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Foreningen 

Danske Døvblindefødtes Forening 

Blekinge Boulevard 2 

2630 Tåstrup 

 

 

Hjemmeside: www.ddbf.dk 

Hjemstedskommune: Høje-Taastrup 

CVR-nummer: 14131701 

Regnskabsperiode: 1. januar 2017 - 31. december 2017  

 

Foreningens væsentligste aktiviteter 

Foreningens aktiviteter har, i lighed med tidligere år, bestået af at sikre døvblindefødte i Danmark, de bedste 

mulige livsvilkår og den størst mulige livskvalitet. 
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Søren Bang Korsholm 
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Nordjyske Bank 
 

 

Revisor  
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Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsregnskab for 2017. 

 

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebs-

ramme, herunder i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 98 af 27.01.14 om regnskab og revision m.v. af 

regnskaber efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. 

 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle 

stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. 

december 2017. 

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Bestyrelsen: 

 

 

Vibeke Faurholt Jensen Bettina Nielsen  Flemming Abildgaard 

Formand  Næstformand  Kasserer 

 

 

Henrik Munk Ebbesen Bill Skov  Nanna Olesen 

Sekretær 

 

 

Søren Bang Korsholm   

 

 

Intern revisors erklæring 

Som folkevalgt revisor har jeg foretaget gennemgang af årsrapporten 1. januar – 31. december 2017 for Danske 

Døvblindefødtes Forening, herunder læst referater fra bestyrelsesmøder m.m. med henblik på at vurdere om 

foreningens ledelse disponerer hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med vedtægterne, bestyrelsesbeslut-

ninger m.v. 

 

Brønderslev 2. marts 2018 

 

 

Henry E- Jensen 

Revisor 
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Til medlemmerne i Danske Døvblindefødtes Forening 

Revisionspåtegning på årsregnskabet  
Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Danske Døvblindefødtes Forening for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet ud-

arbejdes efter bekendtgørelse nr. 98 af 27.01.14 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af 

tilskud fra social-, børne- og integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt 

heste- og hundevæddemål.  

 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. de-

cember 2017 i overensstemmelse med efter bekendtgørelse nr. 98 af 27.01.14 om regnskab og revision m.v. af 

regnskaber for modtagere af tilskud fra social-, børne- og integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning 

af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. 

 

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 standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af be-

stemmelserne i bekendtgørelse nr. 98 af 27.01.14 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af 

tilskud fra social-, børne- og integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt 

heste- og hundevæddemål. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåteg-

ningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstem-

melse 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 bekendtgørelse nr. 98 af 27.01.14 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra 

social-, børne- og integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og 

hundevæddemål. 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. 
 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; 

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grund-

lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, 

indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
 

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 revisionspåtegning 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 overensstem-

melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt stan-

darderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 
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kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-

ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træf-

fer på grundlag af årsregnskabet. 
 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger 

og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-

des 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 revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af [virksomhedens] interne kontrol. 

 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-

sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 

forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fort-

sætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 

gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstræk-

kelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået 

frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 

foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-

ningerne, 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. 
 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er 
også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 
virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer 
og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og for-

valtningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-

kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, 

der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, 

love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med 

høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomi-

ske 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 i denne udtalelse. 

 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 
 

 

Aalborg SV, 2. marts 2018 

 

Dansk Revision Aalborg 

Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 17835998 

 

 

 

Ronald Hauch Brun 

Partner, statsautoriseret revisor 

mne33211  
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  Perioden 1. januar - 31. december     

       

  Kontingenter, medlemmer og støttemedlemmer  12.550  10 

1  Tilskud fra LOTDSI via Danske Døvblinde Fællesrepræsentation  200.000  132 

2  Socialstyrelsen, tilskud projekt j.nr 8775-0196  101.603  62 

  Ny Nordisk Højskole, deltagerbetalinger  6.000  9 

  Tilskud m.m. i alt  320.153  213 

3  Ny Nordisk Højskole  -53.289  -57 

4  Forældrekursus "Kryb i Ly Kro", projekt j.nr. 8775-0196  -60.967  0 

5  Familiekursus Slettestrand, projekt j.nr. 8775-0196  -53.639  -62 

6  Familiekursus, Slettestrand  -20.572  -19 

  Resultat før administration  131.685  75 

  Honorar, formand  -57.600  -14 

7  Møde- og rejseomkostninger  -27.707  -7 

8  Administrationsomkostninger m.v.  -44.334  -48 

  Resultat før finansielle poster  2.044  5 

  Finansielle indtægter  0  1 

  Årets resultat  2.044  6 

       

       

  Forslag til resultatdisponering:     

  Overført resultat  2.044  6 

  Resultatdisponering i alt  2.044  6 
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  Aktiver pr. 31. december     

       

       

  Tilgodehavende kontingent  1.950  1 

  Andre tilgodehavender  2.200  2 

  Tilgodehavender  4.150  3 

       

  Likvide beholdninger  747.775  817 

       

  Omsætningsaktiver i alt  751.925  820 

       

  Aktiver i alt  751.925  820 
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  Passiver pr. 31. december     

       

  Overført resultat fra tidligere år  689.386  683 

  Overført resultat  2.044  6 

  Egenkapital i alt  691.430  689 

       

  Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag  2.195  2 

  Tilskud Socialstyrelsen, til tilbagebetaling  1.204  20 

  Tilskud fra Danske Døvblinde Fællesrepræsentation til tilbagebe-

taling 

 0  68 

  Skyldig revisorhonorarer  40.500  31 

  Skyldig bogholderiassistance  7.500  8 

  Øvrig gæld  9.096  2 

  Kortfristede gældsforpligtelser  60.495  131 

       

  Gælds- og hensatte forpligtelser i alt  60.495  131 

       

  Passiver i alt  751.925  820 
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1 

 

Tilskud fra LOTDSI via Danske Døvblinde Fællesrepræsentation 

 

 

 

 
       

  Modtaget tilskud fra LOTDSI-puljen (Tips-lotto)  200.000  200 
  Ej benyttet tilskud til tibagebetaling  0  -68 

  Tips og lottomidler via Danske Døvblinde Fællesrepræsentation 

i alt 

 200.000  132 

 

2 

 

Socialstyrelsen, tilskud projekt j.nr. 8775-0196 

 

 

 

 
       

  Tilskud, Socialstyrelsen, udbetalt i året  102.807  82 
  Ej benyttet tilskud til overførstel/tilbagebetaling  -1.204  -20 

  Socialstyrelsen, tilskud projekt j.nr 8775-0196 i alt  101.603  62 
 

3 

 

Ny Nordisk Højskole 

 

 

 

 
       

  Opholdsomkostninger og fortæring  4.988  8 
  Transportomkostninger, egenbil laveste takst  1.805  4 
  Honorar til underviser og kursusvært  45.000  45 
  Transportomkostninger, egen bil, over laveste takst  1.496  0 

  Ny Nordisk Højskole i alt  53.289  57 
 

4 

 

Forældrekursus, "Kryb i Ly Kro" 

 

 

 

 
 

 

 

Forældrekursus "Kryb i Ly Kro" j.nr. 8775-0196 

 

 

 

 
  Opholdsomkostninger og forplejning  24.807  0 
  Honorar til oplægsholdere  14.785  0 
  Transportomkostninger, egen bil, oplægsholdere  899  0 
  Transportomkostninger, egen bil  5.474  0 
  Revisionshonorar  2.000  0 
  Forældrekursus "Kryb i Ly Kro" j.nr. 8775-0196 i alt  47.965  0 
       
  Forældrekursus "Kryb i Ly Kro"     
  Opholdsomkostninger og forplejning  9.102  0 
  Transportomkostninger, egen bil  1.737  0 
  Transportomkostninger, egen bil, over statens laveste takst  2.163  0 
  Forældrekursus "Kryb i Ly Kro" i alt  13.002  0 
       

  Forældrekursus "Kryb i Ly Kro" i alt  60.967  0 
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5 

 

Familiekursus Slettestrand, projekt j.nr. 8775-0196 

 

 

 

 
       

  Opholdsomkostninger og forplejnnig  36.870  47 
  Honorar til undervisere  3.000  6 
  Underholdning og aktiviteter  7.000  0 
  Transportomkostninger, egen bil  4.769  5 
  Transportomkostninger, offentlig transport  0  2 
  Revisorhonorar  2.000  2 

  Familiekursus Slettestrand, projekt j.nr. 8775-0196 i alt  53.639  62 
 

6 

 

Familiekursus, Slettestrand 

 

 

 

 
       

  Opholdsomkostninger og forplejning  17.395  10 
  Aktiviteter  0  7 
  Transportomkostninger, egen bil  1.067  0 
  Transportomkostninger, egen bil, over statens lave takst  2.110  2 

  Familiekursus, Slettestrand i alt  20.572  19 
 

7 

 

Møde- og rejseomkostninger 

 

 

 

 
       

  Mødeomkostninger og konference  19.578  0 
  Transportomkostninger, egen bil  5.247  4 
  Transportomkostninger, egen bil, over statens lave takst  2.797  3 
  Transportomkosstninger offentlig transport  86  0 

  Møde- og rejseomkostninger i alt  27.707  7 
 

8 

 

Administrationsomkostninger m.v. 

 

 

 

 
       

  Kontingenter  -3.039  -3 
  It-omkostninger  -1.130  -1 
  Telefon  -1.342  -1 
  Porto og gebyrer  -2.323  -3 
  Revisionshonorar  -21.500  -22 
  Revisorhonorar, Tips- og Lottomidler  -7.500  -8 
  Bogholderimæssig assistance  -7.500  -8 
  Repræsentation, gaver  0  -1 
  Landskonference  0  -3 

  Administrationsomkostninger m.v. i alt  -44.334  -48 
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Årsrapporten for 2017 er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 98 af 27.01.14 om regnskab og 

revision af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om 

udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år. 

 

Anvendt regnskabspraksis beskrives i foreningens årsregnskab for året således: 

 
 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og 

aktivets værdi kan måles pålideligt.  

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, 

og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflæg-

ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes om-

kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte for-

pligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været 

indregnet i resultatopgørelsen. 

 

Resultatopgørelsen 

 

Tilskud m.v. 

Tilskud m.v. indregnes i bevillingsåret med reduktion af beløb, som er godkendt til overførsel til efterfølgende år 

eller skal tilbagebetales. 

Kontingenter indregnes i det år, de vedrører.  

 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til møde og rejseomkostninger samt administrationsom-

kostninger. 

 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter honorar. 
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Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger. 

 

Balancen 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehaven-

der. 

 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger. 

 

Gældsforpligtelser 

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

 


