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Ledelsespåtegning 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar  – 31. 
december 2020 for Dansk Blindesamfund.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med vedtægternes krav, 
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A med de tilpasninger, der følger af 
foreningens særlige forhold, ISOBROs retningslinjer for indsamllingsorganisationers 
regnskabsaflæggelse samt tilskudsgivers retningslinjer.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af 
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de 
forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til hovedbestyrelsens godkendelse.

Taastrup, den 31. marts 2021

Forretningsudvalg

Thorkild Olesen

Landsformand

Ask Løvbjerg Abildgaard

Forretningsudvalgsmedlem

Jannie Hammershøi

Forretningsudvalgsmedlem

Diana Stentoft

Forretningsudvalgsmedlem
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Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære 
hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2021

Hovedbestyrelse

Frode Fich

Susanne Tarp

Jens Peter Kristiansen

Kim Thrane Christensen

Torben Søbirk

Bo Feldthaus

Jan Toftegaard Eliasen

Kim Jacobsen

Keld Verner Nielsen

Henrik Jensen

Jørgen Eckmann

Helene Bendiksen

Gert Weingart

Vibeke Elaine Svendsen
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Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære 
hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2021

Hovedbestyrelse
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Frode Fich 

Susanne Tarp 

Jens Peter Kristiansen 

Kim Thrane Christensen 

Torben Søbirk 

Bo Feldthaus 

Jan Toftegaard Eliasen 

Kim Jacobsen

Keld Verner Nielsen

__________________________ _______________

Henrik Jensen

Jørgen Eckmann

Helene Bendiksen

Gert Weingart

Vibeke Elaine Svendsen



Hovedbestyrelse

Per Dommerby Kristiansen

Jan Friis

Helle Kaas Schmidt

Michael B. Davidsen

Karen Marie Pedersen

Lotte Tobiasen

Aksel Jensen

Thorben Koed Thomsen

Lisbeth K. Jensen

Hans Rasmussen

Jørgen Bak 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen af Dansk Blindesamfund

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Blindesamfund for regnskabsåret 1. januar 
2020 - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, 
egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven, vedtægternes krav, ISOBROs retningslinjer for 
indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse samt tilskudsgivers retningslinjer.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Dansk 
Blindesamfunds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af 
resultatet for foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 – 31. december 
2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægternes krav, ISOBROs 
retningslinjer for indsamlingsorganisationer samt tilskudsgivers retningslinjer.

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 bestemmelserne i 
Bekendtgørelse nr. 1631 af den 27. december 2019 om økonomiske og administrative 
forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet, Bekendtgørelse 
nr. 124 af den 10. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende 
handicaporganisationer og - foreninger, Bekendtgørelse nr. 160 af den 26. februar 2020 
om indsamling m.v. samt bestemmelserne i Instruks vedrørende udførelse af 
revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra Handicappuljen, i det 
følgende benævnt "tilskudsgivers retningslinjer". Vores ansvar ifølge disse standarder og 
krav er nærmeres beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for 
revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Dansk Blindesamfund 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.
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Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægternes krav, ISOBROs 
retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse og tilskudsgivers 
retningslinjer. 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 grundlag 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 
revisorerklæring 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 standarderne for offentlig revision, jf. tilskudsgivers retningslinjer, altid vil 
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som 
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed 
kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder 
om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for 
offentlig revision, jf. tilskudsgivers retningslinjer, 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 foreningens interne kontrol.
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• 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 
foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en 
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisorerklæring 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 
revisorerklæring. 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 noteoplysningerne, samt om årsregnskabet 
afspejler de underliggende trnsaktioner 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. 

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 årsregnskabslovens regler, vedtægternes krav, ISOBROs 
retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse samt tilskudsgivers 
retningslinjer. 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med 
kravene i årsregnskabsloven, vedtægternes krav, ISOBROs retningslinjer for 
indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse samt tilskudsgivers retningslinjer. Vi 
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
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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.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-
kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med 
standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk 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 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 i denne udtalelse. 

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

Brøndby, den 31. marts 2021

ALBJERG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 35 38 28 79

Dorthe Brandt Andersen

statsautoriseret revisor

MNE-nummer 32774
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Foreningsoplysninger

Foreningen: Dansk Blindesamfund

Blekinge Boulevard 2

2630 Taastrup

Telefon: 38 14 88 44

Telefax: 38 14 88 00

Hjemmeside: www.blind.dk

E-mail: info@blind.dk

CVR-nr. 18 20 39 28

Stiftet: 8. juni 1911

Hjemsted: Taastrup

Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Forretningsudvalg Thorkild Olesen, formand

Ask Løvbjerg Abildgaard, næstformand

Jannie Hammershøi, forretningsudvalgsmedlem

Diana Stentoft, forretningsudvalgsmedlem
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Hovedbestyrelse Frode Fich, Kredsformand Aalborg

Kim Jacobsen, Kredsformand Bornholm

Susanne Tarp, Kredsformand Frederiksberg

Keld Verner Nielsen, Kredsformand Fyn

Jens Peter Kristiansen, Kredsformand Kronjylland

Henrik Jensen, Kredsformand København

Kim Thrane Christensen, Kredsformand Midt-Vestjylland

Jørgen Eckmann, Kredsformand Nordsjælland

Torben Søbirk, Kredsformand Storkøbenhavn Nord

Helene Bendiksen, Kredsformand Storkøbenhavn Syd

Vibeke E. Svendsen, Kredsformand Storstrømmen

Gert Weingardt, Kredsformand Sydvestjylland

Jan Toftegaard Eliasen, Kredsformand Sydøstjylland

Bo Feldthaus, Kredsformand Sønderjylland

Per Dommerby Kristiansen, Kredsformand Thy-Mors

Aksel Jensen, Kredsformand Vendsyssel

Jan Friis, Kredsformand Vestsjælland

Thorben Koed Thomsen, Kredsformand Viborg-Skive

Helle Kaas Schmidt, Kredsformand Østjylland

Lisbeth K. Jensen, Kredsformand Østsjælland

Michael B. Davidsen, Udvalgsformand Social & Sundhed

Hans Rasmussen, Udvalgsformand Uddannelse & Beskæft.

Karen Marie Pedersen, Udvalgsformand Fritid & Kultur

Jørgen Bak, Udvalgsformand Tilgængelighed & Hjælpem.

Lotte Tobiasen, Udvalgsformand Organisation & Politik

Revision ALBJERG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsesberetning

Foreningen har for året 2020 modtaget arv, gaver og legater for i alt 39,2 mio. kr., hvilket 
er en stigning på 12,7 mio. kr. ift. 2019.

Årets indsamlingsvirksomhed har givet et overskud på 30,4 mio. kr., hvilket er 8,2 mio. 
kr. mere end i 2019.

Dansk Blindesamfunds hotel og kursuscenter, Fuglsangcentret, i Fredericia, har givet et 
underskud på 10,8 mio. kr., hvilket skyldes den uregelmæssige drift som har været 
resultatet af Covid-19 pandemien.

Øvrige aktiviteter er gennemført i overensstemmelse med det planlagte og 
budgetterede.

Årets resultat blev et overskud på 32,3 mio. kr. hvilket ledelsen anser for særdeles 
tilfredsstillende.

Egenkapital og reservationer andrager pr. 31. december 2020 252,8 mio. dkr. hvilket er 
en stigning på kr. 32,3 mio. kr. i forhold til egenkapitalen sidste år. 

Af egenkapitalen udgør værdien af foreningens ejendomme 59,5 mio. kr.

På baggrund af den store usikkerhed, som COVID-19 har skabt, og usikkerheden om 
situationens varighed er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en rimelig 
vurdering af de økonomiske konsekvenser af COVID-19, herunder for foreningens 
resultat for 2021. Det vurderes dog, at COVID-19 giver driftsmæssige udfordringer for 
Fuglsangcentret og får en negativ indvirkning på foreningens finansielle indtægter.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav, 
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger, der 
følger af foreningens særlige forhold, samt ISOBROs retningslinjer for 
indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse med tilvalg fra højere 
regnskabsklasser. 

Ændring af regnskabspraksis

Dansk Blindesamfund har fra og med 2020 valgt at opstille årsrapporten efter ISOBROs 
retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse.

Med henblik på at følge ISOBRO’s retningslinjer har foreningen ændret den anvendte 
regnskabspraksis på følgende områder:

• Formålsbestemte arve og gaver indregnes som en indtægt på 
tidspunktet for modtagelsen. Den ikke anvendte del heraf i 
regnskabsperioden overføres via resultatdisponeringen til "Henlæggelser 
formål fastlagt af gavegiver/arvelader".

• Forbrug af formålsbestemte henlæggelser indregnes som en omkostning 
i resultatopgørelsen. Effekten af forbruget på egenkapitalen vises i 
resultatdisponeringen.

• Afkast af arv mv. der er bundet som henlæggelse på egenkapitalen 
indregnes under finansielle poster i resultatopgørelsen.

• Tilskud til internationale projekter indregnes som en indtægt i 
resultatopgørelsen i takt med forbruget. 

• Omkostninger på internationale projekter indregnes som en omkostning i 
resultatopgørelsen i takt med at de afholdes.

• Lønrefusioner vises sammen med lønninger og modregnes heri, under 
de forskellige omkostningsgrupper.

Derudover har opstillingen efter ISOBROs retningslinjer givet anledning til ændring af 
præsentation af regnskabsposter og oplysninger i årsrapporten, så opstillingen nu følger 
ISOBROs retningslinjer.

Dansk Blindesamfund har valgt at fravige ISOBROs retningslinjer på følgende områder:

• Hoved- og nøgletals oversigt vises ikke i årsrapporten

• Pengestrømsopgørelse vises ikke i årsrapporten
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Begrundelse: Omlægningen til at anvende ISOBROs retningslinjer har medført en større 
omlægning af kontoplan og arbejdsgange. Derudover har strammere tidsfrister for 
afrapportering medført, at der ikke har været tidsmæssige ressourcer til at få 
implementeret disse opgørelser, og Dansk Blindesamfund har derfor valgt at prioritere at 
få årsrapporten på plads i første omgang. Ovenstående elementer forventes 
implementeret i 2021.

Bortset fra ovennævnte områder er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis 
som sidste år.

Sammenligningstal for 2019 er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

Opstillingen af årsrapporten efter ISOBROs retningslinjer har ikke haft nogen effekt på 
egenkapitalen.

I forhold til resultatopgørelsen har det betydet et højere indtægtsgrundlag og en højere 
omkostningsbase, idet flere poster nu vises via resultatopgørelsen. Ændringen har 
betydet, at årets resultat for 2019 er blevet t.kr. 2.949 lavere efter den nye 
regnskabspraksis idet der netto var ført udgifter af denne størrelsesorden direkte i 
balancen tidligere.

Generelt om indregning og måling

Aktiver og forpligtelser

Aktiver er værdier ejet af foreningen eller skyldige beløb i foreningen. Det kan være 
kontanter og bankindeståender, kort- og langfristede værdipapirer, grunde og bygninger, 
inventar, beholdning af varer mv. Skyldige beløb til foreningens er typisk tilgodehavender 
fra salg eller andre tilgodehavender, hvor betaling først modtages efter balancedagen. 
Skyldige beløb til foreningen er også bindende tilsagn om tilskud, arv eller gaver, som er 
modtaget fra tredjemand inden balancedagen, men som først betales efter 
balancedagen, og betalte omkostninger inden balancedagen, som vedrører perioden 
efter balancedagen, fx husleje, forsikringspræmier, abonnementer o.l.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå foreningen, og det enkelte aktivs 
værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser er beløb, som foreningen skylder til andre, fx skyldige beløb for varer og 
tjenesteydelser leveret før balancedagen, men som først betales efter balancedagen, 
bankgæld og andre optagne lån, indeholdt A-skat o.l. fra udbetalte lønninger o.l. Under 
forpligtelser indgår også værdien af ydelser, som foreningen på balancedagen er 
forpligtet til at levere til tredjemand. Det kan fx være forpligtelser til at levere bestemte 
ydelser som modydelse for vederlag, som er modtaget inden balancedagen, men hvor 
modydelserne endnu ikke er leveret.
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Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af tidligere 
begivenheder har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første 
indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der måtte 
fremkomme inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der 
eksisterer på balancedagen. 

Indtægter og omkostninger

Indtægter er beløb, som har forøget foreningens egenkapital, dvs. værdien af 
transaktioner, begivenheder o.l., der har forøget foreningens nettoaktiver. Eksempler på 
indtægter er tilskud fra offentlige myndigheder eller private organisationer, donationer i 
form af arv og gaver o.l. varesalg og salg af tjenesteydelser, renter på 
bankindeståender, værdistigninger på værdipapirer o.l.

Omkostninger er beløb, som er forbrug af foreningen og dermed har formindsket 
foreningens egenkapital, dvs. værdien af transaktioner, begivenheder o.l., der har 
formindsket foreningens nettoaktiver. Eksempler på omkostninger er løn og gager til 
foreningens medarbejdere, husleje og kontorholdsomkostninger, renteudgifter og 
værdifald på værdipapirer o.l. I omkostninger indgår også årlige afskrivninger på 
organisationens materielle aktiver som bygninger og inventar, der undergår 
værdiforringelse over tid ved forbrug e.l.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger 
indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter
Foreningens indtægter består af indsamlede offentlige og private midler samt indtægter 
ved egen virksomhed.

Offentlige midler

Indsamlede offentlige midler består af danske og udenlandske institutionelle donorer 
eller myndigheder med hvem, der er indgået en kontrakt eller modtaget en bevilling. 
Disse indtægtsføres i takt med, at midlerne anvendes. Momskompensation 
indtægtsføres på modtagelsestidspunktet og indregnes under offentlige midler.
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Private midler

Indsamlede private midler består af bidrag fra private bidragsydere og virksomheder i 
form af diverse indsamlinger samt arv og gaver. Private midler består ligeledes af midler 
fra private arveladere og fonde mv., hvortil der er knyttet et specifikt formål. Disse midler 
indtægtsføres på modtagelsestidspunktet, eller når indsamlingsresultatet foreligger. 
Modtagne midler, hvortil der er knyttet et specifikt formål, overføres via 
resultatdisponeringen til ”Henlæggelser formål fastlagt af gavegiver/arvelader” til 
anvendelse inden for formålet.

Egen virksomhed
Indtægter ved egen virksomhed består af salgsindtægter fra Fuglsangcentret, 
førerhundesagen og kursusafdelingen. Indtægterne indtægtsføres på 
faktureringstidspunktet.

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter

Omkostninger anvendt til indtægtsskabende aktiviteter omfatter direkte henførbare 
omkostninger i forbindelse med foreningens indsamlingsvirksomhed.

Omkostninger ved egen virksomhed omfatter omkostninger til drift af Fuglsangcentret 
samt udførelsen af aktiviteter i forbindelse med førerhundesagen og kursusafdelingen.

Omkostningerne omfatter bl.a. lønninger med fradrag for refusioner fra offentlige 
myndigheder, andre eksterne omkostninger samt afskrivninger, som kan henføres 
direkte til de enkelte aktiviteter. Omkostningerne udgiftsføres ved 
afholdelsestidspunktet, og der foretages sædvanlig periodisering af omkostningerne, så 
de omfatter det regnskabsår, de vedrører.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter bl.a. ikke-fordelt omkostninger til husleje og IT 
samt diverse kontorhold mv. I administrationsomkostninger indgår også lønninger med 
fradrag for refusion fra offentlige myndigheder mv. til administrationsmedarbejdere. 
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Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og renteomkostninger, 
realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer. 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der er forfaldne i 
regnskabsåret.

Omkostninger til formålsbestemte aktiviteter

De formålsbestemte omkostninger består af omkostninger til rehabilitering og 
rådgivning, medlemstilbud, politisk interessevaretagelse, oplysning og information samt 
internationalt udviklingsarbejde.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendommen Fuglsangcentret anvendes som kursus- og feriecenter. Ejendommen 
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
Afskrivningsgrundlaget udgør anskaffelsessummen med fradrag af forventet restværdi 
efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunden.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende 
vurdering af aktivernes forventede brugstid: 

Ejendommen afskrives over 25 år for så vidt angår selve anskaffelsen, mens 
forbedringsarbejder afskrives over 15 år. Restværdien er vurderet til 50%.

Ejendommen RA-BO anvendes til boligformål. Ejendommen måles til kostpris med 
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Ejendommens anskaffelsessum 
afskrives ikke, idet den som følge af løbende vedligeholdelse ikke vurderes at være 
udsat for værdiforringelse. Ejendommens forbedringsarbejde afskrives lineært over den 
forventede levetid, der udgør 15-20 år.

Driftsmidler måles til kostpris, mens inventar og it-udstyr driftsføres i anskaffelsesåret.

Der foretages i øvrigt lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af 
aktivernes forventede brugstider:

Driftsmidler afskrives over 3-5 år.
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Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver omfatter kapitalandele og indskud i plejehjem. Finansielle 
anlægsaktiver måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger omfatter primært råvarer til anvendelse i restaurationen og 
handelsvarer til videresalg på Fuglsangscentret. Varebeholdninger måles til kostpris, 
opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 
værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der 
vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer og aktier, og måles til dagsværdi 
(børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af kontanter og bankindeståender.

Egenkapital

Foreningens kapitalkonto er opdelt i formuekonto samt henlæggelser til afholdelse af 
fremtidige omkostninger inden for foreningens hovedaktivitetsområder.

Henlæggelse til formål fastlagt af Dansk Blindesamfund

Henlæggelser til formål fastlagt af Dansk Blindesamfund består af henlæggelser af 
tidligere års overskud og årets resultat, som af ledelsen er henlagt til bestemte formål.

Henlæggelse til formål fastlagt af gavegiver/arvelader

Henlæggelser til særlige formål vedrører gaver og arveparter, hvor gavegiver/arvelader 
har bestemt anvendelsen af det modtagne beløb.
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Hensatte forpligtelser

Hensættelser vedrører planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, samt 
indvendig vedligeholdelse af ejendommen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter prioritetsgæld og gæld til leverandører samt anden 
gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Årsregnskab for Dansk Blindesamfund

Resultatopgørelse

Note
2020

kr.
2019
kr.

Indtægtsskabende aktiviteter
Offentlige midler 1 22.306.886 21.303.554
Private midler 2 81.905.758 63.413.225
Indtægter ved egen virksomhed 3 24.023.425 38.218.679

Indtægter ved indtægtsskabende 
aktiviteter i alt 128.236.069 122.935.458

Omkostninger ved 
indtægtsskabende aktiviteter 4 -12.807.146 -14.931.359
Omkostninger ved egen 
virksomhed 5 -23.381.972 -35.133.669

Resultat af indtægtsskabende 
aktiviteter 6 92.046.950 72.870.430

Administrationsomkostninger o.l. 7 -10.565.010 -10.112.395

Resultat før finansielle poster 81.481.941 62.758.035

Finansielle indtægter 4.467.530 4.182.691
Finansielle omkostninger -373.741 -428.851
Kursregulering 5.518.786 9.589.715

Resultat før formålsbestemte 
aktiviteter 91.094.515 76.101.590

Rehabilitering og rådgivning -16.639.724 -12.967.241
Medlemstilbud -19.051.982 -22.965.652
Politisk interessevaretagelse -7.959.428 -7.535.951
Oplysning og information -5.363.886 -5.622.613
Internationalt udviklingsarbejde -9.776.711 -10.512.913

Omkostninger ved 
formålsbestemte aktiviteter 8 -58.791.732 -59.604.370

Årets resultat 32.302.783 16.497.221
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Resultatdisponering 
2020 

kr. 
2019 

kr. 

Forslag til resultatdisponering: 
Overført til formuekonto 1.705.368 13.446.642 
Henlagt til reserve for 
nyblindekurser - 1.000.000 

Henlagt til reserve for medlemmer - 2.500.000 
Henlagt til reserve for 
erhvervspartnerskaber - 1.000.000 
Henlagt til reserve for formål på 
FSC - 1.000.000 
Henlagt til reserve for fremsk. af  
dokumentation - 500.000 
Henlagt til reserve for anskaffelse 
af ny punktprinter til produktion af  
medlemsblad m.v. 1.000.000 
Henlagt til reserve for styrkelse af  
tilbud indenfor rammerne af  
rehabiliteringsstrategi 20.000.000 -
Henlagt til reserve for styrkelse af  
organisationen, herunder 
strukturreform og uddannelse af  
tillidsvalgte 9.000.000 -
Nye arve og gaver til særlige 
formål, ej anvendt i året 5.939.081 9.720.696 
Forbrugt af tidligere års 
henlæggelser, formål DBS -826.134 -5.468.205 
Forbrugt af tidligere års 
henlæggelser, formål gavegiver -5.470.279 -8.900.255 
Finansielle poster til særlige 
formål, ej anvendt i året 954.747 1.698.344 
Overført til næste år RA-BO - -
Overført til næste år - -

Disponeret i alt 32.302.783 16.497.221 
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Balance pr. 31.12.2020 
2020 

kr. 
2019 
kr. 

Grunde og bygninger 59.502.540 48.200.211 
Andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar 55.801 111.600 
Materielle anlægsaktiver i alt 10 59.558.341 48.311.811 

Indskud på plejehjem 5 5 
Kapitalandele 40.080 40.080 
Finansielle anlægsaktiver 11 40.085 40.085 

Anlægsaktiver 59.598.426 48.351.896 

Varebeholdninger 12 445.544 535.004 

Tilgodehavende fra salg og 
tjenesteydelser 648.844 336.511 
Tilgodehavender hos tilknyttede 
organisationer 2.329.774 1.805.983 
Andre tilgodehavender 8.534.689 8.233.001 
Periodeafgrænsningsposter 918.873 909.050 
Tilgodehavender i alt 12.432.181 11.284.546 

Andre værdipapirer 202.308.282 165.314.556 
Likvide beholdninger 31.791.261 37.367.993 

Omsætningsaktiver i alt 246.977.268 214.502.100 

Aktiver i alt 306.575.693 262.853.995 

Formuekonto 110.180.781 109.001.256 
Henlæggelser formål fastlagt af 
Dansk Blindesamfund 13 59.610.925 29.829.936 
Henlæggelser formål fastlagt af 
gavegiver/arvelader 14 82.992.849 81.680.058 

Egenkapital i alt 252.784.554 220.511.250 

Hensatte forpligtelser 15 1.384.885 1.397.881 
Langfristede gældsforpligtelser 16 22.237.897 22.250.660 
Kortfristede gældsforpligtelser 17 30.168.357 18.694.205 

Gæld i alt 53.791.139 42.342.746 

Passiver i alt 306.575.693 262.853.995 
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Noter, hvortil der ikke er henvisning
   
   
   
   
   
   
   
   

Note 9 Personaleomkostninger
Note 18 Eventualforpligtelser
Note 19 Sikkerhedsstillelser
Note A Indsamlingsregnskab vedrørende indsamling af midler til gavn for blinde og svagtseende
Note B Regnskab for konsulentordningen
Note C Regnskab for tilskud til projekt vedr. PODCAST (bevilling fra NOTA)
Note D Regnskab vedrørende COVID-19 aktiviteter
Note E Regnskab vedrørende udlodningsmidler 

Egenkapitalopgørelse Formuekonto 
kr. 

Henlæggelser 
formål fastlagt 

af DBS 
kr. 

Henlæggelser 
formål fastlagt 
af gavegiver/ 

arvelader 
kr. 

I alt 
kr. 

Egenkapital 1. januar 2020 109.001.260 29.829.936 81.680.058 220.511.254 
-

Overført jf. resultatdisponering 1.705.368 - - 1.705.368 
Årets henlæggelser jf. 
resultatdisponering - 30.000.000 - 30.000.000 
Nye arve og gaver til særlige 
formål, ej anvendt i året jf. 
resultatdisponering - 81.275 5.857.806 5.939.081 
Forbrugt af tidligere års 
henlæggelser jf. 
resultatdisponering - -826.134 -5.470.279 -6.296.412 
Finansielle poster til særlige 
formål, ej anvendt i året - - 954.747 954.747 
Overført til international bistand -525.847 525.847 - 0 
Tilbageført reservation - - -29.483 -29.483 
Nedskrevet lånefond - - - -

Saldo 31. december 2020 110.180.781 59.610.925 82.992.849 252.784.554
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Noter 

2020 
kr. 

2019 
kr. 

1. Offentlige midler 
Danida projekter administrationstilskud 633.514 469.196 
Danida projekter faglig støtte 647.532 414.043 
Danida projekter tilskud i året 7.053.884 8.455.478 
Udlodningsmidler 4.569.190 4.843.014 
Fredericia kommune, kursusafd. 488.346 430.378 
Kulturstyrelsen, Fritidskonsulent tilskud - -
Kulturstyrelsen, kørsel 
handicappede folkeopl. 
Undervisning 69.113 56.868 
Kulturstyrelsen, portotilskud 529.139 364.989 
Momskompensation 1.509.564 1.444.588 
Socialministeriet, konsulentordningen 4.700.000 4.600.000 
Tilskud projektleder konkrete projekter 2.106.604 225.000 

Indsamlede offentlige midler i alt 22.306.886 21.303.554 

2. Private midler 
Ikke formålsbestemte arv og gaver 
fra private 32.012.186 12.464.393 
Formålsbestemte arv og gaver fra 
private 254.600 8.642.784 
Heraf overført til reserverede midler - -
Forbrugt af tidligere henlagte midler -
Ikke formålsbestemte gaver fra 
fonde, org. og virksomheder 1.149.774 783.130 
Formålsbestemte gaver fra fonde, 
org. og virksomheder 5.770.481 4.638.596 
Heraf overført til reserverede midler - -
Forbrugt af tidligere henlagte midler -
Medlemskontingent -
Indsamlinger 42.718.717 36.884.323 
Tilskud til konkrete projeker -

Indsamlede private midler i alt 81.905.758 63.413.225 
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2020 
kr. 

2019 
kr. 

3. Indtægter ved egen virksomhed 
Fuglsangcentret ekstern 5.349.318 9.669.270 
Fuglsangcentret intern 11.137.787 18.281.409 
Førerhundeordningen 4.117.595 4.601.492 
Kursusafdelingen 2.943.420 3.937.143 
Administrationsvederlag legater 273.650 273.650 
Administrationsvederlag kredse 195.000 210.000 
Overskud udlejningsejendom -52.833 1.076.970 
Diverse indtægter 59.488 168.744 

Indtægter ved egen virksomhed i alt 24.023.425 38.218.679 

4. Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter 
Andre eksterne omkostninger -10.604.266 -12.765.366 
Personaleomkostninger jf. note 9 -2.501.988 -2.366.071 
Løn refusioner (sygdom, barsel, 
fleksjob mm) 299.108 200.078 

Omkostninger ved 
indtægtsskabende aktiviteter i alt -12.807.146 -14.931.359 

5. Omkostninger ved egen virksomhed 
Andre eksterne omkostninger -19.170.741 -22.389.401 
Heraf overført til formålsbestemt 
omkostning 8.925.601 6.582.782 
Personaleomkostninger jf. note 9 -24.878.382 -24.549.512 
Heraf overført til formålsbestemt 
omkostning 11.033.481 4.664.195 
Løn refusioner (sygdom, barsel, 
fleksjob mm) 708.070 558.267 

Omkostninger ved egen 
virksomhed i alt -23.381.972 -35.133.669 
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6. Resultat af indtægtsskabende 
aktiviteter Indtægter 

2020 

Direkte 
omkostninger 

2020 

Heraf overført 
til formålsbest. 

omkostning 
2020 

Resultat 
2020 

Indsamlede offentlige midler i alt 22.306.886 - - 22.306.886 
Indsamlede private midler i alt 81.905.758 -12.807.146 - 69.098.612 
Fuglsangcentret ekstern 5.349.318 -5.311.700 -128.530 166.148 
Fuglsangcentret intern 11.137.787 -21.978.365 -10.840.578 -
Førerhundeordningen 4.117.595 -6.707.185 -2.589.590 -
Kursusafdelingen 2.943.420 -9.343.802 -6.400.382 -
Administrationsvederlag legater 273.650 - - 273.650 
Administrationsvederlag kredse 195.000 - - 195.000 
Overskud udlejningsejendom -52.833 - - -52.833 
Diverse indtægter 59.488 - - 59.488 

Resultat af indtægtsskabende 
aktiviteter i alt 128.236.069 -56.148.200 -19.959.082 92.046.950 

2019 2019 2019 2019 
Indsamlede offentlige midler i alt 21.303.554 - - 21.303.554 
Indsamlede private midler i alt 63.413.225 -14.931.359 - 48.481.867 
Fuglsangcentret ekstern 9.669.270 -8.313.625 - 1.355.645 
Fuglsangcentret intern 18.281.409 -21.825.997 -3.544.588 -0 
Førerhundeordningen 4.601.492 -6.913.572 -2.312.079 -0 
Kursusafdelingen 3.937.143 -9.327.452 -5.390.309 0 
Administrationsvederlag legater 273.650 - - 273.650 
Administrationsvederlag kredse 210.000 210.000 
Overskud udlejningsejendom 1.076.970 - - 1.076.970 
Diverse indtægter 168.744 - - 168.744 

Resultat af indtægtsskabende 
aktiviteter i alt 122.935.458 -61.312.005 -11.246.976 72.870.430 

7. Administrationsomkostninger 2020 2019 
Andre eksterne omkostninger -3.567.598 -4.505.709 
Personaleomkostninger jf. note 9 -7.293.793 -5.962.622 
Løn refusioner (sygdom, barsel, 
fleksjob mm) 296.381 355.936 

Administrationsomkostninger i alt -10.565.010 -10.112.395 
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8. Formålsbestemte aktiviteter
 Andre 

eksterne omk. 
2020 

Personale-
omk. 
2020

Refusion løn. 
2020

I alt 
2020   

Rehabilitering og rådgivning -6.851.749 -15.435.208 5.647.232 -16.639.724 
Medlemstilbud -8.806.712 -10.402.977 157.707 -19.051.982 
Politisk interessevaretagelse -2.875.889 -6.551.416 1.467.877 -7.959.428 
Oplysning og information -3.567.464 -2.025.155 228.733 -5.363.886 
Internationalt udviklingsarbejde -7.779.673 -2.140.075 143.038 -9.776.711 
I alt -29.881.486 -36.554.832 7.644.586 -58.791.732 

2019 2019 2019 2019 
Rehabilitering og rådgivning -7.332.732 -11.289.762 5.655.253 -12.967.241 
Medlemstilbud -16.924.803 -6.133.461 92.613 -22.965.652 
Politisk interessevaretagelse -4.280.682 -5.079.516 1.824.246 -7.535.951 
Oplysning og information -4.428.712 -1.316.461 122.560 -5.622.613 
Internationalt udviklingsarbejde -8.824.507 -1.855.638 167.233 -10.512.913 
I alt -41.791.436 -25.674.839 7.861.905 -59.604.370 

9. Personaleomkostninger 2020 2019 
Løn og gager 54.235.484 48.572.780 
Pensionsomkostninger 4.153.499 3.581.901 
Andre sociale omkostninger 2.190.688 1.734.168 
Refusioner -9.332.301 -8.976.186 
Personaleomkostninger i alt 51.247.369 44.912.663 

Heraf samlet vederlag til: 
Forretningsudvalg 2.716.802 2.246.216 
Hovedbestyrelse 386.731 366.478 

Gennemsnitligt antal medarbejdere 
(ATP metoden) 164 155 

Løn mm. 
2020 

Refusioner 
2020 

I alt 
2020 

Personaleomkostninger er fordelt 
således: 
Indtægtsskabende aktiviteter 2.501.988 299.108 2.202.880 
Egen virksomhed 24.878.382 708.070 24.170.312 
Administrationsomkostninger 7.293.793 296.381 6.997.412 
Ikke-fordelte fællesomkostninger - - -
Rehabilitering og rådgivning 11.465.903 5.647.232 5.818.671 
Medlemstilbud 3.338.801 157.707 3.181.094 
Politisk interessevaretagelse 6.551.416 1.467.877 5.083.540 
Oplysning og information 2.025.155 228.733 1.796.423 
International udvikling 2.140.075 143.038 1.997.038 

60.195.514 8.948.145 51.247.369 
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Personaleomkostninger er fordelt til de respektive aktiviteter baseret på funktionsbeskrivelse for de 
enkelte medarbejdere. 

Løn mm. 
2019 

Refusioner 
2019 

I alt 
2019 

Personaleomkostninger er fordelt 
således: 
Indtægtsskabende aktiviteter 2.366.071 200.078 2.165.993 
Egen virksomhed 24.549.512 558.267 23.991.245 
Administrationsomkostninger 5.962.622 355.936 5.606.686 
Ikke-fordelte fællesomkostninger - - -
Rehabilitering og rådgivning 11.289.762 5.655.253 5.634.509 
Medlemstilbud 1.469.266 92.613 1.376.653 
Politisk interessevaretagelse 5.079.516 1.824.246 3.255.270 
Oplysning og information 1.316.461 122.560 1.193.902 
International udvikling 1.855.638 167.233 1.688.406 

53.888.848 8.976.186 44.912.663 

10. Materielle anlægsaktiver 

Andre anlæg, 
drifts-materiel 

og inventar 
Grunde og 
bygninger I alt 

Kostpris 01.01 278.997 91.301.871 91.580.868 
Tilgang 0 11.755.903 11.755.903 
Afgang 0 0 0 
Kostpris 31.12 278.997 103.057.774 103.336.771 

Af- og nedskrivninger 01.01 167.398 43.101.660 43.269.058 
Årets afskrivninger 55.798 453.574 509.372 
Tilbageførsel ved afgang 0 0 0 
Af- og nedskrivninger 31.12 223.196 43.555.234 43.778.430 

Regnskabsmæssig værdi 31.12 55.801 59.502.540 59.558.341 

Seneste ejendomsvurdering 159.997.500 
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11. Finansielle anlægsaktiver 

Indskud 
plejehjem All Ears Aps I alt 

Kostpris 01.01 5 40.080 40.085 
Tilgang 0 
Afgang 0 
Kostpris 31.12 5 40.080 40.085 

Nettoopskrivninger 01.01 0 0 0 
Dagsværdiregulering 0 
Dagsværdiregulering tilbageført 
ved afgang 0 
Nettoopskrivninger 31.12 0 0 0 

Regnskabsmæssig værdi 31.12 5 40.080 40.085 

12. Varebeholdninger 
2020 2019 

Handelsvarer 445.544 535.004 
Varebeholdninger i alt 445.544 535.004 

13. Henlæggelser formål fastlagt af Dansk Blindesamfund 

Henlæggelser for formål fastlagt af Dansk Blindesamfund består af henlæggelser af årets og tidligere 
års resultat til øremærkede formål besluttet af bestyrelsen i Dansk Blindesamfund, der endnu ikke er 
anvendt. 
Pr. 31.12 er der henlagt til følgende formål: 

2020 2019 
Bistandsreservation 1.810.426 1.452.070 
Formål på Fuglsangcentret 13.196.063 13.318.438 
Informationsindsats 1.410.936 1.410.936 
Medlemsstrategi, medlemstilbud, 
medlemsaktiviteter mv. 4.134.163 4.134.163 
Nyblindekurser 1.000.000 1.140.632 

Styrkelse af tilbud indenfor 
rammerne af rehabiliteringsstrategi 20.000.000 0 
Styrkelse af organisationen 9.000.000 0 
Ny punktprinter 1.000.000 0 
Fremsk. dokumentation v/analyser 
mm. 1.086.303 1.176.303 
Indsamle og udbrede viden 1.162.709 1.162.709 
Erhvervspartnerskaber 1.000.000 1.000.000 
Øvrige formål 4.810.325 5.034.685 
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59.610.925 29.829.936 
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14. Henlæggelser formål fastlagt af gavegiver/arvelader

Henlæggelser for formål fastlagt af gavegiver/arvelader består af modtagne indregnede indtægter 
øremærket til særlige formål, der endnu ikke er anvendt. 
Pr. 31.12 er der henlagt til følgende formål:

2020 2019
Førerhundearbejdet 4.962.048 5.086.165
Plejehjem, glæde og opmuntring 
for beboere 5.687.106 5.630.564
Idræt og motion 2.955.680 2.956.663
Teknologi 7.414.416 7.420.212
Musikinstrumenter mm. 3.548.119 3.376.512
Forskning 10.370.327 11.386.312
Fuglsangcentret 7.704.647 5.447.527
Arbejdet til gavn for børn og unge 358.472 316.472
Geografisk bestemt 23.042.543 22.587.390
Ophold/kurser på Fuglsangcentret 327.193 681.923
Projekter 1.545.793 2.094.592
Til uddeling 10.886.326 10.650.413
Diverse formål 4.190.179 4.045.314

82.992.849 81.680.058

15. Andre hensatte forpligtelser
Hensættelser, RA-BO 1.384.885 1.397.881

1.384.885 1.397.881

16. Langfristede gældsforpligtelser
Gæld til realkreditinstitutter, RA-BO 21.443.000 21.443.000
Deposita 794.897 807.660

22.237.897 22.250.660

Heraf forfalden efter 5 år 0 0
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17. Kortfristede gældsforpligtelser 2020 2019
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 4.765.844 5.639.141
Danida projekter 5.696.364 4.901.869
Andre projekter 68.359 156.145
Forudbetalinger modtaget 4.095.604 0
Skyldige omkostninger 7.952.986 1.108.161
Feriepengeforpligtelse 7.150.499 5.731.574

Mellemregninger:
Kredse 0 18.074
Blinde Børns Fond 43.000 46.000
RA-BO 0 10.961
Fælleslegatet af 1. november 1975 395.700 19.540
Øjenfonden 0 1.062.739

30.168.357 18.694.205

18. Eventualforpligtelser

Der påhviler ejendommen Randersgade-Bogensegade en bindingspligt i henhold til 
boligreguleringslovens §18/18b på kr. -4.553.785.

Der er indgået operationelle leasingaftaler med en restløbetid på op til 5 år. Leasingforpligtelsen udgør 
pr. 31. december 2020 kr. 594.477.

19. Sikkerhedsstillelser
Værdipapirer i depot hos Nordea med en samlet kursværdi på kr. 133.512.202 er stillet til sikkerhed for 
bankgæld i Nordea. 

Til sikkerhed for tinglyst prioritetsgæld i ejendommen Randersgade-Bogensegade er der givet pant i 
ejendommen, som har en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2020 på kr. 12.953.110
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A. Indsamlingsregnskab vedrørende indsamling af midler til gavn for blinde og svagtseende

2020 2019
Indtægter 42.916.121 36.827.323

Udgifter
Projekter, oplysning & kampagner 4.796.209 6.273.020
Indtægtsskabende aktiviteter 5.715.923 6.372.196
Administration 1.980.054 1.961.047

12.492.186 14.606.263

Resultat 30.423.935 22.221.060

Indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Lov om indsamling samt Bekendtgørelse om 
indsamling m.v.

Indsamlingsregnskabet indeholder de krævede oplysninger om de indsamlede indtægter, afholdte 
omkostninger og det anvendte overskud

Hele overskuddet er anvendt til formålet, som er aktiviteter for Dansk Blindesamfunds medlemmer i 
regnskabsåret 2020.

B. Regnskab vedrørende konsulentordningen

            
            
            
        

        

2020 2019
Indtægter
Driftstilskud fra Socialstyrelsen 4.700.000 4.600.000
Tilskud fra Dansk Blindesamfund 2.229.406 2.662.755
Lønrefusioner 5.613.953 5.599.017

12.543.359 12.861.772

Udgifter
Lønninger 11.200.571 11.037.519
Befordring 76.849 700.411
Kurser 42.416 593.334
Andre omkostninger 1.223.523 530.508

12.543.359 12.861.772

Resultat 0 0
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C. Regnskab for tilskud til projekt vedr. PODCAST (bevilling fra NOTA)

2020 2019
Indtægter
Bevilling fra NOTA 800.000 0
Tilskud fra Dansk Blindesamfund 300.545 0
Lønrefusioner -61.514 0

1.039.031 0

Udgifter
Lønninger 560.871 0
Udstyr 353.584 0
Andre omkostninger 124.576 0

1.039.031 0

Resultat 0 0

D. Regnskab vedrørende COVID-19 aktiviteter

2020 2019
Indtægter
Tilskud fra Socialstyrelsen 3.891.240 0
Overført til næste år -2.584.636 0
Lønrefusioner 15.000 0

1.321.604 -

Udgifter
Løn og personaleomkostninger 536.790 -
Transport 42.266 -
Etablering og indkøb 101.108 -
Aktiviteter 641.440 -

1.321.604 -

Resultat - -

E. Regnskab vedrørende udlodningsmidler

                       

                          
                            
                          
                          
                       

                                  

2020 2019

Udlodningsmidler 4.569.190 4.843.014
Udgifter til organisationen -8.130.210 -6.810.988
Underskud dækket af Dansk 
Blindesamfund -3.561.020 -1.967.974

            
          

          

Udlodningsmidler er brugt til delvis dækning af 
foreningens udgifter til Organisationen, herunder informationsvirksomhed,
forretningsudvalg (politisk ledelse), organisationsmøder samt kredsarbejde.
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Noter til årsregnskabet 2020

Indestående aktivitetsmidler fra DH

Projekter med bevilling <500.000 kroner

Tilskud fra DH Renter Forbrug

Forbrugt i året

Saldo

Projekt titel
Journal 
nummer Status

Faktisk/
Budget 

Modtaget 
primo

Modtaget 
i året

Tilbageført 
i året

Modtaget 
ultimo

Forbrugt 
primo

Forbrugt 
i året

Forbrugt 
ultimo

Forbrugt 
primo

Aktiviteter 
(1)

Revision i 
DK (12)

Administra
tion i DK 

(14)

Forbrugt 
ultimo

ultimo
 

Formidling gennem 
filtprodukter

HP PRO-1702 Igangværende Faktisk 36.701 0 0 36.701 110 18 128 32.478 873 0 0 33.351 3.222

Budget 36.701

MNAb on the move HP 325-179 Afsluttet Faktisk

Budget

499.690 0 0 499.690 0 125 125 443.676 30.660 6.250 18.979 499.565 0

499.690

GOVI empowerment pHP 114-203 Afsluttet Faktisk 499.797 0 1.695 498.102 0 89 89 418.781 0 0 79.231 498.013 0

Budget 499.797

Vandreudstilling 
Ghana fællesprojekt

HP PRO-1801 Afsluttet Faktisk 57.529 0 0 57.529 0 0 0 18.129 8.720 4.000 26.680 57.529 0

Budget 57.529
Supportive action for 
Visually impaired 
refugees

HP 312-209 Igangværende Faktisk 499.588 0 0 499.588 0 2.363 2.363 0 0 0 0 0 497.225

Budget 499.588

AICB full circle - a 
holistic approach

HP 309-222 Igangværende Faktisk 498.509 0 0 498.509 0 420 420 339.043 81.157 0 0 420.201 77.888

Budget 498.509

The seventh African 
Forum AFUB

HP 118-227 Afsluttet Faktisk 153.502 0 13.705 139.797 99 0 99 135.983 -9.431 4.000 9.146 139.698 0

Budget 153.207

The seventh African 
Forum AFUB

HP 118-228 Afsluttet Faktisk 200.085 0 8.763 191.322 197 0 197 139.654 34.955 0 16.516 191.125 0

Budget 200.085
Partnership between 
youth in Liberia and 
Denmark

HP 121-234 Afsluttet Faktisk 96.069 0 100 95.969 0 0 0 69.691 16.000 4.000 6.278 95.969 0

Budget 96.069
Exploring 
partnership between 
DAB and ENAB

HP 112-240 Afsluttet Faktisk 106.768 0 6.808 99.960 19 126 145 19.576 69.826 4.000 6.413 99.815 0

Budget 106.768
Exploring 
partnership between 
NAB and DAB

HP 317-241 Afsluttet Faktisk 0 113.427 28.165 85.262 0 108 108 0 75.683 4.000 5.470 85.154 0

Budget 113.427

ENABling inclusion HP 112-257 Igangværende Faktisk 0 499.978 0 499.978 0 1.001 1.001 0 207.249 0 0 207.249 291.729

Budget 499.978
Empowerment and 
inclusion of BPS 
persons in Nepal

HP 317-258 Igangværende Faktisk 0 499.968 0 499.968 0 1.017 1.017 0 163.558 0 0 163.558 335.392

Budget 499.968
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Noter til årsregnskabet 2020

Indestående aktivitetsmidler fra DH

Projekter med bevilling >500.000 kroner

Tilskud fra DH Renter Forbrug Saldo

Projekt titel
Journal 
nummer Status

Faktisk/
Budget

Modtaget 
primo

Modtaget 
i året

Tilbageført 
i året

Modtaget 
ultimo

Forbrugt 
primo

Forbrugt 
i året

Forbrugt 
ultimo

Forbrugt 
primo

Forbrugt 
i året

Forbrugt 
ultimo

ultimo
 

 

Capacity building, 
phase III

HP311-056 Afsluttet Faktisk 12.830.000 0 318.486 12.511.514 13.081 706 13.787 12.500.317 -2.590 12.497.727 0

Budget 12.830.340

CABacity in Liberia HP121-123 Afsluttet Faktisk 1.074.972 0 2.714 1.072.258 -10 21 11 1.025.498 46.750 1.072.248 0

Budget 1.074.972

Employment project HP 115-124 Igangværende Faktisk 1.275.545 144.000 0 1.419.545 -2 563 561 1.187.962 125.436 1.313.398 105.586

Budget 1.419.545

DREAM HP 129-139 Igangværende Faktisk 3.810.000 1.187.813 0 4.997.813 0 2.736 2.736 3.168.992 799.652 3.968.644 1.026.433

Budget 4.997.813

SUSTAIN project HP 316-147 Igangværende Faktisk 2.000.000 496.113 0 2.496.113 5.139 1.706 6.845 1.746.684 345.257 2.091.941 397.327

Budget 2.496.113

LABoratory HP 315-148 Igangværende Faktisk 2.750.000 867.806 0 3.617.806 9.914 4.014 13.928 1.561.589 1.499.779 3.061.368 542.509

Budget 3.617.806

Strengthening the 
capacities of SLAB

HP 130-214 
& HP130-
178

Afsluttet Faktisk 529.912 -6.509 0 523.403 0 53 53 506.023 17.326 523.349 0

Budget 529.912

Capacity project 
reloaded

HP 121-195 Igangværende Faktisk 1.500.000 1.000.000 0 2.500.000 4.719 3.336 8.055 866.126 673.710 1.539.836 952.109

Budget 3.059.192

SLAB rebooted HP 130-221 Igangværende Faktisk 1.000.000 850.000 0 1.850.000 0 1.482 1.482 573.296 700.075 1.273.371 575.147

Budget 3.048.373

MNAB Taking off HP 325-238 Igangværende Faktisk 0 1.175.420 0 1.175.420 0 4.364 4.364 0 547.700 547.700 623.356

Budget 2.350.839

GOVI empowerment 
project phase II

HP 114-237 Igangværende Faktisk 0 1.115.000 0 1.115.000 0 1.500 1.500 0 987.584 987.584 125.916

Budget 2.997.658

AICB DAB rigth of way HP 309-251 Igangværende Faktisk 0 500.000 0 500.000 0 894 894 0 356.581 356.581 142.526

Budget 2.999.954

Ghana fase III HP 115-077 Igangværende Faktisk 19.964.009 0 0 19.964.009 -598 876 278 19.694.638 54.892 19.749.530 214.201

Budget

 

19.964.607
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Blinde Børns Fond, Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

2020

kr.

2019

t.kr.

Indtægter

Renter og udbytte 63.888 62

Kursgevinster 27.143 189

F. Lindbergs Legat 20.000 31

L. Lomholdts Legat 2.000 15

Indtægter i alt 113.031 297

Omkostninger

Bankgebyrer 4.819 5

Overskud før uddelinger 108.212 293

Legatuddelinger:

CRS afd. Syn, skilejr 13.000 0

Forældreforeningen LFBS 0 125

DSVF Børnetræf 2018 0 0

Legatnydere 12.000 7

Uddelinger ialt 25.000 132

Årets resultat 83.212 161

Årets resultat der fordeles således:

Kursgevinst ovf. til grundkapitalen 27.143 189

Årets resultat ovf. til egenkapitalen 56.070 -29

Resultat 83.213 161
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Blinde Børns Fond, Balance

Aktiver

31.12.2020

kr.

31.12.2019

t.kr.

Bundne aktiver

Bankindestående 223 0

Værdipapirer 2.400.728 2.374

Mellemregning frie midler 0 0

I alt 2.400.951 2.374

Frie aktiver

Afkastkonto 66.347 7

Mellemregning bundne aktier 0 0

I alt 66.347 7

Tilgode Dansk Blindesamfund 43.000 46

Aktiver i alt 2.510.298 2.427

Passiver

Disponibel kapital

Saldo 1. januar 53.277

Årets resultat 56.070 109.347 53

Formue

Saldo 1. januar 2.373.808

Kursgevinst 27.143 2.400.951 2.374

Passiver i alt 2.510.298 2.427
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