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Ledelsespåtegning

Bestyrelse  og  centerledelse  har  dags  dato  behandlet  og  godkendt  årsrapporten  for  2017  for

Handicapidrættens  Videnscenter.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  og bekendtgørelse  nr. 1276  af 31.

oktober  2C)16 om administration  af tilskud  fra puljer  under  Styrelsen  for  Arbejdsmarked  og Rekruttering.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af videnscentrets  aktiver,  passiver

og finansielle  stilling  samt  resultat.

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

beretningen  omhandler.

Høje-Taastrup,  den  13. marts  2018

Centerleder

Kristian  Jensen

Bestyrelsen

/  /  7/
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Jørgen  Eckmann Tirsa  Breinholdt

Lene  van  der  Keur Kai Lundsteen
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Den  uafhaengige  revisors  erklaering

Til  bestyrelsen  for  Handicapidrættens  Videnscenter

PÅTEGNING  PÅ  ARSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet  Tor Handicapidrættens  Videnscenter  for regnskabsåret  1. januar  - 31.

december  2017,  der  omfatter  resultatopgørelse,  balance  og noter,  herunder  anvendt  regnskabspraksis.

Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabslovens  bestemmelser  og bekendtgørelse  nr. 1276  af 31.

oktober  2016  om administration  af tilskud  fra puljer  under  Styrelsen  for  Arbejdsmarked  og Rekruttering.

Det er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  aT centerets  aktiver,  passiver  og

finansielle  stilling  pr. 31. december  2017  samt  af resultatet  af centerets  aktiviteter  for  regnskabsåret

1. januar  - 31. december  2017  i overensstemmelse  med årsregnskabsloven  og bekendtgørelse  nr.

1276  af 31. oktober  2016  om administration  af tilskud  fra puljer  under  Styrelsen  for  Arbejdsmarked  og

Rekruttering.

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 bekendtgørelse  nr. 1276  af 31. oktober  2016  om administration  af tilskud  fra

puljer  under  Styrelsen  for  Arbejdsmarked  og Rekruttering.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og krav

er nærmere  beskrevet  i erklæringens  afsnit  "Revisors  ansvar  jor  revisionen  af årsregnskabet".  Vi er

uafhængige  af centeret  i overensstemmelse  med  internationale  etiske  regler  for revisorer  (lESBA'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.

Supplerende  oplysning  vedrørende  forståelse  af  revisionen

Centeret  hari  overensstemmelse  med  bekendtgørelse  nr. '1276 af 31. oktober  2016  om administration

af tilskud  fra puljer  under  Styrelsen  for Arbejdsmarked  og Rekruttering  som sammenligningstal  i

resultatopgørelsen  medtaget  det godkendte  budget.  Budgettet  har,  som  det  fremgår  af årsregnskabet,

ikke  været  underlagt  revision.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for  udarbejdelsen  af et årsregnskab,  der  giver  et retvisende  billede  i

overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.  Ledelsen  har endvidere  ansvaret  for  den interne  kontrol,

som ledelsen  anser  for nødvendig  for at udarbejde  et årsregnskab  uden væsentlig  Tejinformation,

uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl.

Ved  udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for  at vurdere  centerets  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  institutionen,  indstille  driften  eller  ikke  har andet  realistisk  alternativ  end at gøre

dette,

[3E1 € 11H0Lm



4

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

fejinformation,  når  sådan  findes.  Fejinformationer  kan opstå  som  følge  af besvigelser  eller  fej  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

fejinTormation  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

revisionshandIinger,  der er passende  efter  omstændighederne,  men ikke  Tor at kunne  udtrykke  en

konklusion  om effektiviteten  af centerets  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 centerets  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  afspejer  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.

[3EIEnH0Lm
VI  S K AB  E R B A LA  N C E



5

Den  uafhængige  revisors  erklæring

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for  IedeIsesberetningen.

Vores  konklusion  om årsregnskabet  omfatter  ikke  IedeIsesberetningen,  og vi udtrykker  ingen  form  for

konklusion  med  sikkerhed  om IedeIsesberetningen.

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 indehoide  væsentlig  fejinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om ledelsesberetningen  indeholder  krævede  oplysninger  i

henhold  til årsregnskabsloven  og bekendtgørelse  nr. 1276  af 31. oktober  2016  om administration  af

tilskud  fra puljer  under  Styrelsen  for  Arbejdsmarked  og Rekruttering.

Baseret  på det  udførte  arbejde  er det  vores  opfattelse,  at ledelsesberetningen  er i overensstemmelse

med årsregnskabet  og bekendtgørelse  nr. '1276 af 3L  oktober  2016  om administration  af tilskud  fra

puljer  under  Styrelsen  for  Arbejdsmarked  og Rekrutteringog  er udarbejdet  i overensstemmelse  med

årsregnskabslovens  krav.  Vi har  ikke  fundet  væsentlig  Tejinformation  i ledeIsesberetningen.

UDT  ALELSE  OM  JURIDISK-KRITISK  REVISION  OG  FORV  ALTNINGSREVISION

Ledelsen  er  ansvarlig  for,  at de  dispositioner,  der  er  omfattet  af regnskabsaflæggeIsen,  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

jorvaltningen  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  sparsommelig-hed,

produktivitet  og effektivitet

I tilknytning  til vores  revision  af årsregnskabet  er det vores  ansvar  at gennemføre  juridisk-kritisk

revision  og forvaItningsrevision  af udvalgte  emner  i overensstemmelse  med  standarderne  for  offentlig

revision.  I vores  juridisk-kritiske  revision  efterprøver  vi med høj grad af sikkerhed  for de udvalgte

emner,  om  de  undersøgte  dispositioner,  der  er  omfattet  af  regnskabsafIæggeIsen,  er  i

overensstemmelse  med  meddelte  relevante  bestemmelser  i bevillinger,  love  og andre  forskrifter  samt

indgåede  aftaler  og sædvanlig  praksis.  I vores  forvaItningsrevision  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.

Søborg,  den  13.  marts  2018

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

Jan  Stender

Statsautomg4eLm
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Ledelsesberetning

Handicapidrættens  Videnscenter  arbejder  for, at mennesker  med  nedsat  funktionsevne  får  bedre  muligheder

Tor at leve  et aktivt  liv og opleve  fuldgyldig  deltagelse  i samfundslivet  - i skolen,  under  uddannelse,  på jobbet

og i fritiden.

Indsatsen  tager  afsæt  i handicapidrættens  erfaringer  med  tilpasning  af aktiviteter  og miljøer,  som  gør  det

muligt  at inkludere  alle  på en ligeværdig  måde,  og i nyere  forskning,  der  peger  på, at erfaringer  fra  åt

aktivitetsområde  kan overføres  til og styrke  handicappedes  deltagelse  på andre  områder.

På den  baggrund  indsamler  vi viden,  udvikler  praksis  og rådgiver  om tilpasset  idræt  og det  rummelige

arbejdsmarked.  Gennem  praksisudvikling  og formidling  påvirker  Videnscentret  holdningen  til handicap  i

samfundet  og arbejder  konkret  for,  at mennesker  med  funktionsnedsætteIse  bliver  aktive  og synlige  på alle

områder.

Inklusion

Inklusion  i idrætsundervisningen  i folkeskolen  har  været  et centralt  emne  i Videnscentret  i2017.  En af

Videnscentrets  idrætskonsulenter  har  sammen  med  to idrætslærere  fra Byskovskolen  i Ringsted  skrevet

bogen  Alle  til idræt,  som  er en vejedning  i at skabe  inkluderende  idrætsundervisning.  I løbet  af efteråret  blev

bogen  skrevet  færdig,  redigeret  og layoutet,  og i december  blev  den  sendt  i trykken,  så den  kunne  udkomme

ved årsskiftet  201 7/18.  I forbindelse  med  udgivelsen  afholdt  Videnscentret  i januar  i år en konference  om

inklusion  med  120  deltagere  fra blandt  andet  folkeskoler,  UCCer,  universiteter,  undervisningsministeriet,

handicaporganisationer,  parasporten  med  flere.

Sideløbende  med  dette  har  Videnscentret  drøftet  uddannelses-og  efteruddanneIsesmuIigheder  med  en

række  uddannelsesinstitutioner  og har  indtil  videre  fået  positive  tilbagemeldinger  fra university  colleges  i

Midtjylland,  Sydjylland,  Fyn og Hovedstadsområdet.  På baggrund  heraf  er det  forventeligt,  at de  første

efteruddanneIseskurser  i inkluderende  bevægeIsesaktiviteter  i skolen  vil blive  udbudt  i2.  halvår  2018.

12017  harVidenscentereti  samarbejde  med  Roskilde  Festivals  handicapservice  arbejdet  på strategier,  som

letter  tilgængelighed  for  mennesker  med  handicap  til musik-  og kulturtilbud  i Danmark,  både  som  tilskuere  og

som  frivillige.  Resultatet  heraf  vil bl.a.  kunne  opleves  på Roskilde  Festival  i sommeren  2018.

Friluftsliv

Friluftsliv  for  mennesker  med  funktionsnedsættelse  har  fyldt  meget  i Videnscentrets  arbejde  i2017.  Det

afspejer  sig i en række  Torskellige  aktiviteter:

I foråret  2017  startede  Videnscentret  naturklubben  Skjoldungeklubben  i samarbejde  med  Red  Barnet  og

Lejre  Kommune  og med  støtte  fra Kavli  Fonden.  Klubben  er et tilbud  til familier  med  børn  med  handicap.  De

første  måneder  af året  blev  brugt  på at holde  infomøder,  rekruttere  frivillige  og få det  praktiske  på plads,  og i

april  2017  afholdt  klubben  sit  første  arrangement  for  seks  tilmeldte  familier.  Siden  er flere  familier  kommet  til.

Klubben  er åben  for  alle.

I løbet  af 20a17 er der  blevet  afholdt  et månedligt  arrangement,  og det  fortsætteri2018,  hvor

Skjoldungeklubben  får  et nyt, tilgængeligt  klubhus,  som  Roskilde  Festival  har  doneret  penge  til opførelsen  af.

På aktivitetsdagene  har  børnene  blandt  andet  været  på skattejagt,  fisket,  bygget  fuglehuse  og lavet

juledekorationer.  Og  så laver  de frivillige  og familierne  sammen  mad  på bål til hvert  arrangement.  Klubben  er

en stor  succes  blandt  de tilmeldte  familier.

[3EIEnHOLm
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Ledelsesberetning

Videnscentret  har i2017  afholdt  to arrangementeri  netværket  'Friluftsliv  for mennesker  med

TunktionsnedsætteIse',  som  Videnscentret  er tovho!der  for. Det Tørste blev afholdt  på Egmont  Højskolen  i

februar  under  temaet  friluftsliv  og sundhedsfremme,  mens  det andet  blev  afholdt  på Herstedhøje  Naturcenter

under  temaet  naturoplevelser  for børn med autisme  og ADHD.

Videnscentret  er samarbejdspartnere  i Københavns  Universitets  projekt  BevægeIseslaboratoriet,  som har til

formå!  at give  mennesker  med bevægelseshandicap  bedre  adgang  til naturoplevelser.  Projektets  første  fase

blev  gennemført  og afsluttet  i2017.  I den forbindelse  har universitetets  forskere  udarbejdet  to

forskningsartikler  samt  en rapport.

Nordisk  samarbejde

Videnscentrets  to idrætskonsulenter  sidder  i styregruppen  for det nordiske  netværk  'Aktiv  fritid  for  alle',  hvor

det  årlige  møde  i2017  blev  holdt  i Island.

I efteråret  afholdt  Højskolen  i Halmstad  den Nordiske  Konference  i tilpasset  idræt  og bevægelse,  der

afholdes  på skift  i de nordiske  lande  hvert  andet  år. Videnscentret  er initiativtager  til den Nordiske

Konference  og bidrog  i Halmstad  bl.a. med en workshop  om inklusion  i idræti  skolen.  I maj 2019  afholdes

Nordisk  Konference  for 8. gang  i alt og for 3. gang  i Danmark  med Videnscentret  som  vært.

Videnscentret  deltog  i sommer  i den årlige  sommeraktivitetsuge  for mennesker  med funktionsnedsættelse,

Arctivity,  i Bodø  i Norge.  Med i den danske  delegation  var  voksne  med  fysiske  handicap  og frivillige  hjælpere

rekrutteret  blandt  idrætsstuderende  på Syddansk  Universitet.

Videnscentrets  deltagelse  var et led i det  nordiske  samarbejde,  der  er indbygget  i eventen.  Ideen  er, at de

personer,  der deltager  i aktiviteterne,  finder  inspiration  og opnår  færdigheder  inden  for deres  aktivitet,

ligesom  det  forventes,  at de bringer  deres  erfaringer  ind i det danske  foreningsliv  og bidrager  til udvikling  af

aktiviteter  på dansk  grund.

Veteraner  med  PTSD

I starten  af 2017  afsluttede  Videnscentret  projektet  "Tættere  på arbejdsmarkedet  med et godt  hverdagsliv  for

veteraner  med PTSD".  I den forbindelse  blev  der udgivet  en evalueringsrapport,  forfattet  af forskere  fra

Københavns  Universitet.  Samtidig  udgav  Videnscentret  et hæfte  med erfaringer  og anbefalinger  i forhold  til

arbejdet  med målgruppen.  Hæftet  blev blandt  andet  sendt  ud til kommuner,  veteranhjem,  forsvarets

organisationer  m.fl.

I forlængelse  heraf  afholdt  Videnscentret  i marts  en konference  om emnet.  Her deltog  115  aktører,  som

blandt  andre  omfattede  medarbejdere  fra kommuner,  regioner,  forsvaret,  Trivillige  organisationer,  veteraner

og deres  familier  samt  politikere.

I uge 27 afholdt  Videnscentret  på opfordring  fra Arbejdsmarkedets  Feriefond  en sommerlejr  for ni veteraner

med PTSD  og deres  familier,  i alt 40 deltagere.  Sommerlejren  blev  afholdt  på Egmont  Højskolen.  Målet  med

opholdet  var blandt  andet  at give  familierne  mulighed  for både  hver  især  og sammen  at opleve  rekreativ  og

kreativ  tid i samspil  med andre.  Desuden  var  hensigten,  at de uformelle  rammer  skulle  invitere  til at dele

erfaringer  og danne  nye netværk.

Programmet  for  ugen indeholdt  forskellige  familieorienterede  aktiviteter  som boldspil,  klatring,  dragebygning,

kunstmaling  og en dagstur  i Djurs  Sommerland.  Derudover  indbød  dagene  også  til afslapning  og fælles

[3E1EnH0Lm
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hygge  ved  bålet  eller  stranden.  To ansatte  børnehjælpere  hjalp  med  at igangsætte  aktiviteter  for  børnene  og

med  at gøre  oplevelserne  ekstra  gode.

Rehabilitering

Videnscentret  medvirker  i planlægning  af et nordisk  projekt,  der  skal  u'dvikle  rehabiIiteringspraksis  i forhold  til

drenge  med  muskelsvind.  I 2017  blev  forprojektet  gennemført,  og ansøgning  om fondsmidler  til at

gennemføre  første  del af et 9-årigt  praksisudviklings-  og forskningsprojekt  er indgivet  til relevante  fonde.  Den

praktiske  del af projektet  startede  i september,  hvor  drengene  og deres  forældre  var  på et tre-ugers

rehabiIiteringsophoId  på ValnesTjord  Helsesportsenter

Videnscentret  deltog  med  et oplæg  på den  årlige  konference  arrangeret  af RehabiIiteringsforum  Danmark  i

november  måned.  Konferencen  satte  fokus  på borgers  valg  af fagproTessionelle,  på samskabelse  og på

recovery-begrebets  betoning  af borgeren  som  erfaringsekspert.

Samtidig  var  Videnscentret  med  til at planlægge  en temadag  om handicapforskning  i samarbejde  med

Nordic  Network  on Disability  Research  og MarselisborgCentret,  som  blev  afholdt  i december.  Temaet  var

"Rehabilitering  - Faglige  positioneringer  og interessekampe".

Videnscenteret  har  i2017  sammen  med  MarselisborgCentret  og RehabiIiteringsforum  Danmark  gennemført

et seminar  med  temaet  Uderehabilitering.  De godt  120  deltagerne  kom  fra  såvel  regioner,  kommuner  som

civilsamfund.

Projekt  Fitness  for  Alle  blev  sat  i gang  i 2017.  Der  er udvalgt  tre idrætsforeninger  til projektet,  der  er

finansieret  af Bevica  Fonden.  Videnscentret  bidrager  med  konsulentbistand  og har  medvirket  på et Kick-off

seminar  med  et oplæg  om betydningen  af idrætsdeltagelse  for  hverdagslivet  for  mennesker  med  handicap.

Publikationer

Udover  de ovenfor  nævnte  publikationer,  her  i blandt  bogen  Alle  til idræt,  har  Videnscentrets  medarbejdere  i

2017  bidraget  med:

Kapitel  til grundbog  på pædagoguddannelsen:  Souliå  T og Rechnagel  E R: 'Krop  og bevægelse  i det  social-

og specialpædagogiske  arbejde'l  Larsen  V. og Rasmussen  G. L. Social-  og specialpædagogikiteori  og

praksis.  Frydenlund  2017.

Flere  kapitler  om Bevægelse  og rehabilitering  til en grundbog  for  fysioterapeutstuderende.

Et review  over  international  forskning  angående  deltagelse  i idræt  og fysisk  aktivitet  Tor børn  og unge  med

handicap  for  Nasjonal  kompetansetjeneste  for  Barn  og Unge  med  FunksjonsnedsetteIser  (Norge).

Videnscenteret  medvirker  i redaktionsgruppen  og bidrager  med  artikler  til en antologi  om Rehabilitering  i

udeområder.  Bogen  produceres  i samarbejde  med  MarselisborgCentret  og Høgskolen  i Bø, Norge.  Synopsis

for  bogen  er udarbejdet  i2017.

Videnscenteret  bidrager  til Antologi  om  Aktivitet  og deltagelse  for  alle,  både  med  artikler  og i

redaktionsgruppen.  Bogen  produceres  i samarbejde  med  Nasjonal  Kompetansetjeneste  for  Barn  og Unge

med  FunksjonsnedsetteIser,  Norge,  og udgives  af Fakbokforlaget.  Synopsis  er udarbejdet  i2017.
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Uddannelse

I 2017  har  Videnscenteret  bidraget  med  undervisning  omkring  Tilpasset  Idræt  og Bevægelse  på

studieretningen  Idræt  og Sundhed,  Institut  for  Idræt,  Syddansk  Universitet,  både  på bachelor-  og

kandidatniveau.

Videnscentret  medvirker  desuden  i planlægningen  af en efteruddannelse  for  fysioterapeuter,  der  skal  give

dem  kompetence  til at udsluse  patienter,  der  modtager  vederlagsfri  fysioterapi,  til Foreningsfitness  eller

andre  træningstilbud  i den  frivillige  sektor.  12017  blev  første  delkursus  gennemført  med  fire  klinikker.

Mennesker  med  multiple  funktionsnedsættelser

I 2017  har  Videnscentret  i samarbejde  med  Institut  for  Idræt  og Ernæring,  Københavns  Universitet,

gennemført  et forprojekt  med  udgangspunkt  i foreningen  Team  Tvilling.  Projektet  er finansieret  af Bevica

Fonden  og Helsefonden  og skal  afdække,  om der  er basis  for  et større  forskningsprojekt,  som  sætter  fokus

på betydningen  af idrætsfællesskaber  for  mennesker  med  multiple  funktionsnedsætteIser.

Videncentret  har  i samarbejde  med  konsulent  Sanne  Jensen  og Sønderborg  kommune  afholdt  et kursus  i

idræt,  bevægelse  og friluftsliv  på Boenheden  Bosager  i Sønderborg.  Bosager  er et botilbud  til borgere  med

betydelig  og varig  nedsat  fysisk  eller  psykisk  funktionsevne.  Kurset  var  for  personalet  på Bosager  og på

øvrige  botilbud  og værksteder  for  målgruppen  i Sønderjylland.

Jobformidling

Videnscentrets  jobrådgivning  har  i2017  arbejdet  med  50-60  mennesker  med  handicap,  som  har  henvendt

sig individuelt  med  ønsket  om hjælp  til at finde  et job,  fastholde  et job  eller  komme  i gang  med  uddannelse

eller  praktik.  Det  er en sammensat  skare,  som  omfatter  borgere  med  kognitive  udfordringer,  borgere  med

fysiske  funktionsnedsætteIser  og borgere  med  andre  problemstillinger.

En stor  del af borgerne  er kommet  i kontakt  med  Videnscentret  via brugerorganisationer  som

FibromyaIgiforeningen  og Landsforeningen  af Fleks-  og Skånejobbere.  Andre  er henvist  via  jobcentre,

psykologer,  socialarbejdere  o.a.

De fleste  af borgerne  henvendte  sig med  henblik  på at få hjælp  til at finde  job  eller  praktikplads,  nogle  for  at

få hjælp  til at komme  i gang  med  uddannelse,  mens  en mindre  gruppe  borgere  har  haft  andre

problemstillinger,  der  skulle  tages  hånd  om i første  omgang.

Målet  er for  det  første  at hjælpe  den  enkelte  borger  med  at finde  en vej,  som  fører  til det  ønskede  mål,  og for

det  andet  at uddrage  så meget  viden  som  muligt  af arbejdet  med  hver  enkelt.

Videnscentrets  jobkonsulenter  har  rådgivet  brugerorganisationer,  kommuner  og private  aktører  om god

praksis  i jobformidling  for  personer  med  varig  nedsat  arbejdsevne  og komplekse  problemstillinger.

På det  kommunale  område  har  konsulenterne  bl.a.:

ø Rådgivet  medarbejdere  i jobcentrene  i Slagelse,  Høje  Tåstrup,  Frederiksberg  og København  samt

sagsbehandlere  fra Horsens,  Køge  og Stevns  kommuner

ø Holdt  oplæg  om beskæftigeIsesindsats  i forhold  til krigsveteraner  med  PTSD  på forsvarets  konferencer

og seminarer.

[3«:IEnHOLm
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*  Deltaget  i følgegruppen  i projekt  "Job,  job,  job"  under  Horsens  kommunes  beskæftigeIsesforvaItning,

hvor  målgruppen  er mennesker  med  psykiske  vanskeligheder

*  Deltaget  i følgegruppen  for  projekt  "Social  IT" under  Socialt  Udviklingscenter  (SUS).  Målgruppen  er her

mentorer,  der  arbejder  med  unge,  som  har  svært  ved at leve  op til arbejdsmarkedets  krav.

I forhold  til brugerorganisationer  har  konsulenterne:

*  Afholdt  inspirationsmøder  i Landsforeningen  af Fleks-  og Skånejobbere  med  deltagelse  af arbejdsløse

fleksjobbere  og kommunale  sagsbehandlere

ø Arrangeret  dialogmøder  med  deltagelse  af Specialfunktionen  Job  og Handicap  og en række

landsdækkende  handicaporganisationer

*  Holdt  oplæg  for  ADHD-gruppen  i Svendborg,  for  Dværgforeningen  og for  Sjældne  Diagnoser

*  Deltaget  i job-  og aktivitetskursus  for  medlemmer  af Danmarks  Apertforening

*  Holdt  oplæg  på flere  medlemsmøder  i Fibromyalgiforeningen

ø Rådgivet  konsulenter  fra en række  handicaporganisationer,  der  ønsker  at opgradere  deres

medlemsarbejde  på beskæftigeIsesområdet.

Evaluering

Handicapidrættens  Videnscenter  har  i2017  været  genstand  for  en ekstern  evaluering.  Effer  en udbudsrunde

i maj  2017  blev  det  af Styrelsen  for  Arbejdsmarked  og Rekruttering  (STAR)  besluttet,  at COWI  skulle  stå  for

evalueringen  af  Videnscentret,  sammen  med  tre  andre  organisationer,  der  modtager  satspuljetilskud.

Videnscentret  ønskede  sig en væsentligt  grundigere  og mere  bredspektret  evaluering  end  den,  som  COWI

fik i opdrag  at gennemføre,  og vi gjorde  gentagne  gange  STAR  opmærksom  på dette,  men  uden  effekt.

På trods  af at både  vi og COWls  evaluatorer  gjorde  sig anstrengelser  for  at lande  en retvisende  og

anvendelig  evalueringsrapport,  lykkedes  det  ikke.  Dels  fordi  det  evalueringsdesign,  STAR  ønskede  benyttet,

er designet  til rene  beskæftigelsesprojekter  og uegnet  til at rumme  den  brede  tilgang,  Videnscentret  har  til

området.  Dels  fordi  der  var  afsat  for  lidt tid til evalueringen:  Fra opgaven  blev  sendt  i udbud  til arbejdet  var

færdigt  ultimo  august  hengik  mindre  end  4 måneder,  inklusive  sommerferie.

Persondataforordningen

Arbejdet  med  at forberede  implementeringen  af EU's  persondataforordning  har  krævet  en del ressourcer  det

sidste  halve  år, men  Videnscentret  vil være  klar  med  en privatlivspolitik  og en it-sikkerhedspoIitik,  når

forordningen  træder  i kraft  den  25. maj  2018.

Økonomi

Handicapidrættens  Videnscenter  modtager  statslige  tilskud  fra to kilder.  75 pct. af de statslige  tilskud  er givet

i form  af driftstilskud  fra  satspuljen  på Beskæftigelsesministeriets  område,  mens  de resterende  25 pct.  er

tips-  og lottomidler  fra Kulturministerens  rådighedsbeløb.  Tilsammen  udgjorde  disse  tilskud  i2017  93 pct. af

centrets  samlede  indtægter.

Med  ændringen  af lottoloven  i Folketingets  efterårssamling  i2017  er tilskuddet  fra lottomidlerne  til

Videnscentret  blevet  ændret  fra en åtårig  tildeling  til et fast  tilskud,  hvilket  alt andet  lige  er mere  betryggende

set  fra centrets  perspektiv.  Med  satspuljeforliget  på BeskæftigeIsesministeriets  område  i november  blev  det

besluttet,  at Videnscentrets  bevilling  i første  omgang  blev  forlænget  til udgangen  af  juni  2019.
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Forligspartierne  skrev  samtidig  i aftalen  om fire  private  projekter,  hvoraf  Handicapidrættens  Videnscenter  er

det  ene,  at: "Aftalepartierne  har  et fælles  ønske  om at sikre  længerevarende  finansiering  af de private

projekter  og forpligter  sig på at drøfte  det  ved næste  års  satspuIjeforhandIinger."

Personale

Videnscentret  havde  ved årets  udgang  10 ansatte,  heraf  9 på fuld  tid. En af centrets  jobkonsulenter,  Inge

Sørensen,  gik på pension  i 2017  efter  at have  været  ansat  siden  centrets  start  for  mere  end  20 år siden.
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Resultatopgørelse  1. januar  - 3"1. december  2017

Offentlige  tilskud

Projektindtægter

Deltagerbetaling  ifm.  netværk

Forlagsvirksomhed

Konsulentbistand

Produktions-  og projektomkostninger

Projektomkostninger

Dialogmøder  og netværk

Forlagsvirksomhed

Kapacitetsomkostninger

Anskaffelser

Møder  og rejser

PR

Lokale-  og ejendomsomkostninger

Lønninger  og personaIeomkostninger

Administrationsomkostninger

Finansieringsudgifter

Arets  resultat

Note

1

2

3

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2017

kr.

"r."i't  g.ooo

299.118

35.725

6.779

205.500

8.266.122

-447.8"10

-130.072

-12.533

7.675.707

-285.616

-238.222

-92.756

-754.618

- 5.903.170

-244.156

157."169

-4.120

153.049

Budget  20a17

Ej omfattet  af

reviSion

kr.

7.770.000

122.000

o

o

138.000

8.030.000

- 350.000

- IOO.OOO

o

7.580.000

-260.000

-200.000

-110.OOO

-775.000

-5.975.000

-260.000

o

o

o

2016

kr.

6.177.250

I .631  .048

12.000

38.510

138.000

7.996.808

-292.828

- 82.864

-29.010

7.592.106

-265.345

-152.890

-151.551

- 750.141

-6.030.191

-234.342

7.646

-2.271

5.375

Resultatdisponering

Overført  til næste  år 153.049

153.049

5.375

5.375

Regnskab  for  Styrelsen  for

Arbejdsmarked  og Rekrutterings  tilskud Il
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Balance  pr.  31. december  2017

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Materiale  anlægsaktiver

Inventar

EDB-udstyr

Hjemmeside

Finansielle  anlægsaktiver

Huslejedepositum

Anlægsaktiver  i alt

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdninger

Bøger

Tilgodehavender

Andre  tilgodehavender

Tilgodehavende  moms

Forudbetalt  løn  og omkostninger

Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

AKTIVER  I ALT

[3E1 € nH0Lm
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2017

kr.

2016

kr.

o

42.355

o

42.355

o

127.063

o

127.063

127.800

127.800

170.155

127.800

127.800

254.863

9.716

9.716

"12.994

12.994

99.892

o

174.575

284.693

900.536

1.194.945

1.365.100

12.677

1 .560

369.528

383.765

1.020.898

1.417.657

1.672.520
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Balance  pr.  31.  december  2017

PASSIVER

EGENKAPIT  AL

Overførsel  til næste  år

Overrørt  fra sidste  år

Overført  af årets  resultat

Egenkapital  i alt

HENSATTE  FORPLIGTELSER

Hensat  til istandsættelse  ved  fraflytning

Hensatte  forpligtelser  i alt

GÆLDSFORPLIGTELSER

Kortfristede  gældsforpligtelser

Forudbetalt  tilskud

Satspuljemidler  forlænget  til 2C)17

FeriepengeforpIigteIse

Anden  gæld

Gældsforpligtelser  i alt

PASSIVER  I ALT

Merværdiafgift

Eventualforpligtelse

[3EIEnH0Lm
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20a17

kr.

2016

kr.

-113.591

153.049

39.458

39.458

-118.966

5.375

- a1a13.591

-113.591

150.000

150.000

150.000

150.000

422.250

o

528.648

224.744

1.175.642

1.365.100

o

800.000

568.766

267.345

1,636.111

1.672.520
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Noter

Note  "1 0ffentlige  tilskud

Styrelsen  forArbejdsmarked  og

Rekruttering  (STAR)

Satspuljemidler

Satspuljemidler,  overførsel  forrige  år

Kulturministeriet  (KUM)

Tips-  og lottomidler

Note  2 Projekter

Soldaterlegatet

Indtægter

Soldaterlegatet,  Veteraner

Udgifter

Udlæg,  transport

Mødeudgifter

Diverse  omkostninger  ferieophold

Veterankonference

Indtægter

Tilskud

Udgifter

Honorarer

Rejse-  og opholdsudgifter  veteraner

Lokaleleje  og bespisning

Trykudgifter  pjece,  invitationer  og konferencematr.

€ € l € nHOLm
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2017

kr.

Budget  2017

Ej omfattet  af

revision

kr.

2016

kr.

5.230.000

800.000

1.689.000

7.719.000

5.230.000

850.000

1 .690.000

7.770.000

5.300.000

-800.000

1 .677.250

6.177.250

117.853

117.853

I .434.650

1.434.650

-18.753

o

-69.099

-87.852 o

-59.015

-156.061

o

-215.076

55.000

55.000

-2.228

-35.653

-34.163

-21.i66

-93.210

o

o

-50.000

o

-50.000

o

o

o

o

o
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Noter

Note  2 Projekter,  fortsat

BevægelsesIaboratoriet

Indtægter

BevægeIsesIaboratoriet

Udgifter

Udlæg,  mødeomkostninger

Inklusion

Udgifter

Frikøb  af lærere  til skrivning

Informations-  og læringsmaterialer

Transport-  og opholdsudgifter

Indtægter  i alt

Udgifter  i alt

Note  3 Dialogmøder  og netværk

Temadag  Naturoplevelser

Indtægter

Deltagerbetaling

Udgifter

Opholdsudgifter

Temadag  Friluftsliv  og  Bevægelse

Indtægter

Deltagerbetaling

Udgifter

Honorarer

Transport-  og opholdsudgifter

[3E1 €:nHOLm
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2017

kr.

Budget  2017

Ej omfattet  af

revision

kr.

2016

kr.

126.265

126.265

122.000

122.000

196.398

196.398

-6.265

-6.265

-108.000

-152.483

o

-260.483

-150.000

-150.000

o

-300.000

-72.000

o

-4.829

-76.829

299.118

-447.810

-148.692

122.000

-350.000,

-228.000

1 .631  .048

-292.828

1.338.220

9.000

9.000

-13.368

-13.368

12.600

12.600

-4.433

-6.91g

-11.352

o

o

o

o

o

o
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Noter

Note  3 Dialogmøder  og netværk,  fortsat

Aktiv  fritid  for  alle

Indtægter

Deltagerbetaling

Udgifter

Rejse  og mødeudgifter

Opholdsudgifter

Arctivity

Indtægter

Deltagerbetaling

Udgifter

Rejse-  og mødeudgifter

Opholdsudgifter

Øvrige  udgifter

Netværk  - Kvinder

Nordisk  Netværk

Temadag  Sønderborg

Nordisk  Konference

Netværksmøde

Paralympic  201  6, reception

Debatmøde,  ressourceforløb

Medlemskaber

Indtægter  i alt

Udgifter  i alt

GEIEr?HOLm
VI  gKABEFI  BALANCE

2C)17

kr.

Budget  2017

Ej omfattet  af

revision

kr.

20a16

kr.

4.125

4.125 o

-2.475

-10.515

-12.990 o

o

-4.540

-4.540

10.OOO

IO.OOO o

12.000

12.000

- 34.326

-8.950

-43.276 o

-34.180

-9.598

-43.778

-852

-1 .480

-4.000

- 38.004

o

o

o

-4.750

-49.086 o

o

o

o

-9.097

-6.682

-6.184

-7.430

-5.153

-34.546

35.725

-130.072

-94.347

o

o

-IOO.OOO

12.000

- 82.864

-70.864
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Note  4  Forlagsvirksomhed

Salgsindtægter

Copydan,  kopieringsafgift  udgivelser

Produktionsomkostninger

Forskydning  af  lager  inkl.  kassationer

Nedskrivning  for  ukurans

Moms  af frieksemplarer

Note  5 Anskaffelser

Inventar,  IT  m. v.

Kontormøbler  og inventar

Kommunikations-  og IT-udstyr

Idrætsrekvisitter

Afs3rivning IT

Biblioteksanskaffelser

Bøger

Tidsskrifter

Baseomkostninger

Uddannelse

Konferencer

CH:l«:r?HOLm
VI  6 KA  B E FI B A LA  N C. E

2017

kr.

Budget  2C117

Ej omfattet  af

revision

kr.

2016

kr.

6.260

519

6.779 o

I1 .360

27.150

38.510

-9.254

-3.279

o

o

-i2.533

-5.754

o

o

-264

-11 .437

-17.211

-98

-29.010

9.500

- 33.288

-73.579

- 934

- 84.708

-192.509

-50.000

-80.000

o

-20.000

-150.000

-44.508

-33.980

-11 .503

-52.444

-142.435

- 33.504

-6.708

-40.039

-1 .250

-11.606

-93.107

-285.616

-50.000

- IO.OOO

- 30.000

o

-20.000

-1IO.OOO

-260.000

-46.512

-6.537

-54.708

-4.995

-10.158

-122.910

-265.345
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Note  6 Møder  og  rejser

Bestyrelsesmøder

Andre  møder

Andre  møder  - udland

Rejseudgifter

Fly, tog,  taxa  - udland

Gaver  og blomster

Note  7 PR

Annoncer  og reklame

Super  Office  abonnement

Hjemmeside  drift  og op!æg

Udgivelse  (hæfte  m.v.)

Note  8 Lokale-  og  ejendomsomkostninger

Husleje  inkl.  varme  og fællesudgifter

EI

Note  9 Lønninger  og  personaIeomkostninger

Lønninger

Honorarer

Pensionsbidrag

Sociale  bidrag  og fleksjobordning

Kørselsgodtgørelse

Ferietillæg

Personaleudgifter  og -uddannelse

Regulering  af feriepengeforpIigtelse  '

[3EIE:nH0Lm
VI  S K AB  E FI B A L A N C E

2017

kr.

Budget  2017

Ej omfattet  af

revision 2 €)16

kr. kr.

-2.902

-121.134

-24.498

-60.822

-27.381

-1 .485

-238.222

-1 .992

-67.206

-24.313

- 39.375

-15.160

-4.844

-200.000 -152.890

-9.723

- 36.309

-24.971

-21 .753

-92.756

-40.000

-40.000

- 30.000

o

- 36.868

- 78.526

- 36.157

-IIO.OOO -151.551

-703.200

-51.418

-754.618

-715.000

-60.000

-683.570

-66.571

-775.000 -750.141

-4.825.337

-20.000

-582.721

-95.039

-156.296

-182.005

-81 .891

40.119

-5.903.170

-5.975.000 -4.652.570

-22.700

- 656.917

- 91 .786

- 248.129

-168.038

-146.154

-43.897

-5.975.000 -6.030.191
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Note  IO Administrationsomkostninger

Forsikringer,  licens  m.v.

Kommunikationsomkostninger

Forsendelse

Fotokopiering  og print,  HH Drift

Kontorartikler

Faglitteratur

Lønservice

Revision  og regnskab

Gaver

Abonnement  og bankomkostninger

Tab  på debitorer

Moms  af fællesomkostninger,  forholdsmæssig

[3E1 € r?H0Lm
VI  SKABER  BALANCE

Budget  2017

Ej omfattet  af

2017 revision 2016

kr. kr. kr.

-31.178 -34.000 -29.940

-51 .839 -90.000 -61 .697

-14.737 -IO.OOO -10.765

-23.746 -21.719

-11 .551 -20.000 -"I I .970

-5."199 -4.872

-11.457 -10.OOO -9.879

-80.000 -90.000 -80.000

-10.877 o

-5.863 -6.000 -5.457

o -478

2.291 2.435

-244.156 -260.000 -234.342



Note  1 I Regnskab  for  Styrelsen  for  Arbejdsmarked  og Rekrutterings  tilskud  (alle  beløb  i kr.)

Fotdelingsnøgle  netioudgiftei:

j'J Offentlige  tilskud

g Tilskud  og indtaegter  i alt

Produktions-  og projektomkostninger,  netto

Projektomkostninger,  netto  2

[)ialogmøder  og netveerk.  netto  3

Forlagsvirksomhed,  netto  4

Budget2017  Budget2017  Budget2017  Budget2017
Ej omfattet  af  Ej omfattet  af Ej omfattet  af Ej omfattet  af

Note Realiserøt  Realiseret  Realiseret  Realiseret  revision  revision  revision  revision  Afvigelse

2017 i alt  STAR KuM  Andre  inkl. ovf.  2017 i alt  STAR KUM Andre  inkl.  ovf.  2(H7 i alt

75,59 24,4i

1 7.719.000  5.230.000  1.689.000  800.000  7.770.000  5.230.000  1.690.000  850.000  -5t000

2 05.500  0 0 205.500  260.000  0 0 260.000  -54.500

Afvigelse  Afvigelse  Afvigelse

STAR KLIM Andre  inkl.  ovf.

-I.OOO  -50.000

0 -54.500

5.  5.230.000 1.689.000 t005.500  8.030.000 5.230.000 1.690.000 tllO.OOO 3  -tOOO  -104.500

-148.692  0 0 -148.692  -350.000  0 0 -350.000  201.308

-94.347  -71.316  -23.031  0 -100.OOO  -75.578  -24.422  0 5.653

- 5.754  0 0 -5.754  0 0 0 0 -5.754

o

4.262

o

0 201.308

1 .391  0

0 -5.754

-248.793  -71.316  -23.031  -154.446  -450.000  -75.578  -24.422  -350.000  201.207  4.262  1.3!)1  195.554

Kapacitetsomkostnmger

Bibliotek

EDB

Øvigt  inventar

Møder  og re'jser

PR

Lokale-  og tJendomsomkostninger

Lønninger  og personaleomkostninger

Administrationsomkostninger

5 -93.107  -70.379  -22.728  -110.OOO  -83.136  -26.864  0

5 -i58.287  -119.647  -38.640  -100.OOO  -75.578  -24.422  0

5 -34.222  -25.868  -8.354  -50.000  -37.789  -12.211  0

6 -238.222  -180.070  -58.152  -200.000  -151.156  -48.844  0

7 -92.756  -70.113  -22.643  -110.OOO  -83.136  -26.864  0

8 -754.618  -570.408  -184.210  -775.000  -585.730  -189.270  0

9 -5.903.170  -3.818.842  -1.233.274  -851.054  -5.975.000  -3.941.392  -1.273.608  -760.000

10  §.  -184.555  -59.601  .  §  -196.505  -63.495  0

16.893

-58.287

15.778

-38.222

17.244

20.382

71 .830

15.844

12.757  4.136  0

-44.069  -14.218  0

11.G121 3.857  0

-28.914  -9.308  0

13.023  4.221  0

15.322  5.060  0

122.550  40.334  -91.054

11.G150 3.894  0

Lldgifter  i alt p.  -5.111.198  -1.650.633  -1,  -8.030.000  -5.230.000  -1.690.000  §.  262.669  118.802  39.367  104.500

Overskud

Finansieringsudgifter

157.169  118.802  38.367  0 0 0 0 0

-4.120  -3.114  -1.006  0 0 0 0

157.169

-4.120

118.802  38.367  0

-3.114  -1.006  0

Arets  nettooverskud 5.115.688 37.361  0 0 0 0 0 153.049 115.688  37.381  0
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Note  12  Materielle  anlægsaktiver

Kostpris  1/1 2017

Tilgang  2017

Kostpris  31/12  2C)17

AT-/nedskrivninger  1/1 2017

Afskrivninger  2017

Af-/nedskrivninger  31/12  2017

Regnskabsmæssig  værdi  31/12  2017

Note  13  Anden  gæld

Skyldig  A-skat  og arbejdsmarkedsbidrag

Skyldig  ATP

Skyldig  momsafregning

Anslået  revisionshonorar

Skyldige  omkostninger

Skyldig  løn

Skyldig  nettoferiepenge

Note  14  Merværdiafgift

Årets  udgående  moms

Årets  indgående  moms  i alt

Heraf  afløftet  (momspligtig  virksomhed)

[3E1 € nH0Lm
VI S KAB  E R B A LAN  C E

Inventar

35.346

o

35.346

IT-udstyr

296.303

o

296.303

-35.346

o

-35.346

-169.240

- 84.708

-253.948

o 42.355

Hjemmeside

66.365

o

66.365

-66.365

o

-66.365

o

2(117

kr.

2016

kr.

51.352

8.615

80

77.500

85.226

o

I .971

224.744

63.942

9.940

o

77.500

109.955

3.236

2.772

267.345

2.911

229.145

2.291

2.490

243.458

2.403
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Note  15 EventuaIforpIigtelse

Handicapidrættens  Videnscenter  har i lighed  med  hidtidig  praksis  for  administrationen  af mindre  forbrug

hhv.  merforbrug  af årets  bevillingsramme  på driftstilskud  overført  årets  mindre  forbrug  til egenkapitalen  til

videreførelse  til næste  år. Videnscenteret  har  på grundlag  af revideret  budget  for  regnskabsåret  ansøgt

Styrelsen  for Arbejdsmarked  og Rekruttering  om godkendelse  af overførsel  af ikke  anvendt  tilskud  til

egenkapitalen.  Videnscenteret  har indsendt  uddybende  oplysninger  til styrelsens  behandlingen  heraf,

men  Videnscenteret  har  pt. ikke  modtaget  svar  på ansøgningen,  bortset  fra en mundtlig  tilkendegivelse

af, at ikke  anvendt  tilskud  som  udgangspunkt  skal  tilbagebetales.  Det  er Videnscenterets  opfattelse,  at

ikke  anvendte  midler  efter  hidtidig  praksis  og godkendte  årsregnskaber  kan videreføres  til efterfølgende

bevillingsperiode.  Hvis  ansøgningen  ikke  imødekommes  kan  Videnscenteret  skulle  tilbagebetale

Beskæftigelsesministeriets  andel  af mindre  forbruget  på driftstilskud  for  2017,  ca. t.kr.  116.

Note  16 Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  for Handicapidrættens  Videnscenter  for  2017  er aflagt  i overensstemmelse  med  årsregn-

skabslovens  bestemmelser  Tor klasse  A-virksomheder  med tilvalg  af enkelte  regler  fra klasse  B og

bekendtgørelse  nr. 1276  af 31. oktober  2016  om administration  af tilskud  fra puljer  under  Styrelsen  for

Arbejdsmarked  og Rekruttering.

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  værdiregule-

ringer  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 forplig-

telser  som  beskrevet  for  hver  enkelt  regnskabspost  nedenfor.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen  omfatter  bevilgede  driffstilskud  og omsætning  ved  salg  af konsulentydelser  og bøger.

Omsætningen  ved salg  af bøger  indregnes  i resultatopgørelsen  ved levering.  Nettoomsætning  indregnes

ekskl.  moms  og med  fradrag  af rabatter  i forbindelse  med  salget.

Produktions-  og projektomkostninger

Produktions-  og projektomkostninger  omfatter  omkostninger  til redigering  og trykning  af bøger,  projekt-

orienterede  omkostninger  med  direkte  tilskud,  og andre  aktivitetsomkostninger.

Andre  driftsindtægter  og  -omkostninger

Andre  driftsindtægter  og -omkostninger  indeholder  regnskabsposter  af sekundær  karakter  i forhold  til

centerets  hovedaktivitet.

Kapacitetsomkostninger

Kapacitetsomkostninger  omfatter  omkostninger  til information  og møder,  administration,  lokaler,  cente-

rets  personale  m.v.

€ EH:nHOLm
VI  S KAB  E R B A LA  N C E
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Note  16 Anvendt  regnskabspraksis  (fortsat)

Balancen

Finansielle  anlægsaktiver

Finansielle  anlægsaktiver  omfatter  depositum  for  lejemålet.

Materielle  anlægsaktiver

Inventar  og IokaIeindretningsomkostninger  måles  til kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  afskrivninger.

AfskrivningsgrundIaget  er kostpris  med  fradrag  af forventet  restværdi  efter  afsluttet  brugstid.

Kostprisen  omfatter  anskaffelsesprisen  samt  omkostninger  direkte  tilknyttet  anskaffelsen  indtil  det tids-

punkt,  hvor  aktivet  er klar  til at blive  taget  i brug.

Der  foretages  lineære  afskrivninger  baseret  på følgende  vurdering  aT aktivernes  forventede  brugstider:

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og inventar

Brugstid

2 - 3 år

Restværdi

O%

Fortjeneste  eller  tab ved afhændelse  af materielle  anlægsaktiver  opgøres  som  forskellen  mellem  salgs-

pris med  Fradrag  af salgsomkostninger  og den  regnskabsmæssige  værdi  på salgstidspunktet.  Fortjeneste

eller  tab indregnes  i resultatopgørelsen  under  afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger  måles  til kostpris  efter  FIFO-metoden.  I tilfælde,  hvor  nettoreaIisationsværdien  er lave-

re end  kostprisen,  nedskrives  til denne  lavere  værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til amortiseret  kostpris,  der  sædvanligvis  svarer  til nominel  værdi.  Værdien  redu-

ceres  med  nedskrivning  til imødegåelse  af forventede  tab.

Egenkapitalforhold

Handicapidrættens  Videnscenter  er etableret  uden  en grundkapital.  Egenkapitalen  består af overførsel  af

årets  resultat.

Hensatte  forpligtelser

Hensat til istandsættelse  omTatter anslåede udgifter  til reetablering  af lejemålet  ved fraflytning  i henhold til
lejekontraktens  bestemmelser.

Gældsforpligtelser

Gæld  er målt  til amortiseret  kostpris  svarende  til nominel  værdi.

[3E1 € 1aa?H0Lm
VI  S KAB  El'i  B ALAN  C E


