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Ledelsespåtegning

Hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten Íor 2016 for Danske Døves
Landsforbund.

Arsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. gB af 27.
januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social, Børne- og
I

ntegrationsm

in

isteriets 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.

Arsrapporten indstilles til landsmødets godkendelse

København, den 18. marts 2017

Per Fruerled
direktør

t

Hovedbestyrelsen

Janne Boye N
formand

nne-Christensen
næstformand

OutiTou

\)
hristensen

Rohde
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Den uafhængige revisors erklæring

Til medlemmerne i Danske Døves Landsforbund
ERKUERING PA ARSREGNSKABET

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danske Døves Landsforbund for perioden 1. januar til 31. december
2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet
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 lntegrationsministeriets
puljer.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Landsforbundets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31112 2016 samt af resultatet af Landsforbundets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar 31. december 2016 overensstemmelse med årsregnskabsloven og
bekendtgørelse nr. 98 al 27 . januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af
tilskud fra Social, Børne- og lntegrationsministeriets puljer.

-

i

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 lntegrationsministeriets
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
en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af

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 væsen¡ig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med eñ
konklusion. Høi 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 uæsenttig
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:

'

ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabeq 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 væsenilig
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 vàsenflig
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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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.

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

bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse

Søborg, den 18. marts 2017

Beierholm
Statsautoriseret

CVR-nr. 3289 54

Kim Larsen
Statsautoriseret revisor
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Oplysninger om landsforbundet

Landsforbundets navn

Danske Døves Landsforbund
Brohusgade 17,4. sal
22OO 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, lør, i og efter skolealderen, på uddannelsesområdet, erhvervsmæssigt, socialt og kulturelt.

Bestyrelse

Janne Boye Niemelä (formand)
Ole Rønne-Christensen (næstformand)
Outi Toura-Jensen
Jette Zehntner
I nger Nørgård Christensen
Bent Brøndum
Jessica Rohde
Karen Talks

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

I 2016 er driften i Danske Døves Landsforbund (DDL) blevet stabiliseret efter en del udskiftninger
blandt personalet i 2015. Stabiliteten har betydet, at vi har kunnet fokusere på at styrke det potitiJke
arbejde samt få konsolideret en række af de igangværende projekter samtidig med, vi har igangsat nye
projekter.

På projektsiden har der været fokus på at få det store Erasmus+-projekt om døve tegnsprogstolke
Europa på skinner. DDL har stået for en undersøgelse af udbredelsen og vilkårene for døve tolke
Europa. Undersøgelsen blev fremlagt på en stor international konference med knap B0 deltagere.

i
i

DDL's grønlandsprojekt har skiftet projektleder, hvilket har givet bedre mulighed for at sikre fremdriften
i projektet. Der har været afholdt 6 arrangementer i projektet, og gruppen er efterhånden meget
sammentømret, så der er fundament for, at gruppen også består efter projektets afslutning.

DDL har fortsat flere projekter i udviklingslande. Der er vores store projekt i Ghana, og det bliver med

stor sandsynlighed suppleret med et tværgående projekt i Vestafrika. Derudover har DDL i 2016
indgået samarbejde med Dansk Handicap Forbund (DHF) om et projekt i Vietnam, og der er rejst
penge til en forundersøgelse til et projekt i Rwanda.

DDL er stadig ansvarlig for at drive selvhjælpsgrupper for psykisk sårbare. Der er 4 aktive grupper. I
2016 blev der samtidig startet en selvhjælpsgruppe for tidligere voldsramte kvinder. Selvhjælpsgrupper
styres af frivillige, der får sparring fra projektlederen. De frivillige har fået en lang række kursãr, og i
2016 har de blandt andet fået et kursus i psykisk førstehjælp.
Selvhjælpsgrupperne er en del af DDL's projekt om psykisk sårbare døve og psykiatri for døve. DDL
har samarbejde med Socialforskningsinstituttet (SFl) udarbejdet en rapport, der korflægger

i

betydningen af den fysiske afstand til tegnsprogsligt psykiatrisk behandlingstilbud for døve med
psykiske problemer. Undersøgelsen af afstand er suppleret med en kvalitativ undersøgelse af, hvad
der kendetegner gode behandlingstilbud for døve med psykiske problemer. Undersøgelsen blev
præsenteret på en stor konference i november 2016 med oplæg fra SFl, den højt specialiserede
funktion for Døvepsykiatri ved Psykiatrisk Center Ballerup samt oplæg fra Nbrges nationale
behandlingstilbud for hørsel og psykisk trívsel. Der var 75 deltagere til konferencen.
Ældrevejledningen og besøgs$enesten er fortsat en hjørnesten i DDL's projektaktivitet. I 2016 er
besøgstjenesten formelt blevet en del af ældrevejledningen, hvilket sikrer driften. Besøgstjenesten har
imponerende 40 besøgsvenner, der yder et stort stykke frivilligt arbejde for ældre døve i Danmark.
DDL startede et nyt projekt målrettet døve med anden etnisk baggrund end dansk i 2016. projektet skal
skabe netværk og inklusion af denne dobbelt udsatte minoritet. Der er stor opbakning til projektets
arrangementer, og der er store forventninger til det videre Íorløb.

På kulturområdet har DDL blandt andet søsat en ny facebookgruppe, "kultur på tegnsprog", der skal
formidle kontakt mellem kulturinteresserede, så flere kan få glæde af tegnsprogede ãg tolkede
arrangementer. Derudover har DDL givet medlemmerne teaterstykket "Ron og Rem" produceret af
norske teater Manu. Forestillingen blev spillet for udsolgte huse i både Fredericia og København. DDL
har også støttet lokale arrangementer, bl.a. i Aarhus og København.
DDL har igen i 2016 fejret Dansk Tegnsprogsdag 2016 med en viral kampagne #favorittegn. Rigtig

mange sendte deres favorittegn på video. Det blev til en over ti minutter lang video, der er set af mangè
tusinde mennesker. lforbindelse med DDL's deltagelse på folkemødet2016lærte vi en lang række
politikere deres favoritord om tegn, hvilket var en stor succes.
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Lørdagsskolen er blevet afholdt i 2 gange i 2016. Der var bl.a. et meget velbesøgt arrangement på
Egeskov slot. Derudover har DDL holdt workshops for forældre til døve og hørehæmmede børn for at

få deres visioner for det gode skoletilbud.

Det store arbejdsmarkedsprojekt "tegn nu" har nu kørt i hele 2016. Det er et omfattende projekt, der
har haft svært ved at få involveret tilstrækkeligt med brugere. Derfor har projekflederen brugt en del
ressourcer på at tilpasse projektdesignet, så projektet bliver tilgængeligt for en større målgruppl.
Generelt har arbejdsmarkedsproblematikker fyldt meget i 2016. Aret startede med en ny rapport fra Det

Centrale Handicap Råd (DCH) og Ankestyrelsen, der viste, at døve mødes af massive fordomme på
arbejdsmarkedet. Det er en faktor, der spiller ind på den store ledighed blandt døve. DDL har brugt
mange kræfter på at få spredt rapportens konklusioner for at få sat fokus på udfordringerne. Det har
bidraget til en øget bevidsthed blandt døve, men DDL har også haft mange møder med politikerne,

hvor det er blevet tremførl. Det gjorde det blandt andet i forbindelse med DDL's foretræde for

folketingets beskæftigelsesudvalg for at forhindre, at døve blev ramt af nye regler om kontanthjælpsloft.

Politik har generelt været i centrum i 2016. Hos DDL har vi, udover arbejdsmarkedet, haft særligt fokus

på implementeringen af lnstitut for Menneskerettigheders (lMR's) anbefalinger om bedre õg flere
tegnsprogstilbud til børn og unge med høretab. Vi har fået stillet en lang række spørgsmåt tit

Undervisningsministeren og holdt møder med mange politikere og interessenter, såsom Kommunernes
Landsforening (KL) og Socialstyrelsen. DDL har samtidig fået plads Undervisningsministeriets
opfølgningsgruppe i forhold til implementeringen af anbefalingerne om inklusion i grundskolen. DDL fik
også en lille sejr, da det blev besluttet, at det i forbindelse med en kommende gymnasiereform skal
undersøges, om det er muligt at oprette valgfag i og om tegnsprog.

i

lgen i 2016 har tolkeområdet været et stort område. Der er meget uro på tolkeområdet, hvilket skaber
utryghed for vores medlemmer. Samtidig har der været en del utilfredshed med konsekvenserne af
udbud, særligt på uddannelsesområdet. DDL tog ansvaret på sig og indkaldte de væsen¡igste aktører
til et stormøde om, hvilke problemer der er på tolkeområdet. Mødet resulterede ¡, at OOt er gået
sammen med Foreningen Danske Døvblinde (FDDB), Danske Døves Ungdomsforbund (DDUI og
Høreforeningen om at udarbejde en analyse af problemerne set fra brugerperspektiv. Analysen dannei
grundlag for en række fælles visioner og anbefalinger for området. Arbejdet er endnu ikke afsluttet
med
udgangen af2016.

Udover ovenstående har vi afuiklet forskellige aktiviteter, holdt formandsnetværksmøder, været på
foreningsbesø9, plejet netværk og meget mere. 2016 har været et produktivt år, hvor vi har haft fokus
på at skærpe vores politiske holdninger og skabe grobund for indflydelse.
2. Nøgletalog økonomi
2.1. Arets resultat

Arets resultat ender med et overskud på kr. 30.678. Der var budgetteret med, at regnskabet skulle gå i
0, så det er et positivt resultat. Resultatet er endnu mere positivt, når der medtænkés, at DDL i forhold
til det forventede, har fået ca. kr. 450.000 mindre i tilskud fra henholdsvis Tips- og lottomidler og fra
Døvefonden. Det er vores "frie" midler, som vi kan bruge til den daglige drift.

Resultatet reddes af en ikke-budgetteret arveindtægt på knap kr. 500.000. Men ud over at dække for
færre indtægter, har DDL for arven i 2016 investeret kr. 2OO.OOO i forskningsstudier om døves identitet
samt kr. 130.000 iforberedelse til ny hjemmeside. Det betyder, at der i deÀ daglige drift har været vist

stor påpasselighed med forbundets midler for at kompensere for de manglenOeì¡Èruo.
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Omsætningen er faldet lra kr. 12.219.834 ¡ 2015 til kr. 10.537 .263, hvilket er ca. kr. 600.OOO mindre end
budgetteret. Den lavere omsætning skyldes primært færre arveindtægter end i 20iS, lavere tilskud fra

tips- og lottomidlerne samt Døvefonden, men også fordi, DDL har haft markant færre indtægter fra
projekterne i forhold til forventet. Det er i sig selv ikke problematisk, da de færre indtægter modsvares
af lavere udgifter.
Generelt er det ledelsens vurdering, at DDL's økonomi er sund og veldrevet, men også skrøbelig, da
den i høj grad er bundet op på fortsatte projektbevillinger og relativt få finansieringskilder.
2.2. Væsentlige tilskudsgivere

Offentlige tilskud:
Tips- & lottotilskud, Ministeriet for børn, ligestilling, Socialstyrelsen
Ældrevejledningen til døve, Ministeriet for børn,ligestilling, Socialstyrelsen

2.575.038
r .100.000

Grønlandsprojektet, Ministeriet for børn, ligestilling, Socialstyrelsen
Ældrevejledningen, kommuner

165.000

Kulturstyrelsen, kulturelle aktiviteter
Socialstyrelsen, Døve tolke

198.000
91.975

Socialstyrelsen, Selvhjælpsgrupper for psykisk sårbare
Socia lstyrelsen, Ha ndicappuljen

50.000
165.154

Videregående Udda n ne lser
Rum til udsatte på arbejdsmarkedet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Danske Handicaporga nisationer, Fællesprojektet i Gha na
Da nske Handicaporga nisationer, Evaluering Fællesprojektet i Ghana
E

42.500

RASM US+, Styre lse n fo r

Socialstyrelsen, Kursus til frivillige besøgsvenner
Socialstyrelsen, Netværk og medborgerskab for etniske døve

916.072
489.796
567.824
40.000

34.962
103.444

Private, fonde og legater:
Døvefonden
Va

400.000

relotteriet

120.000

Danske Døves Landsforbunds Støttefond af

20It

35.000

Hendrups Fond, stØtte til forskellige personer, bla. deltagelse i konferencer o.l.
Private tilskud, enkelte personer

100.000

lndsamlinger, forårs- & julesindsamlingerne
Fondation Juchum, bes6gsvenner & enkelte personer

354.851

Anna Maria Steins fond, støtte til unge
Fabrikant Chas. Otzens Fond
Scandinavian Tobacco Groups Gavefond
Arveboet efter Christine og Allan Meyer
Schioldanns Fond, registrering af historiske materialer
Jascha Fonden, registrering af historiske materialer & døvetolkning
Heinrich & Jessens Fond, Danske Døves Ungdomsforbund
Deaf Academi konference, private personer
Fra

ntz Hoffma nns M indelegat, No rd isk
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ltu rfestiva I 2OLB

62.349
200.000
3.600
75.000
25.000
551.679
50.000
145.000

20.175
90.000
100.000
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Ledelsesberetning

2.3. Fem års hoved- og nøgletal
(1.000 kr.)
2012

2013

15.220

13.025

11.689

12.220

10.537

200

-1.426

-282

1.396

31

Balancesum

12.333

10.148

9.957

11.239

12.666

Egenkapital

7.541

6.1 15

5.833

7.229

7.260

Medlemstal3lil2

2.537

2.446

2.375

2.396

2.330

Omsætning

Arets resultat

2014

2015

2016

2.4. Resurseanvendelse og personaleforhold

I 2016 har DDL sagt farvel til 4 medarbejdere og 3 nye er kommet til i projektansættelser. Der har
været 19 antalmedarbejdere ansat iDanske Døves Landsforbund svarende til 13,12 årsværk i2016.
2.5. Forventn inger tal 2017
Der er budgetteret med, at resultatet bliver kr. 0 i 2017 . Omsætninge n i 2017 forventes at være ca. kr.
1.000.000 højere end omsætningen i 2016. Det skyldes hovedsageligt, at DDL har fået og igangsat nye
projekter i slutningen af 2016, der økonomisk slår fuldt igennem i 2017.

Danske Døves Landsforbund er fortsat en veldrevet organisation. Der er dog brug for at finde
yderligere finansieringskilder, så sårbarheden mindskes, såfremt det skuile glippe at få bevilliget
projekter eller fondsmidler. Det vil således være et indsatsområde at undersøge mulighederne.
Medlemsrekruttering vil også være et indsatsområde. Både for at styrke økonomien, men i lige så høj
grad for at styrke forbundets legitimitet og politiske arbejde.
På nuværende tidspunkt kan vi forudse, at der vil være udløb af flere både større og mindre projekter
med udgangen af 2017, med mindre de kan forlænges. Derfor er det afgørende tor 2018, at der
allerede nu skaffes nye projekter til huse. Det skal der også fokuseres pët i 2017
.
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Anvendt reg nskabspraksis

Arsrapporten for Danske Døves Landsforbund for 2016 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de afuigelser, 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 lntegrationsministeriets 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 iforhold 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
lkke 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.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver
H uslejedepositu m er opl ørt til kostpris
Værdipapirer måles til kostpris

Varebeholdning
Forlagsartikler til salg er opføritil kostpris. Langsomt omsættelige artikler måles til værdien kr. 0.

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

l. januar - 31. december

201G
Note

20r6

20't5

kr.

kr.

939.1 50

947.050

7.643.826

8.938.954

Omsætning Døvebladet, forlag m.v.

640.145

788.336

lndsamlinger

354.851

297.489

0

278.077

959.291

969.928

Kontingenter
Tilskud fra staten, fonde m.fl.

Deltagerbetalinger ved konferencer m.v
Andre driftsindtægter

10.537.263

12.219.834

-1.182.414

-1.229.995

-97.900

-117.218

-159.337

-289.390

Tilskud til foreningerne og andre organisationer

-726.105

-812.055

lnformation og PR-virksomhed

-497.015

-375.774

-61.807

-270.935

-2.776.276

-3.152.125

-958.584

-268.283

Prod uktions- og projektomkostn inger

Produktionsomkostninger Døvebladet, forlag m.v.
lndsamlinger
Ku

lturelle arrangementer

Kurser, symposier og seminarer
Uddan nelses-,
I

a

rbejdsmarkeds- og teg nsprogsprojekter

nternationalt arbejde (Ulandsprojekter)

4.077.825

Dækn ingsbidrag (bruttoresu ltat)
Ka

pacitetsom kostn

i

n

5.704.059

ger

Møde- og repræsentationsomkostninger

-108.972

-128.923

Lokale- og ejendomsomkostninger

-438.414

-450.747

-3.248.642

-3.711.595

Adm inistrationsom kostninger

-710.820

-473.702

Resultat før renter m.v.

429.023

939.092

Finansielle indtægter, netto

459.701

457.293

Lønninger

2

Arets resultat

30.678

Overført til egenkapitalen

30.678
30.678
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Noter
2016

2015

kr.

kr.

Private tilskud, arvebeløb m.v.

1.849.485

2.982.969

Offentlige tilskud (ministerier m.fl.)

3.219.303

3.227.519

Tips- og lottomidler via Danske Handicaporganisationer

2.575.038

2.728.466

7.643.826

8.938.954

Note

Note

I

2

Tilskud fra staten, fonde m.fl.

Lønninger

Lønninger og gager
Ændring i beregnet feriepengeforpligtelse mv
Pensionsbidrag

ATP og andre sociale omkostninger
Flexjobordningen

-5.448.665

-4.766.654

-9.724

-106.142

0

-167.660

-139.328

-135.543

0

-10.493

Personaleuddannelse

-76.737

-37.267

Andre personaleomkostn inger

-68.100

-203.409

-5.742.554
Lønrefusioner

1.152.677

4.589.877

1.341.235

Personaleomkostninger ved r. projekter mv

-3.248.642
Note

3

-5.427.168
359.894
-5.067.274
1

.355.679

-3.711.595

Værdipapirer

Anskaffelsessum primo

5.844.020

5.909.620

Arets tilgang

0

0

Arets afgang

-15.560

-65.600

5.828.460

5.844.020

Værdipapirer fordeler sig således

Obligationer
I

nvesteringsforeninger

Aktier

Nom. / stk. pr.
31t12 2016

Kursværdi pr.

31t122016

Kostpris pr.
31t12 2016

Kostpris pr.
31t12 2015

329.948

56.452

328.879

344.439

43.773

5.747.611

4.776.150

4.776.150

12.751

1.278.174

723.431

723.431

7.082.237 5.828.460
BEIERHOLfn
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Noter
201 6

2015

kr.

kr.

932.962

963.553

2.332

2.409

-25.000

-33.000

910.294

932.962

Kulturstyrelsen

126.000

87.337

Nordisk Kulturfestival, Frantz Hoffmanns Mindelegat

100.000

0

Fællesprojektet i'Ghana, Danske Handicaporganisationer

187.004

0

60.269

162.209

Ældrevejledningsprojekt - Kom mu ner

338.206

295.706

Trygfonden, nødapp

1

89.1 59

219.472

Note

4

Hensættelser

Projekter for Døve i Nordjylland
Saldo primo

Arets rentetilskrivning
Arets forbrug

Note

5

lkke anvendte tilskud

Æld revej led

nin

gsprojekt - Socialm

in

isteriet

Netværk og medborgerskab for etniske døve, Socialstyrelsen

55.953

0

Hendrups Fond

100.000

100.000

Fondation Juchum

317.826

200.000

Aarhus Døveforening projekt, Døvefonden

46.141

0

Kulturelle aktiviteter, teater

75.339

50.339

Støtte tilforeninger

29.900

9.900

Book-Let

58.000

50.000

257.271

294.584

Grønlandsprojektet
Visuel kommunikation, Undervisningsministeriet

0

184.381

Besøgstjenesten, Fondation Juchum og EGV

0

56.887

25.221

128.691

387.386

0

23.950

20.350

4.000

1.900

440.921

0

Projekter på det psykiatriske område
ERASMUS+, Styrelsen for Videregående Uddannelser
Annemarie Steins Fond
Flygtninge

Andre kortfristede projekter

2.822.546
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Balance pr. 31. december 2016
Note

2016

2015

kr

kr.

PASSIVER

EGENKAPITAL
Saldo primo

Arets resultat

5.832.960

30.678

1.396.385

7.260.023

Egenkapital ialt

H

7.229.345

7.229.345

ENSATTE FORPLIGTELSER

Hensættelser

4

910.294

932.962

910.294

932.962

2.822.546

1.861.756

Feriepengeforpligtelser, fun ktionærer

709.240

664.165

Kreditorer

909.233

523.093

54.178

27.647

Hensatte forpligtelser i alt

GÆLDSFORPLIGTELSER
Kortf ristede gældsforpl igtelser

lkke anvendte tilskud

Anden gæld

5

4.495.197
PASSIVER IALT
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Balance pr. 31. decembe¡ 2016
Note

201 6

2015

kr

kr

158.437

153.074

5.828.460

5.844.020

5.986.897

5.997.094

5.986.897

5.997.094

AKTIVER
ANUEGSAKTIVER

Finansielle anlægsaktiver
Huslejedepositum
Værdipapirer

Anlægsaktiver

3

ialt

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdninger
Forlagsbeholdninger

105.841

83.947

105.841

83.947

445.983

198.322

1.264.542

893.860

62.900

4.'lg5

Tilgodehavender
Debitorer ved salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Forudbetalte om kostninger

1.773.425

1.096.367

Likvide beholdninger

4.799.351

4.061.560

Omsætningsaktiver i alt

6.678.617

5.241.874

AKTIVER IALT
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