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Ledelsespåtegning

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 2. marts 2018

Bestyrelse

Mogens Schmidt Christian Bock Maj Mortensen
Formand Næstformand og kasserer Næstformand

Lene Baasch Gitte Nielsen Carsten Hansen

Janne Sabroe Kirsten Weile

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver,
finansielle stilling samt resultat.

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 for Ordblinde/ 
Dysleksiforeningen i Danmark.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 98 af 27.
januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og
Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og
hundevæddemål.



 

 

 

3Beierholm

Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne i Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark.

Påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Grundlag for konklusion

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om
regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og
Integrationsministeriets puljer.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab
og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets
puljer. 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, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 98
af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-,
Børne- og Integrationsministeriets puljer. 

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 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014. Vores ansvar ifølge disse
standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen 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.

Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for
regnskabsåret 2017 medtaget det på generalforsamlingen præsenterede resultatbudget for 2017.
Disse sammenligningstal (resultatbudgettet) har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været
underlagt revision.

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.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

• 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.

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.

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.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Søborg, den 2. marts 2018

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kim Larsen
Statsautoriseret revisor

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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

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. 
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Foreningens navn Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

CVR-nr. 16 74 13 02
Kommune: Taastrup

Bestyrelse Mogens Schmidt (Formand)
Christian Bock (Næstformand og kasserer)
Maj Mortensen (Næstformand)
Lene Baasch
Gitte Nielsen
Carsten Hansen
Janne Sabroe
Kirsten Weile

Revision Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg

Pengeinstitut Nordea
Skanderborg Butikscentret
Dagmar Centret 1
8660 Skanderborg

Foreningsoplysninger
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Aktivitetsomkostninger

Driftsomkostninger

Balancen

Anlægsaktiver

Værdipapirer

Tilgodehavender

Gældsforpligtelser

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

Gæld måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Ubrugte tilskud er de tilskud der ikke er anvendt ultimo regnskabsåret. Tilskudsmidlerne skal enten
tilbagebetales eller anvendes i efterførlgende regnskabsår.

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Driftsomkostninger omfatter omkostninger til information, administration, lokaler, personale m.v.

Materielle anlægsaktiver udgør kr. 0. Anskaffelser af it og inventar indregnes som omkostninger i
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Årsrapporten for Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark for 2017 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse B
samt bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for
modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af
overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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.

Nettoomsætningen omfatter medlemskontingt, bevilgede drifts- og projekttilskud og omsætning ved salg
af pjecer. Omsætningen ved salg af ordblindebladet indregnes i resultatopgørelsen ved levering. salg i
forbindelse med ordblindebladet indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med
salget. Medlemskontigentet indregnes ved opkrævningen. Tilskud indregnes i resultatopgørelsen når
tilskudsmidlerne er anvendt.

Aktivitetsomkostninger omfatter omkostninger til redigering og trykning af ordblindebladet, omkostninger
til møder, internationalt arbejde, projektorienterede omkostninger med direkte tilskud, og andre
aktivitetsudgifter.   
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

Note 2017
Budget 2017 
(ej revideret) 2016

kr. kr. kr. 

Medlemsskaber 746.155 600.000 574.962
Abonnementer 2 26.200 30.000 28.320
Salg af annoncer 2 187.805 145.000 159.725
Tilskud fra socialstyrelsen/DH 7 654.225 654.000 650.880
Bladpuljetilskud 2 7.366 10.000 6.682
Andre indtægter 1 252.079 5.000 18.550
Handicappulje (Feriekoloni/Ungelejr/Teenlejr) 123.753 300.000 175.169
Tilskud OI Fonden 86.085 0 85.070
Uddannelsespuljen 77.715 81.000 54.040

Nettoomsætning i alt 2.161.383 1.825.000 1.753.398

Mødeudgifter -33.487 -57.000 -24.174
Øvrige rejseomkostninger -76.990 -27.000 -40.946
Kilometergodtgørelse -140.916 -52.000 0
Øvrige aktiviteter -43.000 -10.000 -35.485
Messer -8.876 -15.000 -37.681
Ordblindebladet 2 -175.404 -130.000 -162.401
Bevilget til kredse -14.000 -30.000 -31.000
Lønninger og personaleomkostninger 3 -817.958 -805.000 -822.832
Feriekoloni (Handicappuljen) -122.617 -240.000 -135.549
Ungelejr (Handicappuljen) -15.798 -30.000 -20.772
Teenlejr (Handicappuljen) -14.538 -30.000 -32.748
Kursusudgifter støttet af OI Fonden -64.534 -8.000 0
Uddannelsespulje -77.715 -81.000 -141.050

Aktivitetsomkostninger i alt -1.605.833 -1.515.000 -1.484.638

Administrationsomkostninger -315.560 -253.700 -177.909
Lokaleomkostninger -130.343 -150.000 -136.271
Regnskabsassistance og revision -118.188 -70.000 -69.800

Foreningsomkostninger i alt -564.091 -473.700 -383.980

Årets resultat -8.541 -163.700 -115.220
Resultatet foreslåes overført til næste år.
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Balance pr. 31. december 2017

Note 2017 2016

kr. kr.

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER
Depositum husleje 23.070 22.544

Anlægsaktiver i alt 23.070 22.544

OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 96.760 18.000
Andre tilgodehavender 48.314 10.862
Forudbetalte omkostninger 56.493 22.704

201.567 51.566

Værdipapirer og kapitalandele 4 9.550 9.989

Likvide beholdninger 5 1.363.242 1.375.999

Omsætningsaktiver i alt 1.372.792 1.437.554

Aktiver i alt 1.597.429 1.460.098
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Balance pr. 31. december 2017

Note 2017 2016

kr. kr. 

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital 1/1 2017 1.130.483 1.245.703
Årets resultat -8.541 -115.220

Egenkapital i alt 1.121.942 1.130.483

Kortfristede gældsforpligtelser
Ej anvendte, nedlagte kredse 70.411 82.311
Østjyllands kredsen mellemregning 16.477 0
Omkostningskreditorer 229.698 116.048
Ubrugt tilskud - Handicappulje 45.585 28.243
Ubrugt tilskud - Uddannelsespulje 3.285 0
Anden gæld 6 110.031 103.013

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 475.487 329.615

Passiver i alt 1.597.429 1.460.098
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Noter

2017 2016

kr. kr.

Note 1 Andre indtægter
Andre indtægter 0 3.269
Gaver/Donationer 221.402 0
Renteindtægter 95 508
Aktieudbytte 521 514
Kursregulering aktier -439 359
Egenbetaling, Kursus støttet af OI Fonden 1.300 0
Egenbetaling, Teenlejr 3.400 3.000
Egenbetaling, Feriekoloni 25.800 10.900

252.079 18.550

Note 2 Ordblindebladet
Indtægter
Abonnement 26.200 28.320
Salg af annoncer 187.805 159.725
Bladpulje-tilskud 7.366 6.682

221.371 194.727

Trykning -71.011 -70.654
Foto -3.425 -1.000
Porto -63.408 -59.842
Omkostninger ved salg af annoncer -36.000 -21.312
Rejser, Redaktionsmøder 0 -7.882
Forplejning, Redaktionsmøder -1.560 -1.711

-175.404 -162.401

45.967 32.326

Note 3 Lønninger
Lønninger -691.862 -739.499
Lønrefusion 0 11.590
Pensioner -105.795 -72.649
Feriepenge 0 -8.831
Ændring i feriepengeforpligtelse -7.235 719

-804.892 -808.670
ATP og andre sociale ydelser -13.066 -13.443

-817.958 -822.113
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Noter

2017 2016
kr. kr.

Note 4 Værdipapirer og kapitalandele
Obligationer 0 0
Aktier 9.550 9.989

9.550 9.989

Note 5 Likvide beholdninger
Check 9740-053-128 163.467 868.747
Nordea 9743-916-134 368.916 462.788
Nordea 8974-109-248 80.647 44.464
Sydbank 7045 0001064698 749.400 0
Danske Bank 3409 3409611214 812 0

1.363.242 1.375.999

Note 6 Anden gæld
Feriepengeforpligtelse 88.163 80.928
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 19.001 18.279
ATP mv. 2.867 3.806

110.031 103.013

Note 7 Modtaget tilskud fra LOTDSI-puljen (Tips og Lotto) 2017
Modtaget tilskud for 2017 kr. 654.225, er anvendt i 2017 som følger:

Lønninger -509.225
Lokaleomkostninger -130.000
Revisor -15.000

-654.225


