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Den Selvejende Institution Danske Taler
LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2021 for Den
Selvejende Institution Danske Taler.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt det af bekendtgørelse om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet gældende krav.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Institutionens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af Institutionens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december
2021.
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Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.

Frederiksberg C, den 2. juni 2022

Bestyrelse

Jesper Troels Jensen
Formand

Tonny Skovgaard Jensen

Thomas Hestbæk Andersen

Sabine Kirchmeier

Mogens Jensen

Marie Maegaard

Hanne Roer

Chr. Gorm Tortzen

Bodil-Marie Gade
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Den Selvejende Institution Danske Taler
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Den Selvejende Institution Danske Taler og Kulturministeriet
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Danske Taler for perioden 1. januar - 31. december 2021,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven samt bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet.

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 regler gældende i §§ 15-20 i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet
i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Institutionen 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.
Fremhævelse af forhold ved revisionen
Den selvejende institution har i overensstemmelse med Kulturministeriets retningslinjer medtaget de af tilskudsgiver
godkendte budgettal som sammenligningstal i årsrapporten.
Budgettallene har 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 samt bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra
Kulturministeriet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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 Institutionens 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.
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 samt §§ 15-20 i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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:
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Institutionens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af Institutionens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2021
i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Den Selvejende Institution Danske Taler
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

•
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.

•
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
•
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 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 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.
Vi er uafhængige af Institutionen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.
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
årsregnskabsloven.
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•
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.

Den Selvejende Institution Danske Taler
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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

I tilknytning til vores revision af projektregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridiskkritiske 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 bestemmelser i bevillinger, love og
andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 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 aktiviteterne, der er omfattet af projektregnskabet.
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.

Brøndby, den 2. juni 2022
TimeVision
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 38267132

Lone Køhn Bundgaard
Registreret revisor
mne15966
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også
ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne,
der er omfattet af projektregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der
understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Den Selvejende Institution Danske Taler
FORENINGSOPLYSNINGER

Den Selvejende Institution Danske Taler
Carit Etlars Vej 3
1814 Frederiksberg C

CVR-nr:
Kundenr
Regnskabsår:

38 19 13 22
2034480
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Jesper Troels Jensen, formand
Tonny Skovgaard Jensen
Thomas Hestbæk Andersen
Sabine Kirchmeier
Mogens Jensen
Marie Maegaard
Hanne Roer
Chr. Gorm Tortzen
Bodil-Marie Gade

Revisor

TimeVision
Godkendt Revisionspartnerselskab
Park Allé 295, 2. sal
2605 Brøndby
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Institutionen
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Den Selvejende Institution Danske Taler
LEDELSESBERETNING

Danske Talers ledelsesberetning for regnskabsåret 2021

I overensstemmelse med Danske Talers fundats har vi i 2021 indsamlet, registreret og tilgængeliggjort aktuelle og
historiske taler, derudover har vi arbejdet med at fremme anerkendelsen af talens og taleskrivningens værdi gennem
udstillinger på hjemmesiden, indlæg i tv, radio og trykte medier samt undervisning og foredrag.

Brugere og formidlingsstrategi
I gennemsnit har dansketaler.dk mellem 15-20.000 besøg om måneden. Ca. 12.000 af dem besøger vores kuraterede
temarum eller undervisningsmateriale.
Det skyIdes, at vi i 2021 har målrettet størstedelen af vores formidlingstiltag vores hovedmålgruppe af lærere og elever
i udskolingen og gymnasieskolen. Vi har bl.a.:

-

kurateret seks nye udstillinger (temarum) på dansketaler.dk og løbende opdateret eksisterende udstillinger,

-

oprettet et meget populært quizformat,

-

oprettet en undervisningsfane og udgivet 8 undervisningsforløb, der er afprøvet af lokale folkeskoler på
Frederiksberg,

-

afholdt workshops ud fra undervisningsforløbene for elever på Folkemødet Møn med støtte fra Frederiksberg
Fonden,

-

deltaget i sprogfestivalen Sprogense med taler på Ølkassen,

-

holdt oplæg for Dansklærerforeningen og Retoriklærerforeningen om brugen af taledatabasen i undervisningen med
fokus på medborgerskab,

-

kåret den bedste tale fra Årets retorikelev i samarbejde med Retoriklærerforeningen,
udvalgt

og

analyseret

10

taler

i

samarbejde

med

Dansklærerforeningen,

Retoriklærerforeningen,

Historielærerforeningen og Samfundslærerforeningen, som vi arbejder på at publicere til brug i undervisningen.
Derudover har vi igen uddelt den meget omtalte pris Årets Danske Tale, i år til forfatter Tine Høeg.
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Indsamling og registrering
Vi har øget samlingen med ca. 500 nye taler, så der ved årets udgang lå knap 2.000 taler frit tilgængeligt for brugerne.
Alle nye taler er registreret efter Danske Talers Standard, og ca. 1/2 af den eksisterende database er nu også registreret
efter standarden.

Den Selvejende Institution Danske Taler
LEDELSESBERETNING

Projekter med eksterne fondsmidler
Danske taler modtog 35.000 kr. fra diverse fonde til projektet "Hvad sagde de egentlig? Taler fra kvindebevægelsen", i
anledningen af 150-året for oprettelsen af Dansk Kvindesamfund. Her har vi fundet og digitaliseret 50 markante taler,
der bl.a. vil indgå i en online udstilling på Det Kgl. Bibliotek.
Samarbejde og netværk
Sammen med Det Kgl. Bibliotek formidler vi historiske taler fra kvindebevægelsen.
Sammen med Museum Kolding, Ungdomsbureauet og Talefestivalen Røst og Vallekilde Højskole formidler vi historiske
taler fra de tidlige folkefester.

Indhold fra Danske Taler indgår nu i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs korpus, der bl.a. ligger bag ordnet.dk.
Danske Taler har leveret data til et forskningsprojekt ved Københavns Universitet om læsemønstre "What eye
movements can teach us about language processing".
Danske Taler er en del af sprogteknologi.dk.
Danske Taler er del af lokalbibliotekernes kildesamlinger.
Overholdelse af budget
Danske Taler har i 2021 et planlagt underskud på omkring 72.000 kr., der bl.a. skyldes et højt aktivitetsniveau, som
følge af de mange opgaver, der er blevet skubbet foran os under coronapandemien. Underskuddet dækkes dog af det
overskud, Danske Taler havde i 2019.
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Vi arbejder tæt sammen med de forskellige lærerforeninger om udarbejdelsen af undervisningsmateriale, der udfylder
manglen på brugbart materiale om mundtlige genrer, særligt taler.

Den Selvejende Institution Danske Taler
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT
Årsregnskabet for Den Selvejende Institution Danske Taler for 2021 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Institutionen, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Institutionen, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente
over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den
akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden
årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til
Institutionens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
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Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i
resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb,
der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Den Selvejende Institution Danske Taler
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med
eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer,
komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte
bestanddele er forskellige.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid

Restværdi

5 år

0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag
af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i
resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er
indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en
nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der
nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende
udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med
nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
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Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en
ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Den Selvejende Institution Danske Taler
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter på bankkonti samt kontante beholdninger.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket
sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Den Selvejende Institution Danske Taler
RESULTATOPGØRELSE

1

2
3
4
5

2021
DKK
Realiseret

2021
DKK
Budget
ej revideret

2020
DKK
Realiseret

Nettoomsætning

875.939

927.982

841.745

DÆKNINGSBIDRAG

875.939

927.982

841.745

Personaleomkostninger
Salgsomkostninger
Administrationsomkostninger
Lokaleomkostninger

-700.324
-14.267
-105.479
-122.570

-721.765
-31.500
-127.709
-102.492

-606.554
-30.305
-110.475
-102.492

KAPACITETSOMKOSTNINGER

-942.640

-983.466

-849.826

-66.701

-55.484

-8.081

-2.789

0

1

-69.490

-55.484

-8.080

0
-2.677

0
0

-740
-114

RESULTAT FØR SKAT

-72.167

-55.484

-8.934

RESULTAT

-72.167

-55.484

-8.934

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Overført resultat

-72.167

-55.484

-8.934

DISPONERET I ALT

-72.167

-55.484

-8.934

DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER
6

Af- og nedskrivninger af materielle og
immaterielle anlægsaktiver
DRIFTSRESULTAT

7

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
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1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021

Den Selvejende Institution Danske Taler
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
AKTIVER

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

40.383

2021
DKK
Budget
ej revideret
0

Materielle anlægsaktiver

40.383

0

0

ANLÆGSAKTIVER

40.383

0

0

Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

10.000
50.000

0
0

16.730
5.000

Tilgodehavender

60.000

0

21.730

Likvide beholdninger

19.926

0

256.998

OMSÆTNINGSAKTIVER

79.926

0

278.728

120.309

0

278.728

AKTIVER

2020
DKK
Realiseret
0
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2021
DKK
Realiseret

Den Selvejende Institution Danske Taler
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

8

9
10

11
12

2021
DKK
Realiseret

2021
DKK
Budget
ej revideret

2020
DKK
Realiseret

Overført resultat

20.621

0

83.854

EGENKAPITAL

20.621

0

83.854

Anden gæld

0

0

37.728

Langfristede gældsforpligtelser

0

0

37.728

32.370
76.252

0
0

38.827
118.319

Kortfristede gældsforpligtelser

108.622

0

157.146

GÆLDSFORPLIGTELSER

108.622

0

194.874

PASSIVER

129.243

0

278.728

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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PASSIVER

Den Selvejende Institution Danske Taler

1

2

3

2021
DKK
Realiseret

2021
DKK
Budget
ej revideret

2020
DKK
Realiseret

Nettoomsætning
Projekt Frederiksberg Fonden
Legat, Hørup Fond
Legat, Kvindernes Bygnings Fond
Driftstilskud, Slots- og Kulturstyrelsen

35.782
10.000
25.000
805.157

35.782
0
92.200
800.000

41.745
0
0
800.000

Nettoomsætning i alt

875.939

927.982

841.745

Personaleomkostninger
Gager
Gager Frederiksberg Fonden
Gager vedrørende legat Hørup Fonden
Feriepengeforpligtelse OG
Forudbetalt løn
ATP-bidrag
Sociale ydelser
Kursus og Seminar mv
Personaleomkostninger
Befordringsgodtgørelse
Databehandling, løn

698.440
3.525
10.000
0
-50.000
4.881
3.518
4.700
23.637
0
1.623

706.765
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0

507.883
39.720
0
28.189
0
2.563
3.201
0
22.265
983
1.750

Personaleomkostninger i alt

700.324

721.765

606.554

5.250
4.834
4.183

30.000
0
1.500

21.294
6.779
2.232

14.267

31.500

30.305

Salgsomkostninger
Formidlingsarbejde
Gaver og blomster
Rejseomkostninger
Salgsomkostninger i alt
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NOTER

Den Selvejende Institution Danske Taler

4

5

6

7

2021
DKK
Realiseret

2021
DKK
Budget
ej revideret

2020
DKK
Realiseret

927
0
13.500
2.500
0
33.660
6.563
0
0
2.225
5.194
2.828
20.500
7.566
3.716
6.300

0
0
0
0
21.000
55.693
0
0
0
0
1.000
3.000
22.000
12.000
3.716
9.300

30
2.025
0
0
0
15.413
33.752
2.253
7.017
0
1.140
2.951
22.018
11.051
3.525
9.300

Administrationsomkostninger i alt

105.479

127.709

110.475

Lokaleomkostninger
Husleje

122.570

102.492

102.492

Lokaleomkostninger i alt

122.570

102.492

102.492

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
2.789

0

-1

Af- og nedskrivninger af materielle og
immaterielle anlægsaktiver i alt

2.789

0

-1

Andre finansielle omkostninger
Renter, pengeinstitutter
Gebyrer mv.
Renter, kreditorer

1.261
1.000
416

0
0
0

114
0
0

Andre finansielle omkostninger i alt

2.677

0

114

Administrationsomkostninger
Kontorartikler/tryksager
Kontorartikler Frederiksberg Fonden
IT-udgifter, Frederiksberg Fonden
Workshop - Frederiksberg Fonden
Workshop - Folkemøde m.v.
IT-udgifter
Hjemmeside
Medieadgang
Småanskaffelser
Telefon
Bestyrelsesmøder
Porto & gebyrer
Revisorhonorar
Bogholder
Forsikringer
Kontingenter
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NOTER

Den Selvejende Institution Danske Taler

8

9

10

2021
DKK
Realiseret

2021
DKK
Budget
ej revideret

2020
DKK
Realiseret

Anden gæld
Feriepengeforpligtelse, overgangsordning

0

0

37.728

Anden gæld i alt

0

0

37.728

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Leverandører af tjenesteydelser
Revisorhonorar

12.370
20.000

0
0

18.827
20.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt

32.370

0

38.827

Anden gæld
Skyldig A-skat
Skyldig ATP
Skyldige feriepenge
Igangværende projekt - Fond

73.863
1.447
942
0

0
0
0
0

80.817
1.040
680
35.782

Anden gæld i alt

76.252

0

118.319

11

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
Ingen

12

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen
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