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Ledelsespåtegning

Hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 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.
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Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til landsmødets godkendelse.

København, den 1. marts 2019

Per Fruerled
Direktør

Hovedbestyrelsen

Lars Knudsen
Formand

Ole Rønne-Christensen
Næstformand

André Kobberholm

Bent Brøndum

Birthe Petersen

Karin Mikkelsen

Klaus Huse

Michael Olesen

Nezahat Taskin
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Den uafhængige revisors erklæring

Til medlemmerne i Danske Døves Landsforbund
ERKLÆRING PÅ ÅRSREGNSKABET

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Landsforbundets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2018 samt af resultatet af Landsforbundets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danske Døves Landsforbund for perioden 1. januar til 31. december
2018, 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.
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Den uafhængige revisors erklæring

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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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.
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Den uafhængige revisors erklæring

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.

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 1. marts 2019

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Kim Larsen
Statsautoriseret revisor

Penneo dokumentnøgle: MFFC6-NXNHH-XIANQ-O5LVO-TED8M-XED51

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
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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.ddl.dk
CVR-nr. 13 09 31 13
Kommune: København

Landsforbundets formål er at fremme tegnsprogstalendes
(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)
André Kobberholm
Bent Brøndum
Birthe Petersen
Karin Mikkelsen
Klaus Huse
Michael Olesen
Nezahat Taskin

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

Den manglende lancering kan måske skyldes, at tegnsprogtolkeområdet gennem hele året har været
ramt af uro. I starten af året så vi markante stramninger i Københavns kommunes bevillingsprocedure
til tolk på beskæftigelsesområdet. Kommunen valgte at gå alle bevillinger igennem, da de har fundet
uregelmæssigheder i brugen, hvilket så vidt vides fører til både politiundersøgelse og private
erstatningssager mod en række tolkebrugere. Udfaldet kendes ikke med udgangen af året.
Kommunens ændrede procedurer betyder, at også tolkebrugere, som ikke er i søgelyset, bliver berørt,
da kommunen ikke kan overholde sagsbehandlingsfrister på nye ansøgninger. Det betød, at særligt
nyansatte døve oplevede stor usikkerhed, da arbejdsgiverne ikke kunne få afklaring på, hvor meget
tolkning der ville blive bevilliget til arbejdet. Samtidig har Københavns kommune af flere omgange
strammet og justeret dokumentationskravene, således at der er kommet et øget bureaukrati for
arbejdsgivere, tolkebrugere og tolkene. Endelig har kommunen i lange periode været meget bagud
med betaling for tolkningen. Det betød, at tolkene ikke fik betaling og derfor belastede deres egen
likviditet. I enkelte tilfælde betød det, at de stoppede tolkningen for tolkebrugerne for at tage opgaver,
der blev afregnet rettidigt.
DDL har brugt utrolig meget tid på dialog med Københavns kommune og døve borgere, der kom i
klemme i systemet. DDL går normalt ikke ind i enkeltsager, men da sagen har principiel karakter og i
sidste ende kan danne praksis for forvaltningen af ordningen i resten af landet, så har vi valgt at
prioritere sagen. Dels for at slå fast, at DDL tager afstand fra evt. misbrug, men også for at sikre, at
vilkårene ikke forringes for døve på arbejdsmarkedet. Med udgangen af året er der kommet lidt mere
ro på i Københavns kommune i forhold til de fleste bevillinger. Der er blev et strammet i timetal for flere
og administrationen er stadig mere bureaukratisk end tidligere, men de fleste får nu bevilliget relativt
hurtigt efter ansøgning og der afregnes nogenlunde regelmæssigt.
Et enkelt område er dog markant forværret. Københavns kommune har anlagt en ny og meget negativ
tilgang til døve tolkes brug af hørende feedere. Det ser ud til, at de ikke længere anerkender feederen
som personlig assistance. Det betyder at enkelte af de døve tolke, der er bosiddende i København,
ikke kan få bevilliget assistance til tolkeopgaver. De mister dermed deres arbejde og borgere med
behov for døve tolke kan ikke få den bedst mulige tolkning. DDL arbejder fortsat på at genoprette
skaderne, da det er afgørende for gruppen af døve tolke og tolkebrugere, at der er fuldkommen
klarhed over, hvordan der bestilles og bevilliges døv tegnsprogstolk med feeder.
Henover sommeren gik det fra ondt til værre, da en hørehæmmet virksomhedsejer valgte at stå frem i
Politikken i en række artikler og fortælle, hvordan han havde misbrugt tegnsprogstolkebevillinger
knyttet til tolkebrugerne i hans virksomhed. Det medførte naturligt et politisk fokus på området, som
DDL har forholdt sig til. DDL har spillet aktivt ind med konkrete forslag til, hvordan lovgivningen kan
justeres så den forhindrer nogle af de metoder, som formodes benyttet. DDL’s forslag til justering er i
dialog med Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering nu blevet indskrevet i lovgivningen og træder i
kraft pr. 1.2.2019.
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Tegnsprogstolkeområdet
I 2018 har tegnsprogstolkeområdet fyldt utrolig meget i Danske Døves Landsforbunds arbejde. På den
positive side, så har arbejdet i 2016 og 2017 med at udarbejde fælles visioner for området i
samarbejde med Foreningen Danske Døvblinde, Høreforeningen og Danske Døves Ungdomsforbund
båret frugt i den forstand, at Børne- og Socialministeriet har sat sig for bordenden for en tværministeriel
arbejdsgruppe, der har til opdrag at se på den samlede styring af tegnsprogstolkeområdet. DDL er
sammen med en lang række andre interesserenter blevet inviteret til en følgegruppe. Det var varslet, at
arbejdsgruppens anbefalinger til Regeringen skulle lanceres i august, men med udgangen af året er de
stadig ikke lanceret.
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Ledelsesberetning

Historierne har medført en omfattende fokusrevision fra beskæftigelsesministeriets side for at afdække
omfanget af misbrug og fejlagtig forvaltning af bevillinger til tegnsprogstolk på beskæftigelsesområdet.
Så vidt vides er revisionen ikke afsluttet endnu.

Generelt har ovenstående givet anledning til stor uro og utryghed på tolkeområdet, både blandt
tolkebrugerne, men også hos tolke og tolkeleverandørerne. Der har været lukning af flere større
tolkevirksomheder og generelt ser vi, at tolkenes arbejdsmarked er meget ustabilt. Det betyder, at
nogle tolke forlader faget, mens andre bliver selvstændige tolke. Det gør det vanskeligt for
tolkebrugerne at få overblik og finde tegnsprogstolke, særligt i yderområder og til opgaver i
ydertidspunkter. DDL er løbende i dialog med myndigheder om bekymringen for området.
Igen i 2018 løb nogle af Den Nationale Tolkemyndigheds (DNTM) puljer tør for midler inden årets
udgang. Det betød, at der er områder, hvor døve ikke kan deltage på lige fod med hørende i
samfundsaktiviteter. DDL var i en tæt dialog med både DNTM og Børne- og socialministeriets
handicapkontor for at finde en løsning. Det lykkedes ikke helt, men det er aftalt, at der i 2019 skal
kigges nærmere på området for at undgå samme situation fremover.
Året har dog også en enkelt potentiel positiv nyhed på tegnsprogstolkeområdet. Det er nemlig blevet
vedtaget, at der skal være frit valg af tolkeleverandør på uddannelsesområdet, hvilket er noget DDL og
DDU har arbejdet hårdt for i flere år. Muligheden vil træde i kraft i forbindelse med ny udbudsrunde på
området. DDL følger det tæt, da det er afgørende, at udbuddet sikrer kvalitet og en bred vifte af
leverandører, så der sikres et reelt frit valg.
På tolkeområdet har vi styrket samarbejdet med Foreningen af Tegnsprogstolke (FTT) og
tolkeforeningen Skopos gennem et samarbejde om ansøgning om fælles projekt og en workshop om
tolkeetik med deltagelse af 90 personer. Vi har også været i dialog med den nystiftede brancheforening
for tolkeleverandører og ser frem til det videre samarbejde.
Øvrige politiske indsatser
Selvom tolkeområdet har fyldt meget, så har der alligevel også været tid til indsatser på andre vigtige
områder, bl.a. at redde Ordbog over dansk tegnsprog. Ordbogens tilskud fra en privat fond udløb med
udgangen af 2018 og det var ikke lykkedes Københavns Professionshøjskole (KP) at etablere nye
fondsmidler. Derfor har DDL i samarbejde med KP og Dansk Sprognævn presset på politisk for at få en
bevilling til ordbogen i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Det lykkedes i sidste time at få en etårig bevilling, så driften kan fortsætte og med et løfte om, at der skal findes en permanent løsning
fremover.
Året har også budt på medieforhandlinger. DDL har arbejdet tæt sammen med Høreforeningen på at få
politisk opbakning til at stille krav i public service-kontrakterne om mere tekstning og mere tolkning på
DR og TV2.
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Det står helt fast, at Danske Døves Landsforbund tager afstand fra en hver form for misbrug og
umoralsk forvaltning af bevillinger til tegnsprogstolk, det gælder på alle bevillingsområder. Vi frygter
dog, at det afgrænsede misbrug, der måtte have fundet sted, kan få store konsekvenser for alle døve
tegnsprogstolkebrugere på alle områder. Vi ser allerede administrative stramninger, men også en
stigende mistro til døves vurdering af deres behov for tegnsprogstolkning. Derfor har vi gennem hele
året arbejdet meget bag kulisserne for at oplyse politikere og embedsfolk om, at døves behov for tolk
er reelt og livsnødvendigt for at være en del af samfundet.
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DDL har gennem flere år kæmpet for at få politisk fokus på døves udfordringer på arbejdsmarkedet.
Derfor er vi også glade for at Beskæftigelsesministeren og Børne- og Socialministeren har lanceret et
handicapudspil på beskæftigelsesområdet. Vi kunne godt have ønsket os mere af udspillet, men det er
trods alt positivt, at der overhovedet kommer et udspil.

I starten af 2018 kom det frem at Dansk Sprognævn, og hermed også afdelingen for Dansk Tegnsprog,
som følge af Regeringens udflytningsplaner skal flytte til Bogense. DDL har arbejdet politisk for at finde
en løsning, så afdelingen for Dansk Tegnsprog kan bevares i nærheden af forsknings- og
tegnsprogsmiljøer i København. Det skyldes en frygt for, at de få, meget højt specialiserede
medarbejdere, som arbejder med dansk tegnsprog, ikke vil flytte med til Bogense og dermed bliver
afdelingens kompetencer ødelagt. DDL har været i dialog med Kulturministeriet og ordfører for at løse
det. Det er lykkedes at sikre en ordning, hvor dele af afdelingen for Dansk Tegnsprogs
medarbejderstab kan blive i København, hvilket er positivt da medarbejdere med særlige kompetencer
så kan fortsætte.
Organisatoriske indsatser
Organisatorisk har vi i 2018 har flere indsatsområder. Det er en prioritering at styrke vores
samarbejdsrelationer bredt og året blev startet ud med et nyt initiativ, nemlig en Nytårskur for DDL’s
samarbejdspartnere, politikere og medlemmer. Det var en god dag med ca. 90 deltagere.
Fremtidens foreningsstruktur er sat på dagordnen gennem en lang række møder rundt i landet.
Processen drives af en arbejdsgruppe under hovedbestyrelsen og skal munde ud i et oplæg til
drøftelse på Landsmødet i 2020. Generelt er der i Hovedbestyrelsen fokus på at være tæt på
foreningerne og medlemmerne. Derfor prioriteres det også, at så vidt det overhovedet er muligt, så
deltager der et bestyrelsesmedlem fra hovedbestyrelsen i foreningernes generalforsamlinger. Desuden
har landsformanden været på besøg i 12 ud af 18 foreninger i 2018 til medlemsaftener for at fortælle
om DDL’s arbejde og få input fra medlemmerne.
DDL’s formandsnetværk er et forum for kontakt mellem DDL’s bestyrelse og medlemsforeningerne.
Der har i 2018 været 3 møder, hvor landsformanden mødes med formændene for foreningerne.
Derudover er der en aktiv lukket facebookgruppe, hvor der udveksles oplysninger og erfaringer. Der er
også landsdækkende netværksmøder for pensionistklubbernes formænd. Der har i 2018 været holdt 2
møder.
DDL arbejder løbende med at kapacitetsudvikle foreningerne og frivillige. I 2018 har vi gjort det i
samarbejde med Dansk Døve-Idræt og Danske Døves Ungdomsforbund i form af en kursusweekend
kaldet DD3 Campus. DD3 Campus havde en lang række forskellige kurser samt oplæg og socialt
samvær med 80 deltagere fra alle tre forbunds foreninger.
DDL benyttede samtidig, at vores foreningsrepræsentanter var samlet til DD3 Campus og sluttede
weekenden af med Repræsentantskabsmøde, der jf. vedtægter skal holdes midtvejs i valgperioden. På
repræsentantskabsmødet blev regnskab 2017 godkendt og der blev gjort status på hovedbestyrelsens
arbejde indtil nu og en præsentation af, hvad der fokuseres på i resten af perioden.
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I 2017 var en af de store indsatser at få Døvefilm tilbage på finansloven. Det lykkedes som bekendt og
efter lige at have fundet sine ben igen, er Døvefilm i 2018 på opfordring fra seerne og DDL begyndt at
sende nyheder på modersmål, TegnNyt. Det har længe været et ønske fra vores side og vi er glade for
at det nu er i luften.
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Som alle andre i Europa har implementeringen af den nye persondataforordning også fyldt en del i
2018. Både i forhold til, hvordan det skal gribes an hos DDL, men også i forhold til at få givet
medlemsforeningerne informationer. DDL valgte at tegnsprogsoversætte en generel vejledning om
persondatalovgivningen i foreninger til brug lokalt.
Et større, men uforudset område har været uro i den største medlemsforening, Døveforeningen af
1866. 1866 har som følge af dårlig økonomi været nødt til at lukke deres tolkevirksomhed, hvilket har
indflydelse på hele foreningens drift, herunder også døveforeningens hus i Brohusgade, som har stor
historisk værdi for døvesamfundet. For at støtte en overgangsproces fra at have ansatte medarbejdere
og en indtægtskilde til at have frivillige til at styre drift ejendommen, har DDL’s direktør været en del
involveret i overgangsfasen, bla. for at afdække mulighederne for at overtage huset, såfremt 1866 blev
nødsaget til at sælge. Det har også betydet, at hovedbestyrelsen løbende har været inddraget for at
fastlægge DDL’s interesser.
Øvrige aktiviteter
Kulturområdet har været en prioritet for DDL de senere år og nu kan vi efterhånden se en effekt af det,
ved at flere kulturinstitutioner nu selv er opsøgende eller reagerer positivt på at få tolket forestillinger.
Der har i 2018 f.eks. været tolk på Emil fra Lønneberg, Cirkus summarum og stand-up improvisation.
Samtidig har 2018 været året, hvor der har været hele to forestillinger på dansk tegnsprog med døve
skuespillere involveret. Det har DDL understøttet, både administrativt og ved at købe forestillinger, der i
2019 vises rundt i landet.
Den helt store kulturelle begivenhed har været Døves Nordiske Kulturfestival over 4 dage i august.
DDL har arrangeret i samarbejde med en lang række frivillige. Med ca. 700 deltagere fra hele verden
og mere end 85 aktiviteter, festmiddag, deafpub og meget andet har det været en kæmpe succes.
I 2018 har vi selvfølgelig også fejret Dansk Tegnsprogsdag d. 13. maj. Det blev gjort i samarbejde med
Dansk Sprognævns afdeling for dansk tegnsprog.
For at udbrede kendskabet til døve, takker vi så vidt det er muligt ja, hvis der er institutioner eller
foreninger, som gerne vil vide mere. I 2018 har vi f.eks. været på Politiskolen og lære politielever mere
om døve og tegnsprog. Vi har også været på CPH DOX i forbindelse med en filmfremvisning for børn
og fortælle. Endelig har vi holdt et oplæg for et netværk for nøgleperson fra jobcentrene i region
Sjælland om døve og arbejdsmarkedet.
Frivillige er en stor del af DDL’s arbejde og for at anerkende de frivilliges store indsats holdt vi en stor
fest for de frivillige i juni 2018. Derudover får de frivillige i de forskellige projekter relevante kurser og
sparring. Der har således været afholdt weekendseminar for de frivillige besøgsvenner under
ældrevejledningen.
Også i 2018 har vi haft en lang række internationale engagementer. Vi har bl.a. afsluttet formandskabet
for Døves Nordiske Råd, været til rådsmøder, holdt et Nordisk seniorrådsmøde, deltaget i European
union of the deaf’s årsmøde og haft deltagere fra Hovedbestyrelsen til kvindekonference i Spanien.
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Kommunikation er stadig et stort indsatsområde. Udover at vi fortsat skruer op for antallet af
nyheder/opslag på hjemmeside og facebook, så har vi i 2018 haft fokus på at udvikle vores brug af
videoer. Det er fortsat målet, at de fleste opslag fra DDL er på tegnsprog, men for at gøre dem
tilgængelige for flere, arbejder vi med at tekste de videoer, som har et budskab, der har interesse uden
for døvesamfundet. Det er ressourcekrævende at lave de fleste nyheder på tegnsprog, og det
forstærkes af tekstningsarbejdet, der ikke blot er en afskrift af det talte sprog, men en oversættelse fra
tegnsprog til skriftligt dansk. Der bliver produceret i gennemsnit et opslag om dagen, hvoraf mere end
halvdelen er formidlet på tegnsprog.
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Projekter
Igen i 2018 har DDL startet, sluttet og ansøgt om en lang række projekter.
Projekt Tegnnu
DDL’s store arbejdsmarkedsprojekt sluttede med udgangen af 2018 efter en række aktiviteter i løbet af
året. Der er bl.a. blevet afholdt to workshops for projektdeltagerne i løbet af året. De to workshops har
fået rigtig gode evalueringer fra de mere end 20 deltagende i hver.

Projektets hovedaktivitet har været oversættelse fra tekst til tegnsprog og i 2018 er der blevet oversat
117 større og mindre opgaver.
Projekt for døve med anden etnisk baggrund end dansk
Projektet stod til afslutning med udgangen af 2018, men er søgt og bevilliget forlænget til 2019. Der har
været afholdt 7 arrangementer samt deltagelse i DD3 Campus i løbet af året. Deltagelsen i
arrangementerne svinger mellem 10- 40 deltagere. Der er i projektet opbygget en gruppe af frivillige,
der bidrager ved arrangementerne.
Projekt for døve asylansøgere
Projektet er startet op i 2018 og har indledningsvis fokuseret på at få identificeret, hvor og hvor mange
døve asylansøgere der er i Danmark. Udgangspunktet var en opgørelse fra 2016, men siden er der
sket en del med flygtningetilstrømningen. Der er kontakt med 9 døve asylansøgere og det er indtil
videre lykkedes at finde 7 besøgsvenner. Derudover har projektlederen været i dialog med landets
asylcentre og informeret om døve og hvilke tilbud der er Danmark.
Selvhjælpsgrupper for psykisk sårbare
I 2018 sluttede selve projektet om etablering af selvhjælpsgrupper for psykisk sårbare. De tre
eksisterende selvhjælpsgrupper fortsætter dog med den uddannede gruppe af frivillige.
Hotline for psykisk sårbare
I forlængelse af selvhjælpsgrupperne har DDL søgt og fået midler til etablering af en hotline for psykisk
sårbare. I 2018 har projektet haft fokus på at etablere den frivillige gruppe, der skal drive tilbuddet og
sikre at rammerne for servicen er på plads. Tilbuddet går i luften i marts 2019.
Lørdagsskole
Igen i 2018 har der været holdt Lørdagsskole for døve børn og deres forældre. Lørdagsskolen er i gang
med en revitalisering med fokus på at udvide deltagerantallet og inddrage deltagerne mere i
planlægning og afholdelse. Et eksempel på dette er, at der blev holdt et weekendarrangement fremfor
enkeltdagsarrangementer i 2018.
Erasmus+ om døve tegnsprogstolke
Det store eramus+ projekt om døve tegnsprogstolke nåede sin afslutning i 2018 med en stor
konference på Hamburg universitet i maj måned med deltagelse af mere end 120 deltagere fra 22
forskellige lande. Der er også udarbejdet et curriculum for en fremtidig uddannelse for døve
tegnsprogstolke. DDL har haft projektledelsen, hvilket har været en stor opgave, men projektet har
opnået stor anerkendelse som ”good practice” i EU-kommissionens bedømmelse af indhold og
projektledelse, hvilket vi er stolte af.
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Projektet har også haft en stor arbejdsmarkedskonference, hvor nøglepersoner fra landets jobcentre,
projektets deltagere samt samarbejdspartnere var inviteret til oplæg og debat om arbejdsmarkedet for
døve og brugen af tegnsprogstolk som handicapkompenserende ordning. Det var en rigtig god dag
med 67 deltagere og repræsentanter fra mere end halvdelen af landets jobcentre.
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Ældrevejledning og besøgstjeneste
Ældrevejledningen og besøgstjenesten for ældre er fortsat en hjørnesten i DDL’s arbejde. DDL’s
ældrevejleder har i 2018 været i kontakt med borgerne 192 gange og har holdt oplæg og været i dialog
med 13 myndigheder i form af visitationer, plejecentre m.v. Besøgstjenesten har i 2018 43
besøgsvenner, der har besøgt 51 døve borgere flere gange om året.

Hvad byder 2019?
I 2019 vil tolkeområdet fortsat være det store politiske område. Det bliver vigtigt at de anbefalinger,
som den tværministerielle arbejdsgruppe præsenterer, ikke forringer vilkårene for døve i Danmark.
Samtidig skal der arbejdes for at de nævnte misbrugssager på arbejdsmarkedsområdet ikke fører til
unødige forringelser for døves mulighed for at få tolk til arbejdet.
Der kommer også fokus på at få etableret en handleplan for dansk tegnsprog. Der mangler en samlet,
nationalt forankret strategi for, hvordan man vil sikre og udvikle dansk tegnsprog. Til at kickstarte det
politiske arbejde afholder vi en konference om tegnsprog i efteråret 2019.
I takt med vi får flere, men mindre projekter skal vi have styrket vores projektorganisering. Det
indebærer at der skal laves procedurer for opstart og etablering af projekter, men også at vi mere
systematisk arbejder med dokumentation og evaluering af projekterne.
I 2019 kommer vi også til at søge nye projekter og aktiviteter og vi har allerede nu fået bevilliget midler
til et nyt projekt for ensomme døve. Projektet går i luften ca. 1. marts 2019.
2. Nøgletal og økonomi
DDL’s økonomi bliver tiltagende mere kompleks i form af flere private bidrag, flere projekter og øget
fokus på indsamlinger. Det er i høj grad en mosaikøkonomi, hvilket stiller store krav til
regnskabsføreren og direktøren. Vi kan samtidig konstatere, at Socialstyrelsens problemer med deres
administration af de udlodede midler, smitter af på os modtagere, hvilket har medført flere spørgsmål
og forsinkelser i udbetalinger og behandling af ansøgninger.
Det er positivt, at det lykkedes at rejse midler, men det kræver ressourcer og prioritering. I 2018 er
fundraiseren og direktøren startet på et fundraising kursus og der er søsat forskellige tiltag for at øge
andel af frie, indsamlede midler.
2.1. Årets resultat
2018 slutter med et positivt resultat på kr. 153.000. Det er ovenud tilfredsstillende set i lyset af, at der
var budgetteret med et underskud på kr. 261.000. Det positive resultat skyldes flere faktorer såsom tæt
budgetopfølgning, stor succes med at søge eksterne midler til dækning af planlagte aktiviteter samt et
bedre finansielt afkast. Det positive resultat er ekstraordinært glædeligt set i lyset af den risiko som
Døves Nordiske Kulturfestival udgjorde. Det lykkedes dog at skaffe fuld finansiering til aktivitet.
Året omsætning er steget til kr. 14.607.406, hvilket er ca. kr. 1.600.000 højere end budgetteret. Det
skyldes hovedsageligt en stigning i private tilskud i forbindelse med aktiviteter samt stigning i antallet af
udviklingsprojekter.
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Internationale projekter
DDL er fortsat engageret i en lang række projekter i udviklingslande og aktiviteten er stigende. I 2018
er vi involveret i 8 lande, bl.a. Ghana, Rwanda, Jordan og Vietnam. I takt med at aktiviteten øges
knyttes der også flere medarbejdere på projekterne, hvilket er positivt for forankringen af
udviklingsarbejdet hos DDL.
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2.2. Væsentlige tilskudsgivere
2018

Offentlige tilskud:
Udlodningsmidler via Socialstyrelsen

2.737.419

Ældrevejledningen til døve, Socialstyrelsen

1.200.000

Ældrevejledningen, kommuner

38.800

Handicappuljen, Socialstyrelsen

148.094

Netværk og medborgerskab for etniske døve, Socialstyrelsen

293.080

Udvidelse af projektet selvhjælpsgrupper for psykisk sårbare døve, Socialstyrelsen

57.600

Hotline, Socialstyrelsen

72.460

Projekt Døve asylansøgere, Socialstyrelsen

346.840

Kulturelle aktiviteter, Kunststyrelsen

196.750

ERASMUS+, Styrelsen for Videregående Uddannelser

736.228

Tegnnu - Rum til udsatte på arbejdsmarkedet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

622.162

HP 312-151 , Jordan (Forundersøgelse)

62.253

HP 312-169, Yalla Together Forward

160.000

PRO-1701 , Udvikling med friske øjne

199.983

HP 129-45, Rwanda

507.134

HP 118-134, WCARS

568.326

HP 115-165, Ghana 50 års jubilæum

316.897

HP 129-167, Udviklingsambassadør

25.797

HP 129-164, Frontrunners 14
HP 129-185 Følordningen, NMS
HP 118-125, Vietnam
Nordens Välfärdscenter, Nordisk Døves Råd

320.738
21.821
122.734
30.130

DNTM Tegn til alle

150.000

Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturfestival

100.000
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kr.
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2.2. Væsentlige tilskudsgivere (fortsat)
2018

Private, fonde og legater:
Døvefonden. Tilskud til DDL´s arbejde

275.000

Varelotteriet

120.000

Hendrups Fond, støtte til forskellige personer, bl.a. deltagelse i konferencer o.l.

125.000

Private tilskud, enkelte personer

29.485

Indsamlinger, forårs- & julesindsamlingerne

265.562

Foundation JUCHUM, besøgsvenner & enkelte personer

250.000
3.600

Fabrikant Chas. Otzens Fond

100.000

Scandinavian Tobacco Groups Gavefond

30.000

Ingrid & Johan Hansen´s Mindefond, DD3 Campus

163.000

Jascha Fonden, DD3 Campus

80.000

EGV Fonden, Nordisk Seniormøde

21.105

Medlemsindsamling til Døveforeningen af 1866

82.776

Familien Hede Nielsens Fond

10.000

Osvald Christensens Mindefond

10.000

Danske Banks Fond

15.000

Oticon A/S, Nordisk Kulturfestival

100.000

Knud Højgaards Fond, Nordisk Kulturfestival

75.000

Lemvigh & Müllers Fonden, Nordisk Kulturfestival

100.000

Schioldanns Fond, Nordisk Kulturfestival

40.000

Nordea Fonden, Nordisk Kulturfestival

50.000

Aarhus Døveforening, Nordisk Kulturfestival

20.000

Døvefonden, Syv Fabelagtige fortællinger

15.000

Zangenbergs Teater, Syv Fabelagtige fortællinger

4.633

Dansk Skuespillerforbund, Syv Fabelagtige fortællinger

20.000

Knud Højgaards Fond, Syv Fabelagtige fortællinger

50.000

Sonning Fonden, Syv Fabelagtige fortællinger

25.000

2.3. Fem års hoved- og nøgletal
(1.000 kr.)
2014

2015

2016

2017

2018

11.689

12.220

10.537

12.404

14.607

Årets resultat

-282

1.396

31

34

153

Balancesum

9.957

11.239

12.666

12.771

12.143

Egenkapital

5.833

7.229

7.260

7.294

7.447

Medlemstal 31/12

2.375

2.396

2.330

2.225

2.290

Omsætning
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Anna Maria Steins fond, støtte til unge
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Der har været færre projektansættelser i 2018, hvilket administrativt har været godt. Det skyldes i høj
grad at vi har søgt at løse projektopgaverne i nye projekter ved at justere på opgaver og timetal for de
allerede ansatte medarbejdere. I forbindelse med ansættelse til projektet for døve asylansøgere har vi
valgt at ansætte en medarbejder bosiddende i Jylland. Det har været rigtig positivt at få styrket
personalebemandingen i DDL’s kontor i Århus, hvilket har skabt grobund for et regulært kontormiljø
med kollegaer.
DDL har i 2018 haft 12,57 årsværk ansat fordelt på 20 hoveder gennem året. Pr. 1.1.2019 er der 15
personer ansat.
2.5. Forventninger til 2019
I 2019 forventes der ikke store ændringer i indtægtsgrundlaget, men der skal forberedes til de
kommende år, men økonomisk går Danske Døves Landsforbund en svær tid i møde de kommende år.
Dels vil vi blive udfordret af, at Satspuljen nedlægges i den nuværende form og der de kommende år
(2020/2021) vil være færre midler til rådighed til projekter. DDL har traditionelt søgt og fået mange
projekter derigennem, hvilket skaber flere synergieffekter både økonomisk og fagligt på DDL. Det bliver
afgørende, at DDL kan udvikle og rejse midler til større projekter med finansiering fra private fonde
fremover.
DDL’s tilskud fra udlodningsmidlerne vil også fremadrettet være under forandring. Som nævnt sidste
år, så er betingelserne for udlodning ændret, så alle organisationer, der opfylder kriterierne kan søge. I
2018 sås ikke den store forandring i tilskudsstørrelsen, men det vides ikke om flere organisationer
opfylder kriterierne til tildelingen i 2019. Endvidere vil DDL’s tilskudsgrundlag for 2020 og frem være
påvirket af nedgangen i omsætning i medlemsforeningerne. Det er derfor bydende nødvendigt, at der
findes supplerende indtægtskilder, der kan generere frie midler. I 2019 vil der således være fokus på
arbejde med indsamlinger og medlemsrekruttering.
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2.4. Resurseanvendelse og personaleforhold
DDL har haft en del afgang af det faste personale i 2018, hvor 3 medarbejdere er stoppet. Derudover
er medarbejder i jobafklaring stoppet efter en længere periode på sekretariatet. Stillingerne er ikke
blevet genbesat, da vi vidste der var projektudløb af Tegn Nu og Erasmus+ projektet med udgangen af
året, hvilket vil frigøre de nødvendige antal timer til at dække stillingerne. Der har været overlap i,
hvornår medarbejderne stoppede og projekttimerne blev frigivet, så vi har derfor ansat en
studentermedhjælper til at løse understøttende opgaver. Overlappet har betydet, at de resterende
medarbejdere har løftet en ekstraordinær stor indsats i løbet af det sidste halvår af 2018, hvor vi
samtidig har haft flere større arrangementer.
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Note

2018

2017

kr.

kr.

1.027.625

963.528

11.286.725

9.055.398

Omsætning Døvebladet, forlag m.v.

404.002

380.445

Indsamlinger

265.562

311.012

Deltagerbetalinger ved konferencer m.v.

391.507

482.369

1.231.985

1.211.440

14.607.406

12.404.192

Produktionsomkostninger Døvebladet, forlag m.v.

-506.621

-507.738

Indsamlinger

-123.277

-120.665

Kulturelle arrangementer

-244.000

-224.000

Tilskud til foreningerne og andre organisationer

-903.843

-732.755

Information og PR-virksomhed

-142.006

-196.017

Kurser, symposier og seminarer

-549.557

-608.303

Projekter

-4.784.248

-3.156.193

Internationalt arbejde (Ulandsprojekter)

-2.896.800

-1.957.552

4.457.054

4.900.969

Møde- og repræsentationsomkostninger

-103.913

-153.188

Lokale- og ejendomsomkostninger

-567.579

-510.874

-2.720.654

-3.012.550

-1.429.423

-1.606.948

-364.515

-382.591

Finansielle indtægter, netto

517.427

416.815

Årets resultat

152.912

34.224

Overført til egenkapitalen

152.912

Kontingenter
Tilskud fra staten, fonde m.fl.

1

Andre driftsindtægter

Produktions- og projektomkostninger

Dækningsbidrag (bruttoresultat)
Kapacitetsomkostninger

Lønninger
Administrationsomkostninger
Resultat før renter m.v.

2

152.912
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018
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Balance pr. 31. december 2018
Note

2018

2017

kr.

kr.

177.129

174.311

5.704.392

5.717.305

5.881.521

5.891.616

5.881.521

5.891.616

90.356

92.532

90.356

92.532

272.139

309.345

1.584.457

2.053.988

6.895

23.071

1.863.491

2.386.404

Likvide beholdninger

4.307.220

4.400.351

Omsætningsaktiver i alt

6.261.067

6.879.287

12.142.588

12.770.903

AKTIVER
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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Finansielle anlægsaktiver
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Balance pr. 31. december 2018
Note

2018

2017

kr.

kr.

7.294.247

7.260.023

152.912

34.224

7.447.159

7.294.247

889.851

912.570

889.851

912.570

2.334.613

2.945.264

Feriepengeforpligtelser, funktionærer

710.602

740.772

Kreditorer

718.141

845.408

42.222

32.642

3.805.578

4.564.086

12.142.588

12.770.903

PASSIVER
EGENKAPITAL
Saldo primo
Årets resultat
Egenkapital i alt

Hensættelser

4

Hensatte forpligtelser i alt

GÆLDSFORPLIGTELSER
Kortfristede gældsforpligtelser
Ikke anvendte tilskud

Anden gæld

PASSIVER I ALT

5
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HENSATTE FORPLIGTELSER
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Noter
2018

2017

kr.

kr.

Private tilskud, arvebeløb m.v.

5.116.817

2.745.828

Offentlige tilskud (ministerier m.fl.)

3.432.489

3.430.263

Udlodningsmidler via Socialstyrelsen

2.737.419

2.879.307

11.286.725

9.055.398

-6.330.999

-5.579.693

48.607

-81.607

-140.910

-129.287

Flexjobordningen

-87.890

-79.952

Personaleuddannelse

-91.729

-68.964

Andre personaleomkostninger

-50.361

-48.893

-6.653.282

-5.988.396

1.719.118

1.430.992

-4.934.164

-4.557.404

2.213.510

1.544.854

-2.720.654

-3.012.550

5.717.305

5.828.460

-12.913

-111.155

5.704.392

5.717.305

Note 1 Tilskud fra staten, fonde m.fl.

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:
Nom. / stk. pr.
31/12 2018

Kursværdi pr.
31/12 2018

Kostpris pr.
31/12 2018

Kostpris pr.
31/12 2017

304.151

308.527

303.552

316.465

Investeringsforeninger

43.773

4.982.323

4.776.151

4.776.151

Aktier

11.359

1.126.374

624.689

624.689

6.417.224

5.704.392

5.717.305

Obligationer
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Note 2 Lønninger
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Noter
2018

2017

kr.

kr.

912.570

910.294

2.281

2.276

-25.000

0

889.851

912.570

1.750

49.000

0

120.000

86.750

24.488

469.606

362.208

1.126

13.886

419.506

380.706

0

174.160

Netværk og medborgerskab for etniske døve, Socialstyrelsen

243.787

131.366

Hendrups Fond

108.000

78.000

Fondation Juchum

250.000

303.197

Projekt Frivillighed og fællesskab, Aarhus Døveforening

99.012

758.531

Kulturelle aktiviteter, teater

50.339

50.339

Støtte til foreninger

46.600

29.900

0

18.000

53.366

0

Handicappulje

0

0

Depressionskursus for frivillige besøgsvenner

0

4.131

Psykisk sårbar - selvhjælp

0

39.003

ERASMUS+, Styrelsen for Videregående Uddannelser

0

0

31.150

27.550

DNTM - Tegn til alle

150.000

0

Andre kortfristede projekter

323.621

380.799

2.334.613

2.945.264

Note 4 Hensættelser
Saldo primo
Årets rentetilskrivning
Årets forbrug

Note 5 Ikke anvendte tilskud
Kulturstyrelsen
Nordisk Kulturfestival, Frantz Hoffmanns Mindelegat
Asyl projektet
Projekter via Danske Handicaporganisationer
Ældrevejledningsprojekt - Socialstyrelsen
Ældrevejledningsprojekt - Kommuner
Nødapp, Trygfonden

Book-Let
Hotline, Socialstyrelsen

Annemarie Steins Fond
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Projekter for Døve i Nordjylland
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Noter

Note 6 Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Danske Døves Landsforbund for 2018 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 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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Landsforbundet har valgt at følge reglerne for regnskabsklasse B om ledelsesberetning.
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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.

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser er optaget til amortiseret kostpris, som svarer til den norminelle værdi.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender er opført til nominel værdi reduceret med forventede tab herpå.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Birthe Astha Petersen

Bent Gunder Anton Brøndum

Bestyrelsesmedlem
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Bestyrelsesmedlem
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Ole Vilhelm Rønne-Christensen
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Navnet er skjult (CPR valideret)

Karin Egebjerg Mikkelsen

Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-549413377167
IP: 130.185.xxx.xxx
2019-03-07 09:49:25Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-661300697664
IP: 87.60.xxx.xxx
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Nezahat Taskin

Per Fruerled

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-577129775206
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Direktør
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