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Ledelsespåtegning


Hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2019 for Danske Døves
Landsforbund.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 190 af 27.
februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger, om
Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver og passiver og finansielle stilling samt resultatet.
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Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til landsmødets godkendelse.

København, den 24. april 2020

Per Fruerled
Direktør

Hovedbestyrelsen

Lars Knudsen
Formand

Ole Rønne-Christensen
Næstformand

André Kobberholm

Bent Brøndum

Birthe Petersen

Karin Mikkelsen

Klaus Huse

Michael Olesen

Nathalie Hein




3

Den uafhængige revisors erklæring


Til medlemmerne i Danske Døves Landsforbund
ERKLÆRING PÅ ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Danske Døves Landsforbund for perioden 1. januar til 31. december
2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 190 af 27. februar 2019 om
ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger, om Socialstyrelsens
forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Landsforbundets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2019 samt af resultatet af Landsforbundets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og
bekendtgørelse nr. 190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende
handicaporganisationer og -foreninger, om Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen.
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. 190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende
handicaporganisationer og -foreninger, om Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen.
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. 190 af 27. februar 2019 om
ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger, om Socialstyrelsens
forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen. 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 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 væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, altid vil afdække væsentlig
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
erklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der
er opnået frem til datoen for vores erklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre,
at institutionen ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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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.
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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 kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Søborg, den 24. april 2020

 
 

 



Kim Larsen
Statsautoriseret revisor
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Oplysninger om landsforbundet


Landsforbundets navn

Danske Døves Landsforbund
Brohusgade 17, 4. sal
2200 København N
Tlf.nr.: 20 90 06 60
www.ddl.dk
CVR-nr. 13 09 31 13
Kommune: København

Formål

Bestyrelse

Lars Knudsen (formand)
Ole Rønne-Christensen (næstformand)
André Kobberholm
Bent Brøndum
Birthe Petersen
Karin Mikkelsen
Klaus Huse
Michael Olesen
Nathalie Hein

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Knud højgaards Vej 9
2860 Søborg

Pengeinstitut

Ringkjøbing Landbobank
Torvet 1
6950 Ringkøbing
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Landsforbundets formål er at fremme tegnsprogstalendes
(døve og andre hørehandicappede) interesser på ethvert
område, før, i og efter skolealderen, på uddannelsesområdet, erhvervsmæssigt, socialt og kulturelt.
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Ledelsesberetning


1. Danske Døves Landsforbunds hovedaktiviteter
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Tegnsprogstolkeområdet
Tegnsprogstolkeområdet har igen i 2019 fyldt meget i Danske Døves Landsforbunds (DDL) arbejde.
Efter lang tids venten blev den tværministerielle arbejdsgruppes rapport om omorganisering af området
for tolkning til mennesker med hørehandicap præsenteret i april 2019. Rapporten gav anledning til at
Høreforeningen, Foreningen Danske Døvblinde (FDDB), Danske Døves Ungdomsforbund (DDU) og
DDL udarbejdede et fælles høringssvar, hvor vi anførte en række punkter, som vi fandt skulle justeres.
Formålet med rapporten var at skabe fagligt grundlag for politiske forhandlinger om en omorganisering
af tolkeområdet. Desværre blev rapporten lanceret samtidig med udskrivelse af folketingsvalg med
efterfølgende regeringsskifte. Det har betydet, at der endnu ikke er taget politisk stilling til det videre
forløb, da den nye regering først skal sættes ind i området. DDL har holdt møde med social- og
indenrigsministeren samt en række socialordfører for at få opprioriteret sagen. Vi oplever en positiv
interesse, men afventer med udgangen af året fortsat konkret handling.
Det haster ellers temmelig meget at få kigget på området. Gennem 2019 er der fortsat sket store
ændringer på tolkemarkedet. Der har været lukning af et par større tolkevirksomheder og oprettelse af
nye, primært enkeltmandsvirksomheder. Det betyder, at der ved udgangen af 2019 er mere end 100
registrerede tegnsprogstolkeleverandører. Det er fuldstændig uoverskueligt at holde styr på for den
døve borger eller myndighed, der skal bestille en tegnsprogstolk. Der mangler i udtalt grad en
koordinering og én fælles indgang til bestilling og administration af tegnsprogstolkning. Konsekvensen
er, at døve oftere og oftere oplever, at der ikke kan skaffes tegnsprogstolk, særligt til kortere opgaver i
ydertidspunkter og yderområder.
Generelt er vores oplevelse at de områder, hvor tolkning skal bevilliges og betales via
sektoransvarsprincippet, fungerer dårligt. Det sker ofte, at døve får afslag på tegnsprogstolkning på
hospitalerne og derfor sendte DDL før sommeren et brev til samtlige medlemmer i de fem regioners
forretningsudvalg og sundhedsudvalg samt til alle hospitalsledelser for at indskærpe, at døve skal have
tegnsprogstolk til rådighed for at være ligestillet. Omlægning af sektoransvarsprincippet vil være et
kardinalpunkt for DDL’s videre arbejde med tegnsprogstolkeområdet.
Bevilling af tegnsprogstolkning på beskæftigelsesområdet har også fyldt i 2019. Som konsekvens af
mistanke om misbrug af tolkebevillinger på beskæftigelsesområdet i 2018, blev der, med DDL’s
opbakning, strammet op, så det i lovgivningen præciseres at tolkebruger og tolkeleverandør ikke må
have sammenfaldende økonomiske interesse. Ændringen trådte i kraft 1. februar 2019. I marts 2019
afleverede rigsrevisionen en fokusrevision af tegnsprogstolkning på beskæftigelsesområdet til
regeringen. Revisionen fandt bl.a., at administrationen af bevillinger til tegnsprogstolkning på
beskæftigelsesområdet ude i kommunerne er mangelfuld og at sagerne er underbelyste, samt at der
ikke bliver fulgt op på bevillingerne. DDL har ikke forholdt sig til om det er korrekt, men som frygtet, så
har revisionen ført til en yderligere bureaukratisering af området, og det er særligt i enkelte kommuner
blevet meget tungt og administrativt at søge bevillinger. Det har resulteret i, at DDL, sammen med
Døvefilm, har prioriteret at få udarbejdet et juridisk notat, der belyser området. Notatet har været en
væsentlig del af de mange klagesager som DDL har håndteret i 2019 i forhold til bevilling af tolk på
beskæftigelsesområdet. Vi har understøttet en række principielle klagesager, der er endt i
ankestyrelsen. De fleste afgørelser er faldet ud til døves fordel, men vi kan konstatere, at det ikke er
alle afgørelser fra Ankestyrelsen, der giver bedre vilkår. Det må så blive en politisk kamp for DDL at få
forbedret vilkårene.
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Ledelsesberetning


Dansk tegnsprog
I 2019 har hovedbestyrelsen prioriteret at sætte dansk tegnsprog på dagsordenen og året startede med
at Modersmål-selskabet valgte at afholde den årlige modersmålsdag d. 21.2. i Døveforeningen af
1866’s smukke lokaler i samarbejde med DDL med dansk tegnsprog som tema. I den anledning bidrog
DDL også med en artikel til modersmålsselskabets blad om dansk tegnsprog.
I anledning af 5-årsdagen for anerkendelse af dansk tegnsprog, holdt DDL sammen med Dansk
Sprognævns afdeling for dansk tegnsprog, en landsdækkende live-transmitteret konkurrence, hvor
DDL’s medlemsforeningen dystede på viden om tegnsprog d. 10. maj. Det var en fantastisk sjov og
hyggelig aften på tværs af landet.
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På selve tegnsprogsdagen d. 13.5. holdt DDL en reception, hvor en af døvesamfundet store priser,
Castbergprisen, blev uddelt til lingvist Janne Boye Niemelä og døvepræst Lise Lotte Kjær for deres
store indsats for dansk tegnsprog.
D. 23.9 er udnævnt til FN’s internationale tegnsprogsdag. Det fejrede vi ved at sende en gruppe
frivillige til Snekkersten skole for at lære en masse søde og sjove unger dansk tegnsprog.
DDL har søgt og fået midler til at udarbejde en status på dansk tegnsprog med henblik på at skabe en
national handleplan for dansk tegnsprog. Arbejdet er påbegyndt i september 2019 og blev kickstartet
med en stor konference på Christiansborg om dansk tegnsprog d. 28.10 med oplæg fra både Danmark
og udlandet. Der var mere end 100 deltagere, både fagfolk, politikere og medlemmer af DDL.
Analysearbejdet forventes færdigt i maj 2020 til præsentation på DDL’s landsmøde.
Ordbog over dansk tegnsprog
I 2018 lykkedes det med nød og næppe at få en 1-årig bevilling til at fortsætte driften af ordbog over
dansk tegnsprog via sats-puljen. I forbindelse med bevillingen var der tilsagn om, at man politisk ville
undersøge muligheden for at fortsætte en bevilling, men i forbindelse med nedlæggelse af sats-puljen
og regeringsskifte, skete der ingenting. Derfor stod vi igen i en situation i efteråret 2019, hvor vi måtte
prioritere at presse på politisk for at få fundet en løsning. Det lykkedes heldigvis i samarbejde med
Dansk Tegnsprogsråd og Københavns Professionshøjskole at få lagt tilstrækkeligt pres på, så der nu
er givet en 4-årig bevilling til at fortsætte driften af ordbog over dansk tegnsprog.
Retten til at bidrage til samfundet
I 2019 kom en lille, men principiel sejr i hus. Det blev nemlig slået fast, at danske døve selvfølgelig kan
være bloddonorer selv om de taler tegnsprog. Der har gennem årene været forskellig praksis i
regionerne om, hvorvidt de tillod døve at være bloddonorer. Med DDL og Styrelsen for
Patientsikkerheds mellemkomst, er der nu ensartede procedure, der sikrer, at døve selvfølgelig kan
bidrage som alle andre.
En anden vigtig måde at bidrage til samfundet på, er at gøre sin borgerpligt og stemme til valgene.
Derfor har DDL i 2019 gjort en indsats for at få partierne til at formidle deres budskaber i valgkampen
på dansk tegnsprog. Samtidig har vi via vores kommunikationskanaler sat fokus på valget og
understøttet de lokale medlemsforeninger med materiale og ideer til afholdelse af valgmøder på
tegnsprog rundt i landet.
Kulturtilbud, sociale arrangementer, netværk og internationale oplevelser
Vi startede året med nytårskur for samarbejdspartnere og medlemmer d. 18.1.19, hvor
landsformanden bød velkommen og gjorde status på det forgangne år og satte pejling for det
kommende år. Det er efterhånden en fornøjelig tradition og en gode måde at få talt med både
samarbejdspartnere og medlemmer i en hyggelig og uformel ramme. I 2019 var der mere end 80
tilmeldte.
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Ledelsesberetning


Året har også budt på en række tegnsprogstolkede teaterforestillinger, bl.a. i Horsens, hvor
forestillingen Emil fra Lønneberg blevet spillet på Horsens folketeater og i København, hvor Nørrebro
teater fik tolket en forestilling.
Den store kulturaktivitet i 2019 var Døves Kulturdag i Aalborg d. 28.september. Den aktive gruppe af
frivillige arrangører fra Aalborg gjorde en kæmpe indsats i at planlægge og afvikle døves kulturdag i
samarbejde med DDL. Det blev en super dag med mere end 200 deltagere, tegnsprogsteater fra
Finland, klatrevæg, oplæg, boder og et brag af en festmiddag.
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En anden stor begivenhed var Nordisk Seniortræf i Aalborg i slutningen af august 2019. Medarbejderne
i DDL’s Ældrevejledning og hovedbestyrelsesmedlem Bent Brøndum har trukket et stort læs med at
arrangere seniortræffet med 78 deltagere fra hele norden. Rygtet er, at det skulle være det bedste
seniortræf i mands minde.
Igen i 2019 har DDL holdt netværksarrangement for døve børn og deres forældre. I foråret blev der
afholdt en weekend på en lejrskole, mens der i efteråret blev arrangeret en weekend på Castberggård.
Desværre kunne efterårsarrangementet ikke gennemføres, men der er stadig stor opbakning til
netværksarrangementerne og planlagt nye i 2020. Generelt har børneområdet fortsat stor bevågenhed
i DDL og vi har bl.a. fået fulgt op på revision af forløbsbeskrivelsen for børn med høretab, der endelig
kom ud i 2019. DDL’s arbejde har båret frugt og der er nu indskrevet mere om mulighederne for
tegnsprog.
I 2019 var DDL selvfølgelig igen til stede på Folkemødet på Bornholm. Vi vurderer stadigvæk, at det
giver et positivt afkast i form af netværk og synlighed for dansk tegnsprog.
Internationalt var det absolut største arrangement World Federation of the Deaf (WFD)
verdenskongres og generalforsamling i Paris i juli. Vi var en stor delegation på 9 personer afsted fra
DDL for at få inspiration til nye projekter og politiske indsatser. Det var en fantastisk oplevelse med
spændende international forskning og oplæg om døve, tegnsprog, kultur og meget mere. Der var
meget at være stolt af som dansk deltager. DDL’s opstillede kandidat, Kasper Bergmann, blev valgt
som vice-præsident for WFD. Samtidig blev Danmark flere gange fremhævet for det store
internationale arbejde, som vi løfter.
DDL deltog også i både Døves Nordiske Råds (DNR) møder i løbet af 2019, hvor Norge har overtaget
formandsskabet. Derudover var DDL med til European Union of the Deaf’s (EUD) årsmøde. Generelt
prioriterer vi at være aktive i det internationale arbejde, både for at få ny viden, men også for at bidrage
med de erfaringer som vi har i Danmark.
Organisatoriske indsatser
I 2018 påbegyndte DDL’s hovedbestyrelse (HB) en proces med dialogmøder rundt i landet om ønsker
og ideer til fremtidens medlems- og foreningsstruktur. Den proces er fortsat i 2019, hvor HBmedlemmerne bl.a. har deltaget på medlemsforeningernes generalforsamlinger og på medlemsmøder
over året for at få indblik og viden om medlemmernes ønsker for fremtiden. Derudover har DDL lavet
en spørgeskemaundersøgelse, der både henvendte sig til medlemmer og ikke-medlemmer for at få
yderligere viden. Alt dette er samlet sammen og kommer til at indgå i HB’s forslag til drøftelse på
landsmødet 2020.
Der har også i 2019 været afholdt 2 møder i formandsnetværket for at styrke samarbejdet mellem
foreningerne og mellem DDL og foreningerne. Samtidig kan vi se, at der i højere og højere grad
erfaringsudveksles og sparres i formandsnetværkets lukkede facebook-gruppe. I DDL har vi også med
glæde noteret os, at der i stigende omfang samarbejdes på tværs af foreningerne om arrangementer.
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I 2019 har vi haft fokus på, hvordan vi kan optimere driften af forbundet. Derfor har vi brugt en del tid
på at kigge på, om vi har de rigtige økonomiske og administrative systemer og hvad der kan være af
alternativer. Der er ikke truffet beslutning med udgangen af året, men det forventes når årsregnskabet
er afsluttet.
Vi har i løbet af året påbegyndt en række initiativer, der skal styrke vores fundraising. Vi har bl.a.
afviklet en konkurrence, hvor medlemmerne mod et bidrag kunne vinde en hotelophold. Vi har også
haft et telemarketingselskab til at ringe rundt til vores tidligere bidragsydere for at spørge om de vil give
mere faste bidrag. Afkastet har ikke helt været som lovet, men det har den positive sideeffekt, at vi ved
at ringe rundt til alle tidligere bidragsydere, har kunne få ryddet op i vores database, så vi fremover ikke
bruger midler på at udsende og kontakte personer, der ikke ønsker det.
Penneo dokumentnøgle: AKPQT-QZ07Q-H1W1O-66ZSU-0J7H1-WDHM1

Døves jul var også et indsatsområde i 2019, både bladets indhold og organiseringen omkring salget.
Døves jul er en unik mulighed for at bringe viden om døve og tegnsprog ud til resten af samfundet og
derfor valgte DDL i 2019 at producere nye artikler til hele bladet. Vi gjorde også en ekstra indsats for at
skaffe flere sælgere, så vi på sigt kan øge det samlede antal solgte blade. Der har været god feedback
på bladet og der har været bedre styr på selve salgsprocessen, men der er ikke solgt helt så meget
som forventet, men vurderingen er, at strukturen vil bidrage til et øget salg i de kommende år.
Projekter
Projekter er stadig et bærende element i DDL’s arbejde for at forbedre vilkårene for døve. Det er et
vilkår, at døve kun i begrænset omfang kan benytte de andre civilsamfundsorganisationers tilbud, da
de ikke er tilgængelige på dansk tegnsprog. Derfor arbejde DDL hele tiden for at dække behovet for
frivillige, sociale tilbud til døve, så døve har samme muligheder som alle andre.
Ældrevejledning for døve
Formålet med ældrevejledning for døve er at sikre ældre døve borgeres adgang til relevant rådgivning
for at de kan mestre eget liv og føle tryghed i hverdagen på lige fod med hørende ældre.
Målgruppen er ældre døve over 65 år, der er bosiddende i Jylland og på Fyn. En særlig målgruppe i
projektet er de døve borgere, som har andre vanskeligheder eller handicaps, psykisk og fysisk udover
døvheden, men som stadig mestrer eget liv, hvis de får relevant støtte.
Ældrevejlederen havde i 2019 kontakt med målgruppen 198 gange fordelt på henholdsvis
hjemmebesøg hos borgeren samt træffetid i de lokale seniorklubber. Derudover har ældrevejlederen
11 gange i 2019 holdt oplæg for hørende plejepersonale og visitatorer med fokus på døves livsvilkår og
tegnsprog.
Ældrevejlederen tilbyder alle ældre døve i Jylland og på Fyn 2 forebyggende hjemmebesøg om året.
Derudover kan ældre døve kontakte ældrevejlederen ved behov.
Ældrevejledningen afholdte i 2019 2 netværksmøder, hvor alle landets formænd for seniorklubberne
var samlet til fælles drøftelser og diskussioner af seniorområdet.
Ældrevejledningen fortsatte i 2019 dialogen med Københavns kommune med henblik på at få etableret
en afdeling for døve på et plejecenter i det centrale København. Det lykkedes i sommeren 2019, hvor
plejecenteret Kastanjehusene i København udvidede med 10 pladser til døve.
Ældrevejledningens besøgstjeneste dækker hele landet og er båret af frivillige besøgsvenner og lokale
ledere. I 2019 oplevede vi en stigende efterspørgsel fra ældre døve på at få en besøgsven. I øjeblikket
har vi 44 frivillige besøgsvenner og lokale ledere. I samarbejde med Bryd Isolationen projektet har
Ældrevejledningen en weekend på Castberggård for 25 frivillige besøgsvenner.
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Hotline for døve
Formålet med projektet er at give oplysning, vejledning og nærvær til psykisk sårbare og ensomme
døve. Det sker ved, at man via onlinevejledning og rådgivning på tegnsprog føler sig mødt i de
psykiske problemer, som udfordrer.
Hotlinen åbnede i marts 2019 og har det første år haft 40 opkald. Såvel mænd som kvinder i alle
aldersgrupper bruger tilbuddet med henvendelser om f.eks. mobning, sorg, familiære og sociale
problemer. De 9 frivillige har i 2019 modtaget supervision med en ekstern supervisor 4 gange. Hotlinen
har produceret en video, der forklarer, hvordan og hvem der kan benytte tilbuddet, ligesom der er
udarbejdet en flyer, som er omdelt til relevante samarbejdspartnere.

Penneo dokumentnøgle: AKPQT-QZ07Q-H1W1O-66ZSU-0J7H1-WDHM1

Selvhjælpsgrupper for døve
Formålet med selvhjælpsgrupperne er, at døve, der har det psykisk svært har mulighed for at vende
problemstillinger sammen med ligesindede i et fortroligt rum.
Der var i 2019 i alt 4 etablerede selvhjælpsgrupper fordelt på henholdsvis Aarhus og København.
Selvhjælpsgrupperne faciliteres af 6 frivillige. Projektet er primært båret af frivillige kræfter, der styrer
og koordinerer grupperne. De kan dog stadig hente råd og sparring i DDL-regi.
Bryd Isolationen og tegnsprog til alle (BI-projektet)
Projektet er startet op i marts 2019 og formålet er at styrke sociale relationer for psykisk sårbare og
ressourcesvage døve borgere og få dem (gen)integreret i det frivillige fællesskab i landets
døveforeninger. Derudover har DDL fået midler af Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) til at skabe
kontakt til isolerede døve for at øge deres kendskab til muligheden for tegnsprogstolkning, så de
oplever større tilgængelighed i hverdagen. De to projekter er i praksis knyttet sammen, da der er stort
sammenfald i målgruppen.
Problemet for psykisk sårbare og ressourcesvage døve er, at de ofte føler sig stigmatiseret i samværet
med andre døve, fordi de føler sig anderledes. Mange har af den grund trukket sig fra fællesskabet i
døveforeningerne – andre har aldrig været en del af det. Følelsen af at være anderledes bliver ikke
mindre i samværet med hørende i samme situation, og hertil kommer kommunikationsbarriereren,
hvilket tilsammen betyder, at målgruppen ikke benytter eksisterende sociale og forebyggende tilbud,
der findes til sårbare borgere generelt.
De vigtigste aktiviteter i opstartsfasen har været at opsøge og få etableret kontakt til ensomme og
psykisk sårbare døve. Det er gjort gennem 12 oplæg i døveforeningerne og via deltagelse i døvegudstjenester og møder med fagpersoner, der arbejder med ensomme og udsatte døve. Til oplæggene
har der været mellem 15-50 fremmødte.
Der er rekrutteret et korps af frivillige besøgsvenner og tovholdere, der besøger de ensomme døve, der
ønsker det. Indtil videre har 32 døve borgere haft besøg af en af de 21 frivillige besøgsven i projektet.
Samtidig er der fundet en frivillig ambassadør for projektet, der gennem sin egen historie fortæller om
behovet for projektet.
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Netværk og medborgerskab for døve med anden etnisk baggrund end dansk (EDP)
Projektet blev forlænget med ét år frem til 31.12.2019 og der er i 2019 arbejdet meget på at forankre
projektet, så det lever videre efter bevillingen udløber. Der har i 2019 været fokus på at styrke
projektets frivilliggruppe på 7 faste frivillige med mere oplæring om foreningsarbejdet, bl.a. via
deltagelse i DDL’s arrangementer, Dansk Tegnsprogsdag og Døves Kulturdag. De frivillige har
samtidigt haft mere ansvar for at køre netværksgruppens aktiviteter ca. en gang om måneden. Åbent
Hus-arrangementerne og foreningens aktiviteter giver vores frivilliggruppe et konkret indblik i det
praktiske arbejde, der varetages af en ”forening”, såsom planlægning og afholdelse af aktiviteter,
budgetlægning og regnskab. I 2019 har der været 8 arrangementer udover de to DDL-arrangementer.
Der har været mellem 10-40 deltagere til arrangementerne.

Penneo dokumentnøgle: AKPQT-QZ07Q-H1W1O-66ZSU-0J7H1-WDHM1

Projektet er afsluttet med udgangen af 2019.
Døve asylansøgere
Projektets formål er at forbedre forholdene for døve asylansøgere og herigennem på længere sigt at
medvirke til at skabe bedre integration for dem, der får asyl i Danmark. Projektets primære målgruppe
er døve asylansøgere, dog har projektet også fulgt de borgere, der i løbet af projektperioden opnår
asyl. Målet på borgerniveau er, at de døve asylansøgere skal føle sig mindre isolerede, at deres viden
om egen situation øges, samt at de føler sig bedre rustet til integrationen i det danske samfund. I
projektet har der været 7 døve asylansøgere og 15 frivillige tilknyttet, bl.a. som besøgsvenner.
Projektet har arbejdet på at konsolidere samarbejde mellem fagfolk, således er der arrangeret en
netværksweekend på castberggård 26-28.april 2019 for borgere i samarbejde med to andre store
organisationer/institutioner.
I projektet har der også været fokus på at sprede viden om døve asylansøgeres behov ude på
asylcentrene og hos myndighederne. Projektet er afsluttet ved udgangen af 2019 med en henvendelse
til Udlændingestyrelsen med en række anbefalinger til håndteringen af døve asylansøgere fremover.
Internationale udviklingsprojekter
I 2019 har DDL opprioriteret det internationale udviklingsarbejde. Det er ikke sket på bekostning af
aktiviteter i Danmark, da det internationale udviklingsarbejde hviler i sig selv. Grunden til at man har
ønsket at opprioritere er, at der forudsættes en vis volume af projekter for at kunne skabe en
bæredygtig økonomi og et team, der ikke er så sårbart ved sygdom m.v. Det er lykkedes over alt
forventning at opskalere i 2019, så i takt med at aktiviteten er øget, er der i 2020 3 medarbejdere
tilknyttet projekterne, hvilket er positivt for forankringen af udviklingsarbejdet hos DDL. De overordnede
temaer for vores udviklingsprojekter er kapacitetsopbygning af døveforbundene, anerkendelse af
tegnsprog, og etablering af tolkeuddannelse. I 2019 er vi involveret i 8 lande.
Vores internationale portefølje i 2019 bestod af 14 aktive projektbevillinger fra Handicappuljen hos DH;
fra små bevillinger under 100.000 kr. til store bevillinger op til 5 mio. kr. I 2019 har en ekstern konsulent
gennemført en kapacitetsvurdering af vores udviklingsarbejde for at styrke forvaltningen af
projektbevillingerne. Vi er i gang med at implementere konsulentens anbefalinger.
I Jordan har vores projekt opnået, at lokale døveforeninger er blevet i stand til at oprette et nationalt
døveforbund. I Ghana er der blevet oprettet en tolkeuddannelse på et universitet. I Mali, Togo, Niger og
Elfenbenskysten er bestyrelserne for døveforbundene blevet bedre til at lede deres organisation
effektivt. I Vietnam er arbejdet i døveforeningen i Hanoi blevet mere struktureret. I Rwanda har
døveforbundet fået et solidt fundament til at kæmpe for anerkendelse af rwandisk tegnsprog.
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2. Nøgletal og økonomi
DDL’s økonomi er fortsat meget sammensat, bestående af offentlige driftstilskud, projektmidler, private
fondstilskud og fundraising. Vi har i 2019 arbejdet med at skabe grundlag for at øge fundraisingen af
frie midler, da vi kan forudse et markant fald af frie midler fra offentlige driftstilskud. Som nævnt under
organisatoriske indsatser, så har vi haft en telemarketing-kampagne blandt bidragsyderne og en
konkurrence blandt medlemmerne samt en optimering af vores salgsblad, Døves Jul. Det har været
pilotprojekter for at få en bedre fornemmelse af bidragsydernes og medlemmernes villighed til at støtte
forbundet yderligere. Det økonomiske udbytte har ikke stået mål med investeringen, men det var heller
ikke forventet første år.

Penneo dokumentnøgle: AKPQT-QZ07Q-H1W1O-66ZSU-0J7H1-WDHM1

2.1. Årets resultat
Årets omsætning blev på kr. 14.546.339. Det er ca. kr. 3,6. mio. højere end budgetteret. Det skyldes, at
vi ikke budgetterer med ikke-godkendte projekter, og da der efter budgetlægningen i 2018 kom nogle
nye projekter og godkendelse til at videreføre projekter, der stod til udløb, har det betydet noget for
omsætningen. Der sker pt. en udvikling af antallet af projekter vedr. international udvikling. Det har
været en prioritering for at få etableret en tilstrækkeligt stor projektportefølje på området, så det er
økonomisk rentabelt og giver mulighed for at opbygge et team omkring arbejdet, så det ikke er så
personafhængigt.
Der er et fald i kontingentindtægter som følge af et let fald i medlemstallet. Det er problematisk, at vi på
trods af forbundets aktivitetsniveau ikke kan fastholde og tiltrække medlemmer.
Årets resultat på kr. – 288.770, er faktisk en succes, men en lidt bitter en af slagsen. Der var budgetteret med et underskud på kr. 215.500. Så underskuddet er selvfølgelig større en forudsagt, men går
man bag om tallene, så ser det lidt anderledes ud. I regnskabet kan man se, at underskuddet før
finansielle indtægter (udbytte af værdipapirer, renter m.v.), er nedbragt markant fra budgetteret
underskud på kr. 615.500 til et underskud på kr. 201.522. Vi har således brugt færre penge på driften.
Udfordringen i 2019 har været, at de finansielle indtægter har været dårlige. Udbyttet af vores aktier har
været meget lavere end i 2018 (ca. kr. 300.000) og så er vi ramt af, at en virksomhedsobligation er
blevet lukket grundet virksomhedens ophør. Det tab på ca. kr. 279.000 skal bogføres, da det jo ikke er
penge vi får igen. Så på den ene side er vi ret stolte af, at vi har formået at styre den daglige drift og
økonomi så godt, at vi faktisk ville have haft overskud, hvis de finansielle indtægter havde lignet de
foregående år. På den anden side er det ærgerligt, at årets resultat blev dårligere end forventet på
trods af vores indsats for det modsatte.
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2.2. Væsentlige tilskudsgivere
2019
kr.

Offentlige tilskud:
Udlodningsmidler handicap (Tips- & lottotilskud), Socialstyrelsen

2.792.497

J.nr. 1337-0001, Ældrevejledningen til døve, Socialstyrelsen

1.200.000

J.nr. 8775-0134 Handicappuljen, Socialstyrelsen

37.000
200.272

J.nr. 8005-1558 Videreførelse af projekt psykisk sårbare døve, Socialstyrelsen

52.400

J.nr. 8005-2055 Projekt Online Rådgivning, Socialstyrelsen

95.180

J.nr. 6185-0085 Projekt Døve asylansøgere, Socialstyrelsen

337.213

TAKT2019-057 Driftstilskud, Kulturstyrelsen

197.000

J.nr. 6885-0067 Bryd Isolationen, Socialstyrelsen

280.620

HP 405-213 Frontrunners - A Deaf International education program

338.350

HP 312-169 Yalla Together Forward

298.695

HP 405-199 Kapacitetsanalyse af DDL
HP 129-145 Duharanire Itermabere in Rwanda
HP 118-134 Transnational Capacity Building, Project for Deaf Associations

Penneo dokumentnøgle: AKPQT-QZ07Q-H1W1O-66ZSU-0J7H1-WDHM1

Ældrevejledningen, kommuner

99.992
218.549
1.070.923

HP 115-129 Handicapkompensation

69.626

HP 324-204 Handicapkompensation

134.564

HP 115-200 Prestudy for a sign language project in Ghana

235.392

HP 115-219 Recognition and Promotion of Ghanian Sign Language

918.743

HP 118-125 Make Deaf people and sign language visible in Hanoi

403.196

HP 129-202 Korttidskonsulent til strategiudvikling i Rwanda

183.091

HP 129-220 Strive for Development

603.983

HP 405-201 XVIII World Congress of the World Federation of the Deaf

355.239
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2.2. Væsentlige tilskudsgivere (fortsat)
2019
kr.

Private, fonde og legater:
Døvefonden

325.000

Døvefonden, Aarhus projektet

765.000

Varelotteriet

120.000
85.000

Private tilskud, enkelte personer

124.186

Indsamlinger, forårs- & julesindsamlingerne

211.156

Fondation JUCHUM

250.000

Anna Maria Steins fond

Penneo dokumentnøgle: AKPQT-QZ07Q-H1W1O-66ZSU-0J7H1-WDHM1

Hendrups Fond

3.600

Fabrikant Chas. Otzens Fond

50.000

Scandinavian Tobacco Groups Gavefond

30.000

Danske Banks Fond

25.000

Oswald Christensens Mindefond

10.000

EGV Fonden

15.000

GN Store Nord Fondet

50.000

Fam. Hede Nielsens Fond

10.000

Jascha Fond

231.000

Hoffmanns Fond

103.500

Ingrid og Johan Hansens Mindefond

144.000

Schioldanns Fond

30.000

Mosgaard, private indsamlinger

46.300

2.3. Fem års hoved- og nøgletal
(1.000 kr.)
2015

2016

2017

2018

2019

12.220

10.537

12.404

14.607

14.546

Årets resultat

1.396

31

34

153

-289

Balancesum

11.239

12.666

12.771

12.143

12.857

Egenkapital

7.229

7.260

7.294

7.447

7.158

Medlemstal 31/12

2.396

2.330

2.225

2.290

2.208

Omsætning
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2.4. Resurseanvendelse og personaleforhold
I 2019 har det været et mål at stabilisere personaleomsætningen. Det er en vanskelig proces, da en
væsentlig del af medarbejderne er projektansatte. Vi har dog i 2019 haft større held med at kunne
videreføre medarbejdere i nye projekter og opgaver, så vi har kunne fastholde de fleste medarbejdere.
Vi har haft én medarbejder på barsel fra februar til udgangen af året. Barselsvikariatet blev dækket af
projektmedarbejder, der ellers skulle være stoppet. Desværre har det ikke været muligt at forlænge
ansættelsen ind i 2020 for barselsvikaren, da der ikke er kommet nye projekter med tilstrækkeligt antal
timer.

Penneo dokumentnøgle: AKPQT-QZ07Q-H1W1O-66ZSU-0J7H1-WDHM1

2019 bød på en del arbejde i forhold til DDL’s involvering i døveforeningerne i Århus og Københavns
medarbejdere. DDL varetager personaleadministrationen og overordnede ledelse af medarbejderne. I
2019 har der været 2 i Århus, hvoraf den ene var ansat fra maj til udgangen af året, og i København
blev der ansat en medarbejder i februar.
Der har været 12,10 årsværk ansat i 2019, hvilket er lidt mindre end 2018. Der har været 17 personer
ansat gennem året og ved udgangen af 2019 er der 15 medarbejdere ansat.
2.5. Forventninger til 2020
2020 står i Landsmødets tegn. Der skal sættes en ny politisk retning og vælges en ny bestyrelse. At
holde et landsmøde er en stor administrativ, politisk og økonomisk opgave. Derfor fylder det allerede
fra efteråret 2019 og frem til maj 2020 en hel del. Efterfølgende skal en ny bestyrelse på plads og finde
hinanden. Det bliver spændende.
Økonomisk forudser vi grundlæggende et svært år med et budgetteret underskud på lige under 1 mio.
kr. Vi forventer et markant fald i vores tilskud fra udlodningsmidlerne, der er vores ”frie” midler og der er
heller ikke udsigt til at der opstår nye offentlige projektpuljer af betydning. Derfor vil det fortsat være et
indsatsområde at videreudvikle vores fundraisingaktiviteter, så vi kan imødegå faldet i tilskuddet og
allerhelst generere yderligere frie midler. Der er indledningsvis fokus på at rekruttere faste bidragsydere
blandt pårørende til døve samt på at øge andelen af virksomhedsbidrag. I 2020 arbejdes der endvidere
på at søge finansiering til nye projekter. Årets samlede resultat forventes dog at rette sig, da DDL efter
budgetfastsættelse er blevet orienteret om en betydelig arv til udbetaling primo 2020.
Hovedbestyrelsen har prioriteret at øge medarbejderstaben med en konsulent til politik og presse. Det
er nødvendigt for at skabe den offentlige bevågenhed, der kræves for at DDL kan opnå politiske sejr.
Samtidig er det afgørende for at få nye bidragsydere, at kendskabet til døve og døves vilkår øges i
samfundet.
Politisk vil der være fokus på at finde en løsning på den fortsatte uro på tegnsprogstolkeområdet, og så
skal DDL’s analyse af status for dansk tegnsprog gerne udmønte sig en politisk vedtaget national
handleplan, der skaber sikkerhed for dansk tegnsprog i årene fremover.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019
Note

2019

2018

kr.

kr.

983.825

1.027.625

11.435.050

11.286.725

Omsætning Døvebladet, forlag m.v.

313.746

404.002

Indsamlinger

211.156

265.562

Deltagerbetalinger ved konferencer m.v.

399.593

391.507

1.202.969

1.231.985

14.546.339

14.607.406

Produktionsomkostninger Døvebladet, forlag m.v.

-369.829

-506.621

Indsamlinger

-100.755

-123.277

Tilskud til foreningerne og andre organisationer

-804.939

-903.843

Information og PR-virksomhed

-176.700

-142.006

Kurser, symposier og seminarer

-691.803

-549.557

Projekter

-3.522.070

-5.028.248

Internationale udviklingsprojekter

-4.363.279

-2.896.800

4.516.964

4.457.054

-97.904

-103.913

-435.251

-567.579

-2.681.251

-2.720.654

-1.504.080

-1.429.423

-201.522

-364.515

-87.248

517.427

Årets resultat

-288.770

152.912

Overført til egenkapitalen

-288.770

Kontingenter
Tilskud fra staten, fonde m.fl.

1

Andre driftsindtægter
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Produktions- og projektomkostninger

Dækningsbidrag (bruttoresultat)
Kapacitetsomkostninger
Møde- og repræsentationsomkostninger
Lokale- og ejendomsomkostninger
Lønninger
Administrationsomkostninger
Resultat før renter m.v.
Finansielle indtægter, netto

2

-288.770
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Balance pr. 31. december 2019

Note

2019

2018

kr.

kr.

197.061

177.129

5.419.216

5.704.392

5.616.277

5.881.521

5.616.277

5.881.521

85.815

90.356

85.815

90.356

Debitorer ved salg og tjenesteydelser

297.051

272.139

Andre tilgodehavender

802.552

1.584.457

5.037

6.895

1.104.640

1.863.491

Likvide beholdninger

6.050.754

4.307.220

Omsætningsaktiver i alt

7.241.209

6.261.067

12.857.486

12.142.588

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER

Huslejedepositum
Værdipapirer

Anlægsaktiver i alt

3
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Finansielle anlægsaktiver

OMSÆTNINGSAKTIVER
Varebeholdninger
Forlagsbeholdninger

Tilgodehavender

Forudbetalte omkostninger

AKTIVER I ALT
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Balance pr. 31. december 2019

Note

2019

2018

kr.

kr.

Saldo primo

7.447.159

7.294.247

Årets resultat

-288.770

152.912

7.158.389

7.447.159

881.376

889.851

881.376

889.851

220.323

0

220.323

0

3.558.299

2.334.613

Feriepengeforpligtelser, funktionærer

513.000

710.602

Kreditorer

443.600

718.141

82.499

42.222

4.597.398

3.805.578

4.817.721

3.805.578

12.857.486

12.142.588

PASSIVER
EGENKAPITAL

Egenkapital i alt

Hensættelser

4

Hensatte forpligtelser i alt
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HENSATTE FORPLIGTELSER

GÆLDSFORPLIGTELSER
Langfristede gældsforpligtelser
Feriemidler til indefrysning

Kortfristede gældsforpligtelser
Ikke anvendte tilskud

Anden gæld

PASSIVER I ALT

5
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Noter

2019

2018

kr.

kr.

Private tilskud, arvebeløb m.v.

1.953.487

2.929.821

Udlodningsmidler via Socialstyrelsen

2.792.497

2.737.419

Offentlige tilskud (ministerier m.fl.)

2.362.880

3.432.489

Projekttilskud (udviklingsprojekter)

4.326.186

2.186.996

11.435.050

11.286.725

-6.549.999

-6.330.999

-51.369

48.607

-152.093

-140.910

Flexjobordningen

-33.566

-87.890

Personaleuddannelse

-71.885

-91.729

Andre personaleomkostninger

-66.534

-50.361

-6.925.446

-6.653.282

1.752.584

1.719.118

-5.172.862

-4.934.164

2.491.611

2.213.510

-2.681.251

-2.720.654

5.704.392

5.717.305

-285.176

-12.913

5.419.216

5.704.392

Note 1 Tilskud fra staten, fonde m.fl.

Lønninger og gager
Ændring i beregnet feriepengeforpligtelse mv.
ATP og andre sociale omkostninger

Lønrefusioner

Personaleomkostninger vedr. projekter mv.
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Note 2 Lønninger

Note 3 Værdipapirer
Anskaffelsessum primo
Årets afgang

Værdipapirer fordeler sig således:
Nom. / stk. pr.
31/12 2019

Kursværdi pr.
31/12 2019

Kostpris pr.
31/12 2019

Kostpris pr.
31/12 2018

Obligationer

18.833

22.165

18.376

303.552

Investeringsforeninger

43.773

5.540.450

4.776.151

4.776.151

Aktier

11.391

1.344.823

624.689

624.689

6.907.438

5.419.216

5.704.392
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Noter

2019

2018

kr.

kr.

889.851

912.570

Årets rentetilskrivning

-2.225

2.281

Årets forbrug

-6.250

-25.000

881.376

889.851

0

1.750

144.257

86.750

1.050.958

469.606

0

1.126

Ældrevejledningsprojekt - Kommuner

447.583

419.506

Udviklingsprojekter, administration

118.790

0

8.368

243.787

Hendrups Fond

107.000

108.000

Fondation Juchum

285.378

250.000

Projekt Frivillighed og fællesskab, Aarhus Døveforening

326.282

99.012

Kulturelle aktiviteter, teater

50.339

50.339

Støtte til foreninger

54.992

46.600

Mosgaard

46.300

0

Projekt Online Rådgivning, j.nr. 8005-2055 - Socialstyrelsen

65.884

53.366

115.110

0

34.750

31.150

Bryd Isolation, j.nr. 6885-0067 - Socialstyrelsen

103.233

0

Tegn til alle (Bryd Isolation) - Den Nationale Tolkemyndighed

124.306

150.000

Andre kortfristede projekter

474.769

323.621

3.558.299

2.334.613

Note 4 Hensættelser
Projekter for Døve i Nordjylland
Saldo primo

Kulturstyrelsen, TAKT2019-057
Projekt Døve asylansøgere, j.nr. 6185-0085 - Socialstyrelsen
Udviklingsprojekter via Danske Handicaporganisationer
Ældrevejledningsprojekt, j.nr. 1337-0001 - Socialstyrelsen

Netværk og medborgerskab for etniske døve, (5645-0078) - Socialstyrelsen

Handicappulje, j.nr. 8775-0134 - Socialstyrelsen
Annemarie Steins Fond
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Note 5 Ikke anvendte tilskud
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Noter


Note 6 Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Danske Døves Landsforbund for 2019 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de afvigelser, der følger af
Landsforbundets særlige forhold samt efter bekendtgørelse nr. 190 af 27. februar 2019 om
ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger, om Socialstyrelsens
Landsforbundet har valgt at følge reglerne for regnskabsklasse B om ledelsesberetning.

Penneo dokumentnøgle: AKPQT-QZ07Q-H1W1O-66ZSU-0J7H1-WDHM1

Landsforbundet er en interesseorganisation, der efter sine vedtægter er en almenvelgørende eller på
anden måde almennyttig forening. Ved eventuel opløsning kan formuen ikke uddeles til medlemmerne.
Landsforbundet er derfor efter skattekontrollovens bestemmelser fritaget for indsendelse af selvangivelse.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Resultatopgørelsen
I resultatopgørelsen indregnes indtægter ved salg af forlagsartikler, annoncer m.v. på faktureringstidspunktet, dog under hensyntagen til Døvebladets udsendelsesmåned. Nettoomsætningen udgør de fakturerede beløb ekskl. merværdiafgift.
Arv indregnes på det tidspunkt, hvor arven indbetales til DDL.
Tilskud til øremærkede formål er indtægtsført i det omfang, der er sket forbrug af midlerne i årets løb.
Ikke anvendte tilskud er opført som gæld i balancen.
Administrationsvederlag for administration af særlige projekter m.v., hvortil er ydet øremærkede tilskud,
er indtægtsført i resultatopgørelsen, mens egen lønandel er en fordeling af de samlede personaleomkostninger.
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Noter


Balancen
Finansielle anlægsaktiver
Huslejedepositum er opført til kostpris.
Værdipapirer måles til kostpris.
Varebeholdning
Forlagsartikler til salg er opført til kostpris. Langsomt omsættelige artikler måles til værdien kr. 0.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender er opført 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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