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Ledelsespåtegning
Landsledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.2018 31.12.2018 for LGBT Danmark.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik tilpasset foreningens forhold.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018
- 31.12.2018.

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

Årsregnskabet indstilles til landsmødets godkendelse.

København, den 23.11.2019

Landsledelsen

Ask Ulrich Petersen
forperson

Susanne Branner Jespersen
generalsekretær

Lorraine Hayles

Miguel Obradors

Jackie Vesterhaab Kristensen

Anna Wandel-Petersen

Kenneth Engberg

Christoffer Jakshøj

Mikkel Ray Christensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til landsledelsen i LGBT Danmark
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for LGBT Danmark for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018, der omfatter
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
god regnskabsskik tilpasset foreningens forhold.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018
- 31.12.2018 i overensstemmelse med god regnskabsskik tilpasset foreningens forhold.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 362 af 26.04.2018 om ”regnskab og revision m.v. af
regnskaber for modtagere af tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds (nu
Børne- og Socialministeriets) puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål”. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik tilpasset foreningens forhold. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 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
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation,
når sådan findes. Fejlinformation 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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:



Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 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 revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.



Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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 revisionspåtegning, fortsat
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til lovgivningen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivnings krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision
og revision af sparsommelighedsaspektet for 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 regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med de relevante love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores revision af
sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer
eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne,
der er omfattet af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat
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.
København, den 23.11.2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Susanne Arnfred Møller
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24625
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
LGBT Danmark er en interesseorganisation, hvis formål er at arbejde for bøsser, lesbiske, biseksuelle,
transpersoner og andre minoritetspersoner, for så vidt angår seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk
og kønskarakteristika, og at arbejde for disses politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige
rettigheder, ligestilling og trivsel såvel nationalt som internationalt. Foreningens formål tilstræbes opfyldt
gennem politisk, socialt, rådgivnings-, informations- og projektarbejde. Foreningen er uafhængig i partipolitisk og religiøs henseende.

I 2018 udmøntede dette sig i en omfattende projektvirksomhed både nationalt og internationalt samt i
støtte til og drift af foreningen med dens mange forgreninger af frivillige grupper, som har bedrevet både
socialt og politisk arbejde.

Det politiske arbejde
2018 var også året, hvor den daværende regering iværksatte Danmarks første handleplan på LGBTIområdet, samt det år hvor foreningen opnåede et varigt tilskud på finansloven med opstart i 2019, de første tre år af disse som del af de daværende satspuljemidler. Samtidig ansatte foreningen i slutningen af
året en sekretariatsleder, hvis opgave det skulle være at vækste og drive foreningen frem mod en højere
grad af professionalisering.

Økonomiske forhold
Årets resultat for 2018 giver anledning til en række opmærksomhedspunkter, som er en hovedprioritet for
ledelsen at få udbedret i de kommende år, idet foreningen kommer ud med et underskud på 652.132 kr.
Egenkapitalen reduceres som følge af underskudet og udgør 379.382 kr. pr. 31.12.2018.

Realiteten i forhold de forgange års ledelsesberetninger afspejler derfor ikke den stramme økonomi- og
likviditetsstyring, som medlemmerne er blevet forelagt på seneste landsmøde. Der er en lang række forhold, som gør sig gældende for det markante underskud, som ledelsen fremadrettet påtager sig at få styrket.

Væsentlige begivenheder efter balancedagen og forventninger til fremtiden
Den væsentligste begivenhed efter regnskabsåret 2018 har været indkaldelse til ekstraordinært Landsmøde
den 12. maj 2019. Det ekstraordinære Landsmøde ledte til udskiftning af den siddende Landsledelse, der
primært var begrundet i dårligt arbejdsmiljø og andre ledelsesmæssige forhold i foreningen.

Den nye ledelse er indforstået med, at der er behov for gennemgribende og nødvendige forandringer for at
få styrket foreningens økonomiske fundament, som er centralt for, at foreningen får det rette afsæt til at
vækste i årene, der kommer. Der vil være en række indsatsområder, der er afgørende for, at foreningens
interne kontrol styrkes.
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Ledelsesberetning, fortsat
Ledelsen vil i det kommende år opsætte centrale økonomiske nøgletal, der skal være med til at understøtte
stram likviditets- og økonomistyring. Ledelsen har i forbindelse med budgetplanlægning for 2020 gennemgået alle forbrugsposter og nedjusteret, hvor det er muligt, uden at fjerne centrale budgetposter på frivilligområdet.

Ledelsen vil også have fokus på at styrke medlemshvervning og støttemedlemsskaber fra virksomheder
markant, dette gennem strategiske hverve- og donationsindsatser i hele Danmark. Sekretariatet forventer
ligeledes at hjembringe væsentligt større omsætning i projekter i det kommende år, hvor administrationsprocenten også vil være bidragende til et styrket økonomisk fundament.
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Resultatopgørelse for 2018
2018

2017

kr.
___________

kr.
___________

Kontingenter

495.790

367.241

Tilskud

196.119

252.945

395.920

284.382

4.787.539

5.724.277

209.792

43.950

91.202

85.524

Diverse indtægter

83.786
___________

17.745
___________

Indtægter i alt

6.260.148
___________

6.776.064
___________

Note
____

Driftstilskud fra Socialstyrelsen (Tips- og Lottomidler)

1

Projektmidler
Indsamling, donationer, støttemedlemskaber
Salgsindtægter

Omkostninger vedrørende salg

(207.571)

(93.824)

Personaleomkostninger

2

(147.363)

(162.221)

PR-omkostninger

3

(576.945)

(297.489)

Frivilligomkostninger

4

(172.503)

(139.635)

Lokaleomkostninger

5

(386.550)

(348.899)

Kontorhold og administration

6

(633.779)

(575.073)

Projektomkostninger

(4.787.539)
___________

(5.047.624)
___________

Omkostninger i alt

(6.912.250)
___________

(6.664.765)
___________

Driftsresultat

(652.102)
___________

111.299
___________

Finansielle poster

(30)
___________

(4)
___________

Årets resultat

(652.132)
___________

111.295
___________

(652.132)
___________

111.295
___________

(652.132)
___________

111.295
___________

Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år
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Balance pr. 31.12.2018
2018

2017

kr.
___________

kr.
___________

133.334

125.270

25.506

11.696

292.476

438.768

5.551.475

253.639

Forudbetalinger

9.213
___________

15.963
___________

Tilgodehavender

6.012.004
___________

845.336
___________

Likvide beholdninger

5.384.466
___________

2.451.728
___________

Omsætningsaktiver

11.396.470
___________

3.297.064
___________

Aktiver

11.396.470
___________

3.297.064
___________

Note
____
Deposita, lokaleleje
Diverse debitorer
Projektmidler hos eksterne partnere
Projektmidler tilgode hos donorer
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Balance pr. 31.12.2018
2018

2017

kr.
___________

kr.
___________

379.382
___________

1.031.514
___________

379.382
___________

1.031.514
___________

10.331.710

1.820.648

3.859

3.859

89.883

72.071

591.636
___________

368.972
___________

Kortfristede gældsforpligtelser

11.017.088
___________

2.265.550
___________

Gældsforpligtelser

11.017.088
___________

2.265.550
___________

Passiver

11.396.470
___________

3.297.064
___________

Note
____

Egenkapital

Egenkapital

7

Ikke-forbrugte projektmidler
Andre hensættelser
Diverse kreditorer
Skyldige omkostninger

Sikkerhedsstillelser og andre forpligtelser

8

9
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Noter
1. Driftstilskud fra Socialstyrelsen (Tips- og Lottomidler)
I henhold til tilsagnsbrevet fra Socialstyrelsen dateret den 4. oktober 2017 er der nedenfor anført de budgetterede omkostninger fra ansøgningen samt de realiserede omkostninger.

De indtægtsførte Tips- og Lottomidler i 2018 på 395.920 kr. vedrører alle 2017.

De modtagne Tips- og Lottomidler for 2018 på 327.561 kr. er modtaget i 2019, hvor de indtægtsføres og
anvendes.

Budget
(indtægtsført)
kr.
___________
Frivillingomkostninger

Realiseret
(omk.ført)
kr.
___________

50.000

172.503

300.000

386.550

Kontorhold- og administration (realiseret korrigeret for nedskrivning)

45.920
___________

543.364
___________

I alt

395.920
___________

1.102.417
___________

Lokaleomkostninger

Der er realiseret 1.102.417 kr. i forhold til de budgetterede poster på 395.920 kr., hvilket er 706.497 kr.
mere, end der er budgetteret med. Dertil er der realiseret omkostninger, som der ikke er budgetteret med.

Tilskuddet anses derfor som anvendt til foreningens formål i 2018.
2018
kr.
___________

2017
kr.
___________

2.204.064

2.370.651

2. Personaleomkostninger
Personaleomkostninger for hele foreningen
Heraf overført til projekter

(2.056.701)
___________

(2.208.430)
___________

147.363
___________

162.221
___________

117.431

84.036

459.514
___________

213.453
___________

576.945
___________

297.489
___________

3. PR-omkostninger
Annoncer og sponsorater
Øvrige PR-udgifter
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Noter, fortsat
2018
kr.
___________

2017
kr.
___________

64.846

33.443

107.657
___________

106.192
___________

172.503
___________

139.635
___________

324.058

301.835

62.492
___________

47.064
___________

386.550
___________

348.899
___________

Grunde og bygninger

19.749

21.338

Leasingafgift, kopimaskine

14.087

10.368

It og øvrige udgifter

76.278

71.254

Revision og regnskabsmæssig assistance

212.599

95.875

Bogføringsassistance

159.660

344.693

Forsikringer

23.728

9.630

Abonnementer og kontingenter

37.263

21.915

90.415
___________

0
___________

633.779
___________

575.073
___________

1.031.514

920.219

4. Frivilligomkostninger
Frivilligpleje, -arrangementer og møder
Konferencer, rejseomkostninger og frivilliguddannelse

5. Lokaleomkostninger
Udgifter til lokaler og opbevaring
Inventar, reparation, vedligehold og rengøring

6. Kontorhold og administration

Nedskrivning af debitorer

7. Egenkapital
Egenkapital primo
Årets resultat

(652.132)
___________

111.295
___________

379.382
___________

1.031.514
___________
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Noter, fortsat
2018

2017

kr.
___________

kr.
___________

205.067

212.845

Skyldig moms, a-skat, social sikring mv.

58.976

56.493

Nøgledeposita

37.436

31.850

289.375

60.000

782
___________

7.784
___________

591.636
___________

368.972
___________

___________

___________

196.093
___________

30.240
___________

8. Skyldige omkostninger
Feriepengeforpligtelse

Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance
Øvrige skyldige omkostninger

9. Sikkerhedsstillelser og andre forpligtelser
Foreningen har indgået lejeaftale for en multifunktionsmaskine
med følgende hæftelse
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik tilpasset foreningens forhold.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år, dog med den undtagelse, at den regnskabsmæssige begrebsramme er ændret til god regnskabsskik tilpasset foreningens forhold, i overenstemmelse med best practice. Sammenligningstal mv. er ikke korrigeret, idet den ændrede begrebsramme ikke
påvirker tallene. Dette er således gældende for projektmidler tilgode hos donor, hvor der i 2018 er indregnet samtlige bevillinger, hvorpå der er modtaget tilsagn. Sammenligningstallene er ikke korrigeret.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter som anført nedenfor. Omkostninger indregnes med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Kontingenter
Kontingenter indregnes i resultatopgørelsen når de forfalder.

Tilskud
Tilskud indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår de vedrører.

Driftstilskud Socialstyrelsen
Driftstilskud indregnes i resultatopgørelsen et år forskudt.

Projektmidler
Projektermidler indregnes i takt med at udgiferne hertil afholdes.
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Anvendt regnskabspraksis, fortsat
Indsamlinger, donationer, støttemedlemskaber
Indsamlinger, donationer, støttemedlemskaber indregenes i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet.

Øvrige indtægter
Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, de vedrører.

Udgifter
Udgifter omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, frivillige, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingsomkostninger mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens
personale. Den andel, der vedrører projektomkostninger, henføres dertil.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen
Deposita
Deposita optages til nominel værdi.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indståender på foreningens bankkonti samt kassebeholdninger.

Ikke-forbrugte projektmidler
Ikke-forbrugte projektmidler er hensat under balancen, idet disse ikke er anvendt i regnskabsåret.

