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BestyreIsen  har  dags  dato  behandlet  og  godkendt  åøsrapporten  for  2028  fox Ordb!inde/  Dysleksiforeningen

Årørappotten aflægges  i overensstemmelse med årsregnskabsNoven og bekerdtgørelse  nr. 98 af 27. ianuar
20I4  om regnskab  og revision  m.v.  af regnskaber  for modtagere  af tilskud  fra Social-,  Bøme-  og

'mtegrationsministeriets  puIjer  efter  lov  om  udlodning  af overskud  fra  lotteri  samt  heste-  og

hundevæddemåL

Det. er vores  opfattelse,  at åzsregnskabet  giver  et retvisende  bfflede  af forerungens  aktiver,  passiver,

finansielle  stil[ing  sarnt  resultat.

Årsrapp=orten  indstilles  til  generalforsamlingens  godkendeIse.

MiddeJfan,,  den  29.  marts  20!9

BestyrøNse

Mogens  Schrnidt

Forma'nd

ortensen

Kirsten  WeiIe
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Den  uafhængige  revisors  erklæringer

T:1 iiii.  iTL iiiiiiii  iii  :  n,dblinde/  DyaIcLiforoningin  i Danmark.

Påtegning  på  årsregnskabet

Konklusion

Vi  har  revidezet  årsregnskabet  for  Ordb)inde/Dysleksiforeningen  i Damnark  for  regnskabsåret  1.  januar  -

3!. december 20'18, der omfatter anvendt regnskab@raksis,  resultatopgmelse, babce  og notez.

Årsregnskabet er udarbejdet  efter  årsregnskabsloven  og bekendtgørelse  nr. 98 af 27. januar  2014 om

regnskab  og  revision  rn-v.  af  regnskaber  for  modtagete  af  tmkud  fra  SociaI-,  Bøme-  og

Integrationsministeriets  puljer.

Det  er vores  opfatte}se,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  binede  af foreningens  aktiver,  passiver  og

finansiene  stilling  pr  31. december  2018  samt  af  tesuitatet  af  fozeningens  aktiviteter  for  regnskabsåret  1.

januar  - 3'1. december  2018  i ovexenssternrnelse  med  årsregnskabsloven  og  bekeridtgøreIse  nr.  98 af 27.

januaz  2014  om  regnskab  og  zevision  m.v.  af  regnskaber  for  modtagere  af Ulskud  fra Social-,  Bøme-  og

h"itegratioerjets  puljet-

Gxundlag  for  konklusion

Vi har  udført  vores  revision  i overenssternmelse  med  intemationaNe  standarder  om  revision  og de

yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  samt  god  offentng revisionsskik,  idef  revisionen  udføres  på

gnindlag  af Socsteriets  bekendtgørelse  nr. 98 af 27. januar  2014.  Vores  ansvar  51ølge disse

standarder  og krav  er nærrnere  beskxevet  i erklagens  afsnit  "Revisors  ans'var  for revisionen  af

årsregnskabet".  Vi  er uafhængige  af foreningen  i overensstemmelse  med  internationa}e  etiske  regler  for

revjsorer  (IESBA's  etiske  regler)  og  de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  ligesom  vi  hea opfyldt

VOIeS Øvrige  etiSke  forpligtelser  i henhOld  tii iSSe  regler  Og haV.  Det  el  Vores  opfattelse,  at  det  Opnåede

revisionsbevis  er tilstrækkeligt  og  egnet  som  gd]ag  for  vores  konklusion.

Frenihaeveløe  af  forhold  vedrørendø  revisionen

Ordbnnde/  Dysleksiforenirigen  i  Danmark  har  som  mmmpnNryningqta?  i .resultatopgøreisen  fo'x

regnskabsåret  20i8  medtaget  det  på generalforsamlingen  præsenterede  resultatbudget  for  2018  Disse

«mmpnliryinrystq1  (rp«ltatbudgettet)  har, som  det  fremgår  af åysregnskabet,  e  været  underlagt

revisioa.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  foz  udarbejdeIsen  af et  årsregnskab,  der  gNver  et  retvisende  blede  i

overensstemmelse med årsregnskabsRoven og bekendtgørelse m. 98 af 27. ianuar 2014 om regnskab og

revision m.v. af regnskaber for rriodtagere af ttlskud fra Sociai-, Bøme- og Integratieriets  pulier.
Ledeben  har endvideze ansvaret for den inteme  kontrol, som lede!sen anser for nødvendig for at udarbe4e
et årsregnskab uden væsentug feiformation,  uanset or. denne skyIdes besvigeJser enex feil  8amt vaLg og
anvendelse af en hensisig  zegn,skab@raksis og udøveIse af regnskabæssige  skøn,  som er
rimeIige  e:a;er omsta=ndighedeme.

Ved udarbeidelsen af årgegrht  er Nedelsen anyvarlig for at irardere foreningens evne tfI at fortætte

dxjften, at opIyæ om forhold vedrørende fomat drift, hvor dette er relevant, samt. at udarbeide
årsregnskabet på gauydIag af regwkabsprincippet  om fortsat d:m, medre  ledeben enten  har t}
hensigt  at  likmdere foregen,  fndsti!le  driften  ekr  ikke  har  arødet  realistisk  aItemativ  end  at  gøre  dette



4

Den  uaiængige  revisors  erklæringer

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årøregnskabet

Vores  mål  ex at opnå  høj grad  af sikkerhed  for, om årsregnskabet  som  hemed  er uden  væsentlig

fel:linformation,  uariset om denne skykles bemgelser  eller fe)], ag at afgive en erklæring  med en
konkiusion- Høi  grad af sikkerhed er et højt  niveau af sikkerhed, men er ikke en garariti fot, at en revision,
der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revimon  og de yderligere  krav,  der  er

gæ!dende  i Danrnark,  samt  god  offentlig  revisjonsskm,  altid  vii  afdække  væsentIig  feornnation,  når

sådan findes. Feilinformationer kari opstå som følge  af besvigeIser ejler f4  og kan betragtes som
vaæentIige,  'hvis  det  med  elighed  kan  forventes,  at de enkeltvis  eIler  sarniet  har  indflydebe  på de

økonomiske  besIutninger,  som  regnskabsbrugeme  træffer  på  gtmdlag  af  årstegnskabet.

Som  led  i en revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationå  standarder  om  revision  og de

yderIigere  krav,  der er gældende  % Danmark,  samt  god  offentlig  revisionsskik,  foretager  vi faglige

vuzderinger  og  oprethoIdey  professionel  skepsis  under  øevisionen.  Herudover:

* Identificerer  og vurderer  vi risikoen  for  væsentlig  fe'jlinforation  i årsregnskabet,  uanset  orn denne

skyIdes  besvigeJser  ener  fejl,  udformeø  og udfører  revisionshandbger  som  rea.'hion  på disse  risici  sarnt

opnår  revisionsbevis,  der  ez tilstraekkeligt  og  egnet  tj]  at  danne  gdlag  for  vores  konklusion.  Risikoen  for

e  at  opdage  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af besvigeIser  er  højere  end ved væsentlig

fe)linforrnatiors  foråxsaget  af  fe)l,  idet  besvigelser  kan  omfatte  saensvøgelser,  dokumentfalsk,  bevidste

ude!adeIseø,  vildledning  ellet  tilsidesættelse  af  intem  kontroL

ø Opriår  vi forståeIse  af den  interne  kontro}  med  reievans  for revisionen  for at; kunne  udforme

rpvisi.nnqh,qnrl?ingp'r,  rlpr er passende  efter omstændighederne,  rnen jkke for at kunne udt4kke  en

konkIusi.on  om  effektjviteten  af  institutionens  i«terne  kontrol.

ø Tager  vi  stining  til, om den  regnskabspzaksis.,  som  er anvendt  af  iede4sen,  er passende,  samt  orn de

regmkabsma,gsige  skøn  og  tilknyttede  oply,ger,  som  ledelsen  har  udarbejdet,  er euge,

* Konkluderer  vi, om  Iedelsens  udarbejdelse  af ksregnskabet  på grundlag  af regnskabspruncippet  om

fortsat  drift  er  passende,  samt  om  der  på  grund[ag  af  det  opnåede  revisionsbevis  er væsentlig  usikkerhed

forbundet  rred  begivenhier  ener  forhold,  der  kan  skabe  betydelig  tvivl  om institutionens  e'.me til at

fortsætte  drifteri.  Hvis  vi  konkluderer,  at der  er en væsentlig  usikkerhed,  skal  vi i vores  erklæring  gøre

opksom  på  oplysninger  herorn  i årsregnskabet  eller,  hvis  sådanne  oplysnirrger  ikke  er tilstrækkeuge,

rnodifAceze  vores  konklusion.  Vores  konklusiotxer  er baseret  på  det  revisiorøsbevis,  dey er oprdet  frem  til

datoen  for  vores  erMæring.  Fremtidige  begivenheder  euer  forhoId  kan  dog  medføre,  at  instimtionen  ikke

!ængere  kan  fortsaette  driften.

ø Tage-r  vi s'cfflmg  til den .ede  pzæsentation,  struktur  og mdhold  af årsregnskabet,  herunder

noteopIysnirigerne,  samt orrx årsregnskabet afsp4er  de underliggende  transaktiorier og begivenheder på
en  sådan  måde,  at  aer  gives  et  retvisende  binede  heraf.

Vi  kornrnunikerer  med  den  øverste  ledelse  om  bdt  andet  det  pIanlagte  omfang  og  den  tidszige

pIacemg  af  revmonen  samt  betydeJige  revjmonsmæsige  observationer,  herunder  eventuelle  betydelige

mangler  i intern  kontrot  sorn  vi identificerer  under  revisionen.

C3a € f'?HC)L.m
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Den  uafliængige  revisors  erkNæ:mger

Udtalelse  om  juridtsk-kritiak  revLaion  og  ruiv4li.aiiybivvØsiuii

LedeJsen  er  ansvadig  for,  at  de  dispositioner,  der  er  ornfattet  af  vpgnsk;'+hqafm'ggp)»n,  pta i

overensstemmeLse  med  reddelte  bevininger,  love  og andre  forskmer  samt  med  indgåede  aftaler  og'

sædvanlig  praksis,  og  at  der  er  taget  skyldige  økonorniske  hensyn  ved  foøvaltningen  af  de  mdler  og  driften

af  de  virksomheder,  der  er  ormtt,et  af  årsregnskabet.

I tiLknytning  tjl  vores  revision  af  årmegnskabet  er  det  i overensstemrnelse  med  god  offentlig  revisionsskik

vores  ansvar  at udvælge  relevante  emner til. såvel iuridisk-kritisk  revision  som fonyaltningsrevision.  Ved

iuridisk-kritisk  revision eftezprøver  vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte eer,  om de

dispositioner,  der  er omfattet  af  regnskabsaflaygelsen,  er i overensstemmelse  med  meddelte  bevillinger,

love  og andre  forskrifter  sarnt  med  'indgåede  aftaler  og saedvanlig  praksis.  Ved  forvaltnfngsxevision

vurderer  vj med  høj grad  af sikkerhed,  om de undersøgte  systemer,  processer  eller  disitioner

undezstøtter  skyldige  økonorniske  hensyn  ved  forvaItnjngen  af  de rnidler  og diten  af de virksomheder,

der  er ornfattet  af  årsregnskabet.

Hvis  vj på grundlag  af det  udførte  arbejde  konkluderer,  at der er anledning  til  væsentlige  kritiske

bemærkninger,  skal  vi  rappoiere  herom.

Vi  har  irxgeri  væsentIige  kritiske  bemærkninger  at  rapportere  i den  forbindelse.

Søborg,  den  29. marts  2019

Beierholm

Larsen

aonspartneøsebkab

Statsautonseret  øevisor
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j%nvendt  regnskabspraksis

j%zmapporffin  foy 0zdbljndeff1ys1pksifrrvpnmgp=n  i T»anmark  for 2018  er aflagt  i overensstemrnelse  rned

Amyprynqkphs'Ir»vp=nq  besternmelser  for  klasse  A-virksoeder  med  tilvalg  af  enkelte  regler  fra  klasse  B t

bekendtgørelse  m. 98 af 27. iarxuar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud
fra  Social-,  Børne-  og  Integrationsministeriets  pu§er  efter  iov  om  udlodning  af  oveyskud  fra  lotteri  samt  heste-

og  hundevaadde'måN.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er  uændret  i forhold  til  sidste  år.

Generølt  om  :Andregning  og  måling

I redtatopgøre!sen  indregnes indtægter  i takt  med, at de indtienes, herunder indregnes værdiregulemger

af  finansielle  aktiver  og forpligtelser  I resultatopgørelsen  indregnes  ligeledes  a]le omkostninger,  herunder

afskrivnjnger  og  nedskzivninger-

Ved  første  indregning  måies  aktiver  og forpligtelser  til  kostpris-  Efterfølgende  måles  aktiver  og forpligtelser

sorn  beskrevet  for  hver  enkelt  regnskabspost  nedenfor.

Røqvv1+s+npgnmlqpn

ThTøffnnmqmThimy

Nettoornsætningen  omfatter  medleniskontingt,  bevilgede drifts- og proiekttilskud  og omsætning  ved salg af
pjecer.  Omøætnirxgen  ved  salg af ordblindebladet  indregnes  i resultatopgøzelsen  ved  levering,  salg i

forbmdelse  rned  ordblindebladet  indregnes  ekskl.  morns  og  med  fradrag  af rabatter  i forbindelse  med  salget.

Medleraskontigentet  indregnes  ved  opkrævningen.  Tilskud  indregries  i  resultatopgørelsen  når

t[skudsmidlerne  er anvendt.

Vareforbxug

Vareforbrug  oønfatter  årets  vareforbrug  målt  til  kostpm  med  tillæg  af  eventuene  forskydninger  i

lagerbeholanjngen,  herunder  nedskrivnuiger  i det  omfang,  de  ikke  overstjger  normaIe  nedskrivninger.

Aktivitetsomkostninger

Akavitetsoostnfnger  omfatter  omkostninger  tøl redigeåg  og trykning  af ordblfndebladet,  omkostninger

ti} :møder, internationalt arbejde, proiektorieritezede omkoger  med direkte tiIskud, og andre
aktivitetsudgifter.

T)t'ffMr*mlrrw+mngm"

Dåsornkostninger  omfatter  omkostninger  tiI  infomiation,  adminjstration,  Nokaler,  personale  m-v.

Balaneen

Anf'ægsakUver

Materielle  anIægsaktivez  udgør  kr. O. Awkaffetser  af jt og inventar  indregnes  som ornkostninger  i

reatopgøreIsen  S anskpffpr?gpqavs

Værd:apNrer

!%rdipapirer  indregnetunder  omsætningsaktiver  måles  tii  dagsværdi  (børÅuas)  på  baJancedageri.

VamhøhrvTrbvingm'

VarebehoIdmnger  måles  tiI  kostpa'is  eftet  FIFO-pzmcippet-  Der  nedskxives  tU. rhettoreaIisationsværdien,  hvis

denne  er  bvere.

[3 € tEr?Ha1Lm
V > 5 }. r4 e  C: jg p (.y, 8 +Å. l-



Anvendt  regxxskabspraksis

Kostpris foz råvarer og hiælpernateriaIer sarnt handelsvarer opgøres sorn købsptisex med tillæg af
ornkostinger  direkte  foranlediget  afanskdelsen.

Nettorealisationsværdien  for  vmebeholdninger  opgøres  som  salgssum  med  fradrag  af

færdiggøre)sesomkostninger  og oostninger,  det  afholdes  for at effektuere  salget,  og  fastsættes  under

hensyntagen  tfl  or«ættelighed,  a!auans  og  udvikling  i forventet  salgspris.

Tugodehavender

T'ffigodehavender  måles  til  amortiseret  kostpris,  der  saedvanngvas  svarez  tilnoel  værdi.  Værdien  xeduceyes

med  nedskrivning  til  imødegåelse  af  forventede  tab.

€;m1r1qfn71irJp1qør

Ubnxgte  tflSkud  er de tilSkud  der  ikke  er anveIldt  ultirrio  regnskabået.  Tilskuddlerne  skal  enteri

tåagebetales  eller  anvendes  i efterførlgende  regnskabsår.

Gæld  måles  tjl  arnoexet  kostpris,  der  sædvanligvis  svaøer  til  norninel  værdi.
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Resultatopgørelse  1.  januar  - 31.  december  2018

Note

Mpd'lpmqqkaTyr

Abonnementer 2

SaIgafannoncer  2

Ti}skud  fra  sociaIstyrelsen/DH

BladpuIjeti(skud  2

Atxkeindtægtex  I

Handiaappulje  (Feriekoloni/Unge1ejr/Teenlejr)

OIFonden

Uddannelsespuljen

Nøffnomqmtmng  i alt

Mødeudgifter

Årsmøde/Jubilæurnsfest

Øvrjge  tejaeomkostnmger

Kflometergodtgøtelse

Øvrjge  aktiviteter

Messer

OrdbkdebNadet

Markedsføring

Vareforbøug

Bevilget  tiI  kredse

Lønningex  og  personaleomkostninger

FeziekoIoni  (Handicappu4en)

UngeØeir  (Harxdicappuljen)

Teenle:  (Handicappuqen)

Eksamenskm  (Handicappuljen)

Kurdgifter  støttet  af OI  Fonden

UddanneNsespuIie

2

3

AkttvitetøomkostnNnger  % aNt

20!8

kr-

85L860

28-400

94.950

778.265

9-216

18L666

227.563

ioo.oig

o

2.271.939

-90.490

-49.883

- i02.B72

-'198.i50

-85.649

-11-798

-175.586

-7.775

-8.352

-17.000

-864.884

-233.511

-16-266

-18.316

-15.740

-!2t.845

o

-2.Ot5.9'17

Budget  20'18

(ej  revidtaret)

kr.

850.000

30.000

"180.000

780.000

7.500

162.000

250.326

118.385

o

2.378,211

-70.000

-80.000

-80.000

-170.000

-133.000

- IO.OOO

-208.000

o

o

-20.000

-1.070.000

-190.260

-:Å.4I4

-47.092

-2L560

-148.385

o

-2.209.711

2017

kr.

746.i55

26.200

187-805

654.225

7.366

252.079

123.753

86.085

77.715

2.161.383

-33.487

o

-76.990

-"140.916

-43.000

-8.876

-175.404

o

o

-14.000

-817.958

-122.817

-15.798

-'14.538

o

-64.534

-77.71F»

-!.605,833

Administrationsomkostninger

fflkaIeomkoger

Regnskabsassistan.ce  og revision

Foreiuggsnxkg*&xtivi  ieiIt

-!62.442

-129.(XJ6

-!23-609

-4!5.057

-250.000

-465.000

-70-000

45.000

-3!5.560

-130.343

- i!8188

-564091

Åre'ts  resultat 45SL035 -3X6.500 -8.541
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BaJanee  pr.  31.  december  20'18

ÅKTØVER

ANIJEGSAKTIVER

Depositum  husleje

An}»gqplrtiwm"  i s1t

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdnirig

TiIgodehavender  fra  salg  og  tjerxesteydelser

Andxe  tilgodemvender

Forudbetalte  ornkostninger

Værdipapirer  og  kapitaIandele

Ltkvidp  hphnldniqgøv

Omsætningsaktiver  i alt

Åktiver  i alt

Nota 2017

kT,

23.612

23.612

23-070

23.070

4

5

23.494

22,598

32.288

52.553

130.933

6.887

1.167  .564

1.174.451

L328.996

o

96.760

48.3M

56.493

201.567

9.550

!.363.242

1.372.792

1.597.429
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Balance  pr.  31.  december  2018

PÅSS:[VER

Egenkapital

EgenkapitaI  "I/1 2018

Årets  nssubt

Egenkapital  i alt

Kortfristede  gældsforpligtelser

Ei anvendte, nedlagte kzedse

Ønands  kredsen  rnenemregning

Dyslek;si  Ungdom

0mkostningskreditorer

Ubmgt  tilskud  - Handicappulje

Ubrugt  tilskud  - Uddelsespu1je

Kortfåtedø  gældaforpligtøløer  i ait

PassAver  i aXt

Note 20'Ø8

h.

!.12L942

-!59.035

962.907

1-130.483

-8.541

2.121.942

62,046

13.363

5.549

97,506

16.942

o

366,089

1.328.996

70.411

16.477

o

229.698

45.585

3.285

475.487

1.597  .429
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Noter

Note  I  Andre  indtægter

Gaver/Donatiorxer

Rentetægter

Aktieuåytte

KursnaguIering  aktier

Egenbetaling,  Kursus  støttet  af  OI Fonden

Egenbetaling, Teen1e3r

Egenmtaling,  Feriekoloni

Varesalg

NOte  2 nfflh1inrløhlqrlp=at

Nndtægter

Abonnement

Satg af amhoricer

BIadpulie-tjlskud

Foto

Poxto

Omkostriinger  ved  salg  af  annoncer

Fo:@leg,  KM-penge  mv.,  Redaktionmwder

Note  3  Lønni:nger

Lønninger

Peniorier

Ændmg  i ferieperigeforpngteIse

ATP  og andre  sociaIe  ydeIser

2028

kr.

2017

kr.

112.236

12

546

-2.663

3.400

3.800

52.470

1!.865

221.402

95

521

-439

1.300

3-400

25.800

o

181.666 252.079

28,400

94,950

9.216

132.666

-94,961

-2.9i7

-6!.287

o

-16,422

-176.586

-43.020

26.200

187-805

7.366

221.371

-71-011

-3.425

-63.408

-36.000

-1.560

-175.404

45.98?

-732.697

-1!2.320

-5.438

-850.455

-44-429

-864.884

-691.862

-105.795

-7.235

-804-892

-!3-066

-8!7.9sa



Th3

Noter

Note  4 Værdipapirer  O!J irqpi+*l*nrNnlr»

Aktiez

Note  5  T ilrtyir1p  hphalclningbi

Check  9740-053-128  (foreriingskonto)

Nordea  9743-9'i6-134  (foreningskonto)

Noxdea  8974-109-248  (Cbock  Fond)

Sydbank  7045  0001064698  (foreningskonto)

Danske  Bank  3409  3409611214  (Moblje  Pay  - }ukket)

Note  6  Anden  gæld

Fexiepen.geforpugte1se

A-skat  og  axbejdsmarkedsbidrag

ATP  rnv.

Øvrige  anden  gæld

€ Ei.EnHDLm
'.I i 3  [ 3 8  '  P e,. +1 (  ;  y t. t,

2018

b.

20t7

k!-.

6.887 9.550

9.550

30.633

560.507

i52.024

424.400

o

1,'167  .S64

163.467

368.916

80.647

749.400

812

1.3«)3.242

93,600

I8.883

3.621

54.579

88.163

19,001

2.867

o

270.683  110.031


