiske kommunikation på Twitter. Særligt arbejdet med nyheder til facebook er
ressourcekrævende, men giver samtidig meget mere respons fra medlemmerne, der reagerer positivt
på tiltaget.
På et organisatorisk niveau har vi i 2017 også arbejdet på at få en tættere relation til de øvrige
organisationer for døve, Danske Døves Idrætsforbund (DDI) og Danske Døves Ungdomsforbund
(DDU). Foreningslandskabet er i udvikling i døveverdenen, og derfor er det vigtigt, at vi har en tæt
kontakt, så der skabes et stærkt fællesskab. Det har vi bl.a. arbejdet for ved at skabe en
medlemsstruktur, hvor unge under 30 år kan være medlem af både DDU og DDL for samme
kontingent. Målet er at få flere medlemmer og sikre en bedre overgang for medlemmerne fra DDU til
DDL, når de bliver 30 år.
Internationalt engagement
I efteråret var Danmark rigt repræsenteret ved World Federation of the Deaf’s (WFD) konference i
Budapest. DDL havde to oplæg på konferencen om henholdsvis vores arbejdsmarkedsprojekt og om
situationen for døve børn i Danmark.
DDL er formandsland for Døves Nordiske Råd, og har i den forbindelse afholdt 2 møder i 2017.
Samtidig har DDL deltaget i European Union of the Deaf’s (EUD) generalforsamling. Desuden har DDL
deltaget i den 4. europæiske parlamentsdag for mennesker med handicap sammen med andre
repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer.
DDL har fortsat et stort engagement i udviklingslande. Vores fokus er at udvikle lokale døveforbunds
kapacitet til at påvirke det politiske system for at forbedre forholdene for døve i landene. DDL er
engageret i Ghana, Rwanda, flere lande i Vestafrika, Jordan og Vietnam.
Aktiviteter
Udover det store Landsmødearrangement har DDL som vanligt været involveret i en lang række
aktiviteter. D. 13. maj er årsdagen for anerkendelsen af dansk tegnsprog. Det fejrer DDL på forskellig
vis, og i 2017 blev der afholdt en stor konference med fokus på tegnsprog med økonomiske støtte fra
Dansk Sprognævn. Konferencen blev streamet, så alle medlemmerne kunne deltage.
Igen i 2017 har der været afholdt lørdagsskoler for døve og hørehæmmede børn. I 2017 blev det til tre
arrangementer. Der er mellem 30-40 deltagere pr. arrangement, der har været placeret i henholdsvis
København, Odense og Aarhus.
D. 23. september 2017 var der Døves Kulturdag i Aarhus. Det var en gruppe af frivillige, der stod for at
planlægge og afvikle dagen. Det var en god dag med mange forskellige indslag, boder og en ordentlig
fest til at slutte af på.
DDL indgik i foråret aftale med svenske Tyst Teater om at levere en teaterforestilling på tegnsprog til
eleverne på henholdsvis Fredericiaskolen og Skolen på Kastelsvej. Samtidig har DDL støttet danske
døve skuespillere og DDL har indgået i forskellige samarbejder om at få tekstet eller tolket kulturtilbud.
Døve tolke har også haft DDL’s bevågenhed i 2017. DDL har således afholdt et kursus om retstolkning
for både døve og hørende tolke. Kurset var en stor succes med 11 deltagere.
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Projekter
Projekt for herboende døve grønlændere
Projektet for herboende døve grønlændere blev afsluttet med udgangen af 2017. Projektet har været
en succes, da der er skabt et godt netværk blandt de døve grønlændere internt og i forhold til
døveforeningerne. Der har i 2017 været afholdt 4 arrangementer i projektet og mange af deltagerne
deltog også i Døves Kulturdag med en stand. Nu er projektet overgået til deltagerne selv, men DDL vil
også i 2018 understøtte at gruppen kan mødes fra tid til anden.
Projekt for døve med anden etnisk baggrund end dansk
I projektet for døve med anden etnisk baggrund end dansk har der i 2017 været afholdt en række
arrangementer. Projektets deltager har bl.a. været inviteret på Københavns Rådhus, haft besøg af
CFD’s døvekonsulentordning, blevet introduceret til arbejdsmarkedets opbygning og meget andet.
Projekt om psykiske selvhjælpsgrupper
DDL har fortsat fokus på døves psykiske trivsel. DDL indgår et netværk med CFD’s døvekonsulenter,
CFD’s psykologordning og Psykiatrisk Center Ballerups enhed for døve. Derudover driver DDL stadig
selvhjælpsgrupper for døve. Der er p.t. 3 aktive grupper, der drives af velkvalificerede frivillige. I
slutningen af 2017 fik DDL en yderligere bevilling til at udvikle tilbuddet med flere grupper.
Ældrevejledning og besøgsvenner
Ældrevejledningen er en hjørnesten i DDL’s arbejde for døve seniorer. DDL’s ældrevejledning dækker
Fyn og Jylland. Ældrevejlederen har i 2017 haft kontakt med 146 døve borgere og derudover er der
holdt en lang række oplæg i landets pensionistklubber for døve. Det er f.eks. om emner som NemId og
Digital post. Ældrevejlederen har også hjulpet flere pårørende til ældre døve borgere. I 2017 er der
blevet åbnet for muligheden for at få vejledning via Skype, hvilket ca. 10 borgere har benyttet.
Besøgstjenesten er DDL’s frivillige tilbud til ældre døve. Der har i 2017 været tilknyttet 43 frivillige
besøgsvenner, der har besøgt ældre døve i hele landet. Der er stor søgning på at få en besøgsven fra
DDL. Der har været afholdt to arrangementer for besøgsvennerne, dels en forårsfest og dels et
seminar med temaet ”depression blandt ældre døve – hvad er min rolle som frivillig?”.
Projekt Tegn Nu
DDL’s store arbejdsmarkedsprojekt Tegn Nu, der tilbyder vejledning om arbejdsmarkedet og
oversættelse fra tekst til tegnsprog, har været gennem en stor udvikling i 2017. Der er kommet flere
deltagere i projektet og der bliver oversat flere jobopslag og relevant materiale om arbejdsmarkedet.
Det gøres tilgængeligt på projektets hjemmeside og i en åben facebook-gruppe. I efteråret blev der
afholdt en workshop for deltagere i projektet om, hvordan man som døv kan styrke sine muligheder på
arbejdsmarkedet.
Erasmus+ projekt om døve tolke i Europa
DDL er projektansvarlig for det store Erasmus+ projekt med deltagelse af universiteter og
tolkeforeninger i Europa. I 2017 har der været afholdt 2 projektmøder i henholdsvis Portugal og
Bruxelles. Projektet skal afsluttes i 2018.
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Hvad byder 2018 på?
I 2018 bliver det store fokusområde igen tolkeområdet. DDL arbejder for at skabe ro på området og
sikre at tolkebrugere har de bedste muligheder for at få bevilliget tolkning af høj kvalitet på alle
områder.
Året byder også på et nyt medieforlig. For at få indflydelse har DDL indgået en alliance med
Høreforeningen for at påvirke relevante politikere, så døve og hørehæmmede ikke glemmes i
medieforliget.
Derudover vil foreningsstruktur være et indsatsområde. Det er nødvendigt at få påbegyndt overvejelser
om fremtidens foreningsstruktur, så DDL’s medlemsforeninger også fremover er stærke og relevante.
På projektsiden starter DDL bl.a. et nyt projekt målrettede døve asylansøgere. Projektet løber frem til
udgangen af 2019.
Organisatorisk bliver der fokus på økonomi. Der kan forudses ændringer i DDL’s tilskudsmuligheder i
de kommende år. Derfor vil der i 2018 igen være fokus på at finde flere indtægtskilder. Der vil samtidig
blive iværksat indsatser for at rekruttere flere medlemmer.

2. Nøgletal og økonomi
2.1. Årets resultat
Igen i 2017 ender DDL med et lille overskud. Årets overskud er på kr. 34.224. Det er et særdeles
glædeligt, da året bød på store udsving i forventede tilskud, hvorfor det i perioder så ud til at DDL vil gå
ud af året med et underskud. Det positive udfald er dels et resultat af, at Hovedbestyrelsen i
budgetlægningen har vist rettidig omhu, bl.a. ved at nedbringe antallet af Døveblade fra 8 udgivelser til
2 udgivelser om året. Det har givet en besparelse i omegnen af kr. 400.000. Tilskuddet fra Tips- og
Lotto blev efterreguleret sidst på året, hvilket gav en uforudset merindtægt på kr. 232.000, som har
hjulpet godt på årets resultat. Samtidig har DDL’s fundraiser været god til at søge midler til dækning af
udgifter i forbindelse med arrangementer, projekter og politiske aktiviteter. Det bidrager til en sund
økonomi. Endelig lykkedes det at få afviklet Landsmødet uden at overskride budgettet, hvilket ellers var
et usikkerhedsmoment i årets budget. DDL er gode til at håndtere betydelige budgetusikkerheder ved
en stærk økonomistyring.
Årets omsætning lander på kr. 12.404.192. Det er en stigning på knap kr. 1.900.000 i forhold til 2016.
Det skyldes hovedsageligt at der er kommet flere projekter i hus, men også at Døvefondens bevilling til
Aarhus Døveforening er blevet forlænget.
Økonomisk går det således fornuftigt, men desværre kan det konstateres, at medlemstallet fortsat er
dalende. Det er en kæmpe udfordring der skal findes en løsning på i 2018. På Landsmødet blev det
besluttet at give medlemmer under 30 år mulighed for at være medlem af både DDU og DDL for
samme pris. Samtidig blev det muligt at børn under 18 år kan blive medlemmer af DDL som en del af
forældrenes medlemskab. Det giver ikke en økonomisk gevinst for DDL, men forhåbningen er, at flere
børn og unge introduceres til DDL og på sigt engagerer sig som medlemmer i forbundet.
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2.2. Væsentlige tilskudsgivere
2017

Offentlige tilskud:

Tips- & lottotilskud, Socialstyrelsen
Ældrevejledningen til døve, Socialstyrelsen
Ældrevejledningen, kommuner
Handicappuljen, Socialstyrelsen
Netværk og medborgerskab for etniske døve, Socialstyrelsen
Udvidelse af projektet selvhjælpsgrupper for psykisk sårbare døve, Socialstyrelsen
Depressionskursus for frivillige besøgsvenner, Socialstyrelsen
Projekt Døve asylansøgere, Socialstyrelsen
Kulturelle aktiviteter, Kulturstyrelsen
ERASMUS+, Styrelsen for Videregående Uddannelser
Tegn nu - Rum til udsatte på arbejdsmarkedet, STAR
Transnational Capacity Building Project for Deaf Associations, DH
Make Deaf people and sign Language visible in Hanoi, DH
DDL-RNUD cooperation project, DH
Frontrunners - A Deaf International education program, DH
Jordan project, Danske Handicaporganisationer
Nordens Välfärdscenter, Nordisk Døves Råd

kr.

2.879.307
1.200.000
42.500
105.259
286.280
76.540
37.100
24.488
147.000
438.331
478.388
500.000
250.000
85.335
293.266
13.607
62.420

Private, fonde og legater:

Døvefonden. Tilskud til DDL´s arbejde
Døvefonden, Aarhusprojektet
Varelotteriet
Danske Døves Landsforbunds Støttefond af 2011
Hendrups Fond
Private tilskud
Indsamlinger
Foundation JUCHUM
Anna Maria Steins fond
Fabrikant Chas. Otzens Fond
Scandinavian Tobacco Groups Gavefond
Hempel Fonden
Fabrikant Osvald Christensens Mindefond
Simon Spies Fonden
Arveboet efter Elise Rigmor Maria Corbani
Frantz Hoffmanns Mindelegat
Ingrid & Johan Hansen´s Mindefond
Den Bøhmske Fond
Deaf Academy konference
Døvehistorisk Selskab
Jascha Fonden

230.000
1.092.000
120.000
50.000
95.000
6.803
311.012
200.000
3.600
150.000
25.000
25.000
10.000
10.000
20.856
100.000
120.000
30.000
24.901
25.000
100.000
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2.3. Fem års hoved- og nøgletal
(1.000 kr.)
2013

2014

2015

2016

2017

Omsætning

13.025

11.689

12.220

10.537

12.404

Årets resultat

-1.426

-282

1.396

31

34

Balancesum

10.148

9.957

11.239

12.666

12.771

Egenkapital

6.115

5.833

7.229

7.260

7.294

Medlemstal 31/12

2.446

2.375

2.396

2.330

2.225

2.4. Resurseanvendelse og personaleforhold
2017 har i forhold til de ”faste” medarbejdere været relativt rolig. Til gengæld har der været en del
kortevarende ansættelser i forbindelse med projektopgaver. At ansætte og introducere korttidsansatte
medarbejdere er ledelsesmæssigt en stor opgave, som skal prioriteres for at få den bedste oplevelse
for både medarbejderen og DDL. I 2017 har DDL haft 12,43 årsværk fordelt på 25 medarbejdere.
2.5. Forventninger til 2018
Forventninger til 2018 er på mange måder de samme som til 2017. Det kan forudses, at flere projekter
udløber i løbet af året. Derfor er der fokus på at få søgt og bevilliget en række nye projekter, der kan
understøtte forbundets politiske mål.
Der var egentlig forventning om en genopretning af tips- og lottotilskuddet grundet politiske vedtagelse
af ny udlodningslov. En sideeffekt af den nye aftale er dog, at puljen gøres tilgængelig for andre end
medlemsorganisationer i Danske Handicaporganisationer. Så selv om puljen vokser lidt, så kan der
potentielt også være flere til at dele den. På lidt længere sigt forventes det også, at DDL’s
tilskudsgrundlag bliver påvirket negativt af ændringer i vores medlemsforeningers økonomi. Det fortsat
faldende medlemstal bidrager også til bekymring for det økonomiske fundament. Disse ændringer gør
det absolut nødvendigt at prioritere indsatsen for at finde yderligere finansieringskilder og øge
medlemstallet, hvis forbundets aktivitetsniveau skal opretholdes.
Grundlæggende er DDL fortsat en veldrevet organisation både politisk og administrativt. DDL har i
forhold til medlemstallet og målgruppens omfang en forholdsvis stor økonomi og organisation samt
mange flere projekter end sammenlignelige organisationer. Det skyldes i høj grad, at DDL historisk set
nyder stor anerkendelse og at bidragsydere har tillid til DDL. Samtidig har DDL en stor andel af aktive
frivillige, der giver et stærkt fundament for at lave projekter og aktiviteter. Det skal der kæmpes for at
holde fast i, så DDL er rustet til forventede ændringer i tilskudsmulighederne i fremtiden.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017
Note

2017

2016

kr.

kr.

963.528

939.150

9.055.398

7.643.826

Omsætning Døvebladet, forlag m.v.

380.445

640.145

Indsamlinger

311.012

354.851

Deltagerbetalinger ved konferencer m.v.

482.369

0

1.211.440

959.291

12.404.192

10.537.263

Produktionsomkostninger Døvebladet, forlag m.v.

-507.738

-1.182.414

Indsamlinger

-120.665

-97.900

Kulturelle arrangementer

-224.000

-159.337

Tilskud til foreningerne og andre organisationer

-732.755

-726.105

Information og PR-virksomhed

-196.017

-497.015

Kurser, symposier og seminarer

-608.303

-61.807

Projekter

-3.156.193

-2.776.276

Internationalt arbejde (Ulandsprojekter)

-1.957.552

-958.584

4.900.969

4.077.825

Møde- og repræsentationsomkostninger

-153.188

-108.972

Lokale- og ejendomsomkostninger

-510.874

-438.414

-3.012.550

-3.248.642

-1.606.948

-710.820

-382.591

-429.023

416.815

459.701

Årets resultat

34.224

30.678

Overført til egenkapitalen

34.224

Kontingenter
Tilskud fra staten, fonde m.fl.

1

Andre driftsindtægter

Produktions- og projektomkostninger

Dækningsbidrag (bruttoresultat)
Kapacitetsomkostninger

Lønninger
Administrationsomkostninger
Resultat før renter m.v.
Finansielle indtægter, netto

2

34.224
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Balance pr. 31. december 2017
Note

2017

2016

kr.

kr.

174.311

158.437

5.717.305

5.828.460

5.891.616

5.986.897

5.891.616

5.986.897

92.532

105.841

92.532

105.841

762.721

445.983

1.600.612

1.264.542

23.071

62.900

2.386.404

1.773.425

Likvide beholdninger

4.400.351

4.799.351

Omsætningsaktiver i alt

6.879.287

6.678.617

12.770.903

12.665.514

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
Finansielle anlægsaktiver
Huslejedepositum
Værdipapirer

Anlægsaktiver i alt

3

OMSÆTNINGSAKTIVER
Varebeholdninger
Forlagsbeholdninger

Tilgodehavender
Debitorer ved salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger

AKTIVER I ALT
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Balance pr. 31. december 2017
Note

2017

2016

kr.

kr.

7.260.023

7.229.345

34.224

30.678

7.294.247

7.260.023

912.570

910.294

912.570

910.294

2.945.264

2.822.546

Feriepengeforpligtelser, funktionærer

740.772

709.240

Kreditorer

845.408

909.233

32.642

54.178

4.564.086

4.495.197

12.770.903

12.665.514

PASSIVER
EGENKAPITAL
Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital i alt

HENSATTE FORPLIGTELSER
Hensættelser

4

Hensatte forpligtelser i alt

GÆLDSFORPLIGTELSER
Kortfristede gældsforpligtelser
Ikke anvendte tilskud

Anden gæld

PASSIVER I ALT

5
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Noter
2017

2016

kr.

kr.

Private tilskud, arvebeløb m.v.

2.745.828

1.849.485

Offentlige tilskud (ministerier m.fl.)

3.430.263

3.219.303

Tips- og lottomidler via Danske Handicaporganisationer

2.879.307

2.575.038

9.055.398

7.643.826

-5.579.693

-5.448.665

-81.607

-9.724

-129.287

-139.328

Flexjobordningen

-79.952

0

Personaleuddannelse

-68.964

-76.737

Andre personaleomkostninger

-48.893

-68.100

-5.988.396

-5.742.554

1.430.992

1.152.677

-4.557.404

-4.589.877

1.544.854

1.341.235

-3.012.550

-3.248.642

5.828.460

5.844.020

-111.155

-15.560

5.717.305

5.828.460

Note 1 Tilskud fra staten, fonde m.fl.

Note 2 Lønninger
Lønninger og gager
Ændring i beregnet feriepengeforpligtelse mv.
ATP og andre sociale omkostninger

Lønrefusioner

Personaleomkostninger vedr. projekter mv.

Note 3 Værdipapirer
Anskaffelsessum primo
Årets afgang

Værdipapirer fordeler sig således:

Obligationer
Investeringsforeninger
Aktier

Nom. / stk. pr.
31/12 2017

Kursværdi pr.
31/12 2017

Kostpris pr.
31/12 2017

Kostpris pr.
31/12 2016

317.218

43.186

316.465

328.879

43.773

5.872.787

4.776.151

4.776.150

9.359

1.314.537

624.689

723.431

7.230.510

5.717.305

5.828.460
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Noter
2017

2016

kr.

kr.

910.294

932.962

2.276

2.332

0

-25.000

912.570

910.294

49.000

126.000

120.000

100.000

24.488

0

362.208

187.004

13.886

60.269

Ældrevejledningsprojekt - Kommuner

380.706

338.206

Trygfonden, nødapp

174.160

189.159

Netværk og medborgerskab for etniske døve, Socialstyrelsen

131.366

55.953

78.000

100.000

Fondation Juchum

303.197

317.826

Aarhus Døveforening projekt, Døvefonden

758.531

46.141

Kulturelle aktiviteter, teater

50.339

75.339

Støtte til foreninger

29.900

29.900

Book-Let

18.000

58.000

0

257.271

4.131

0

39.003

25.221

0

387.386

27.550

23.950

0

4.000

380.799

440.921

2.945.264

2.822.546

Note 4 Hensættelser
Projekter for Døve i Nordjylland
Saldo primo
Årets rentetilskrivning
Årets forbrug

Note 5 Ikke anvendte tilskud
Kulturstyrelsen
Nordisk Kulturfestival, Frantz Hoffmanns Mindelegat
Asyl projektet
Fællesprojektet i 'Ghana, Danske Handicaporganisationer
Ældrevejledningsprojekt - Socialministeriet

Hendrups Fond

Grønlandsprojektet
Depressionskursus for frivillige besøgsvenner
Projekter på det psykiatriske område
ERASMUS+, Styrelsen for Videregående Uddannelser
Annemarie Steins Fond
Flygtninge
Andre kortfristede projekter
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Noter
2017
kr.

Note 6 Modtaget tilskud fra LOTDSI-puljen (Tips og Lotto) 2017
Modtaget tilskud for 2017 kr. 2.879.307, er anvendt i 2017 som følger:
Lønninger
Husleje

2.332.269
270.000

Fællesudgifter

48.000

Øvrige, kontor

39.038

Forsikringer

40.000

Revision

150.000
2.879.307
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Noter

Note 7 Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Danske Døves Landsforbund for 2017 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de afvigelser, der følger af
Landsforbundets særlige forhold samt efter bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og
revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social, Børne- og Integrationsministeriets puljer.
Landsforbundet har valgt at følge reglerne for regnskabsklasse B om ledelsesberetning.
Landsforbundet er en interesseorganisation, der efter sine vedtægter er en almenvelgørende eller på
anden måde almennyttig forening. Ved eventuel opløsning kan formuen ikke uddeles til medlemmerne.
Landsforbundet er derfor efter skattekontrollovens bestemmelser fritaget for indsendelse af selvangivelse.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Resultatopgørelsen
I resultatopgørelsen indregnes indtægter ved salg af forlagsartikler, annoncer m.v. på faktureringstidspunktet, dog under hensyntagen til Døvebladets udsendelsesmåned. Nettoomsætningen udgør de fakturerede beløb ekskl. merværdiafgift.
Arv indregnes på det tidspunkt, hvor arven indbetales til DDL.
Tilskud til øremærkede formål er indtægtsført i det omfang, der er sket forbrug af midlerne i årets løb.
Ikke anvendte tilskud er opført som gæld i balancen.
Administrationsvederlag for administration af særlige projekter m.v., hvortil er ydet øremærkede tilskud,
er indtægtsført i resultatopgørelsen, mens egen lønandel er en fordeling af de samlede personaleomkostninger.
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Noter

Balancen
Finansielle anlægsaktiver
Huslejedepositum er opført til kostpris.
Værdipapirer måles til kostpris.
Varebeholdning
Forlagsartikler til salg er opført til kostpris. Langsomt omsættelige artikler måles til værdien kr. 0.
Tilgodehavender
Tilgodehavender er opført til nominel værdi reduceret med forventede tab herpå.
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser er optaget til amortiseret kostpris, som svarer til den norminelle værdi.

