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Danske Døvblindefødtes Forening

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.14 - 31.12.14 for Danske
Døvblindefødtes Forening.
Årsrapporten aflægges 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.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver, finansielle stilling og resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tåstrup, den 27. februar 2015
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Intern revisors erklæring

Som folkevalgt revisor har jeg foretaget gennemgang af årsrapporten for regnskabsåret
01.01.14 - 31.12.14 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, bestyrelsesbeslutninger m.v.

Tåstrup, den 27. februar 2015

Hans Henrik Moltke
Revisor
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne i Danske Døvblindefødtes Forening

Vi har revideret årsregnskabet for Danske Døvblindefødtes Forening for regnskabsåret
01.01.14 - 31.12.14, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og
noter. Årsregnskabet udarbejdes 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, det vil sige uden
væsentlige fejl og mangler, 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.
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision.
Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. 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. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt
planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er
uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er
relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg
af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

samlede præsentation af årsregnskabet.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og
interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.14 - 31.12.14 i alle væsentlige henseender er udarbejdet 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. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og
interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og forskrifter samt med indgåede aftaler
og sædvanlig praksis.

Dronninglund, den 27. februar 2015
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jane Holm Jensen
Statsaut. revisor
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Resultatopgørelse

2014
DKK

2013
DKK

Kontingenter, medlemmer samt støttemedlemmer

11.550

10.295

Tilskud fra FDDB
Social- og Integrationsministeriet, tilskud
Nordiske Højskoler, deltagerbetaling

200.000
13.251
18.000

200.000
98.397
22.500

Tilskud m.m. i alt

242.801

331.192

Familiekursus, Slettestrand
Familiekursus, Slettestrand, ej tilskudsberettiget
Forældrekursus, Hotel Blicher
Forældrekursus, Hotel Blicher, ej tilskudsberettiget
Nordiske højskoler

-45.473
-9.582
0
0
-112.876

-69.608
-2.337
-28.789
-9.625
-106.111

Resultat før administration

74.870

114.722

Honorar, formand
Møde- og rejseomkostninger
Administrationsomkostninger

0
-32.113
-45.442

-19.769
-16.840
-43.755

Resultat før finansielle poster

-2.685

34.358

Andre finansielle indtægter

2.050

1.520

Finansielle poster i alt

2.050

1.520

-635

35.878

Overført resultat

-635

35.878

I alt

-635

35.878

Note

2
3

4
5
6

7
8

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
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Balance

AKTIVER
31.12.14
DKK

31.12.13
DKK

Indestående i Nørresundby Bank

722.693

739.561

Omsætningsaktiver i alt

722.693

739.561

Aktiver i alt

722.693

739.561

695.674

696.309

695.674

696.309

Skyldige omkostninger
Skyldigt beregnet revisionshonorar
Gæld, Social- og Integrationsministeriet

5.019
22.000
0

5.001
25.000
13.251

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

27.019

43.252

Gældsforpligtelser i alt

27.019

43.252

722.693

739.561

Note

PASSIVER
Overført resultat
9

Egenkapital i alt

Passiver i alt
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Anvendt regnskabspraksis

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

RESULTATOPGØRELSE
Tilskud m.m.
Tilskud indregnes i bevillingsåret med reduktion af beløb, som er godkendt til overførsel til
efterfølgende år. Øvrige tilskud indregnes i tilskudsåret.

Andre eksterne omkostninger
Heri indregnes omkostninger til møde- og rejseomkostninger samt administration.

Finansielle poster
Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

BALANCE
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.
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Noter

1. Foreningens hovedaktivitet
Hovedaktiviteten har, i lighed med tidligere år, bestået af at sikre døvblindefødte i Danmark,
de bedste mulige livsvilkår og den største mulige livskvalitet.

2014
DKK

2013
DKK

200.000

200.000

Tilskud, Social- og Integrationsministeriet, udbetalt/overført
i året
Ej benyttet tilskud til overførsel/tilbagebetaling

13.251
0

111.648
-13.251

I alt

13.251

98.397

Opholdsomkostninger og forplejning
Honorar til undervisere
Transportomkostninger, egen bil, undervisere
Honorar til underholdning
Transportomkostninger, egen bil
Transportomkostninger, offentlig transport
Revisionshonorar

39.650
0
0
0
5.019
804
0

48.800
4.000
439
5.175
7.960
1.734
1.500

I alt

45.473

69.608

2. Tilskud fra FDDB
Modtaget tilskud fra LOTDSI-puljen (Tips-lotto) 2014

3. Social- og Integrationsministeriet, tilskud

4. Familiekursus, Slettestrand
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Noter

2014
DKK

2013
DKK

Opholdsomkostninger og forplejning
Honorar til oplægsholdere
Transportomkostninger, egen bil, oplægsholdere
Transportomkostninger, egen bil
Transportomkostninger, offentlig transport
Revisionshonorar

0
0
0
0
0
0

15.240
5.495
720
4.473
1.361
1.500

I alt

0

28.789

47.129
10.432
45.000
10.315

40.622
8.659
45.000
11.830

112.876

106.111

32.113

16.840

5. Forældrekursus, Hotel Blicher

6. Nordiske højskoler
Opholdsomkostninger og fortæring
Transportomkostninger
Honorar til underviser og kursusvært
Nordisk Højskole, Norden
I alt

7. Møde- og rejseomkostninger
Indland
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Noter

2014
DKK

2013
DKK

Kontorartikler
Edb-omkostninger
Telefon
Porto og gebyrer
Revisorhonorar
Revisorhonorar, rest sidste år
Revisorhonorar, tilskud Tips- og lottomidler
Bogholderimæssig assistance
Kontingenter
Repræsentation

100
318
1.933
3.366
22.000
0
7.500
5.000
3.043
2.182

799
379
1.866
3.110
22.000
-1.500
7.500
5.000
3.039
1.562

I alt

45.442

43.755

8. Administrationsomkostninger

9. Egenkapital

Beløb i DKK

Overført
resultat

Egenkapitalopgørelse 01.01.13 - 31.12.13
Saldo pr. 01.01.13
Forslag til resultatdisponering

660.431
35.878

Saldo pr. 31.12.13

696.309

Egenkapitalopgørelse 01.01.14 - 31.12.14
Saldo pr. 01.01.14
Forslag til resultatdisponering

696.309
-635

Saldo pr. 31.12.14

695.674
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