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1. Indledning 
Denne resultaJaftak er indgået mellem Sydslcsvigudvalget og Sydslesvigsk 1 :orening (SSI} Resultatafta
len om fatter Sydslesvigsk I ;orenings virke i perioden 1. janwu: 2019 ti l 31. december 2019, jf. § 5 stk. 2 i 
lov om Sydslcsvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for: det: danske 
mindret.al i Sydslesvig. 

1 aftalen er der formuleret ko nkrete resultatkrav fo r Sydslesvigsk I ;orening baseret på virksomhedens 
egne fo rmulerede formål og måls:-ctninger. Sydslesvigudvalgets driftst:ilskuJ udg,1r sammen med for
eningens ovrige indtægter den økonomiske ramme, inden for hvilken SSI; skal opfylde resul tataftalen. 
Resultataftalen indgås for at sikre, at: prioriteringen og anvendelsen af ti lskuddet fra Sydslcsvigudva.lget 
sker på et så oplyst grundlag som muligt, og for at udbrede kendskabet til Sydslesvigsk ( .'orening. 

Resultatafta.len er ikke retligt bindene.Il:. I følge lov om Sydslesvigudva.lget og tilskudsordninger på un
dervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig har Sydslesvigsk l ;orening alene 
driftsan svaret for egen virksomhed. 

2. Præsentation af Sydslesvigsk Forening 

2.1. Baggrund 
Sydslesvigsk I ·orening, med hovc<lsa::de i I •lcnsborg på Dansk Generalsekretatiat, c.r J et <lanske m in<lre
tals folkelige og kul turelle hovedorganisation i Sydslesvig. I .-oreningen har omkring 16.000 me<llemmer 
(inkl. husstan<lsmedlemmer) fordelt over 8 amter me<l tilknyttede sekretariate r. SS!' besk:cftiger 40 fast
ansatte med~Lrbejdere på fuld- hhv. deltid. SSF har 23 ti lsluttede organisationer med ca. 12.800 med
lemmer og :,amarbejder med Friisk I .-oriining, der har omkring 600 medlemmer og har som hovedopbra
ve at bevare og udvikle <let fosisl« .. : sprog og den frisiske identitet. 

2.2. Organisation 
SSI ."' s struktur består af følgen<le vedtægtsbcstemte organer: 

• Landsmødet. 

• J Jove<lstyrelse og fo rretnjngsudvaJg. 

• 8 amtsstyrelser og 83 distriktsbestyrelser. 

• Teater- og koncertudvalg, kul turuc.lvalg og årsm0deudv~1lg. 

• Artigt valgmøde med de tilsluttede o rganisationer. 

2.3. Historie 
Slesvigsk 1 ·orening blev stiftet den 26. juni 1920. 1 1946 blev foreningens navn ændret til Sydslesvigsk 
l 1orcning. 1.-oreningen fik stor betydning, da den samordnede og videreførte det danske arbejde efter 
afstemningsnederlaget i 1920. Indtil 1948, hvor Sydslesvigsk Vælgerforening blev stiftet, var SSF også 
ansvarlig for mindretallets politiske repræsentatio n. l tiden under nazismen v;1r talrige sydslesvigere 
udsat for overgreb. I sidste fase af 2. V crdenskrig var foreningens arbejde næsten lammet, men da et 
folkeligt røre satt e ind efter 1945 tog aktiviteterne et markan t opsving. Medlemstallet gik kraftigt frem 
og toppede i 1948 med ca. 75.000. Sydslesvigsk I •orenings medlemstal har igennem de seneste 15 år 
været konstant med en svag stigning. 
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2.4. SSF's formål og mission 
1 :on:ningens formål e r 

• at udbrede og pleje det danske sp rog, at: v:crne om og fremme dansk og nordisk kultur, at drive 
folkeligt dansk virke i Sydslesvig- herunder ud fore socialt: og humanitært arbejde, at ogc forstå
elsen for cfot danske mindretal, den sydslesvigske h jemstavn og dens s:crpr~cg (interesscvareta
gc:lse), styrke sammenho ldet: b landt medlemmerne. 

SSF's overordnede missio n er 

• aJ sikrt: d t:t danskt: m indretals kulturt:llt: eksistensvilkår og fremme danskheden i Sydslesvig, 
bundet: ind i et aktivt og konstruktivt sam arbe jde på t:v:crs af det dansk-tyske gr:cnscl:md. 

3. Nøgletal 

Tb 11 Ud a e 'kl' VI 111{?.en l,. ·s mc · ssr dl emsta 
2013 2014 2015 2016 2017 

Antal medlemmer 16.014 16.051 16.197 16.253 16.323 

Tabel 2. Udviklin i tilskuddet fra Sydslcsvigudvalget (€ 1000 - løbende priser) 

2015 2016 2017 2018 2019 

D riftstilskud i alt 3.224.300 3.265.885 3.341.322 3.392.648 3.534.031 

*eksl lusiv projekttilsk ud 

T a b e 13 M e cl ar b c 1 'd eru d VI 'kli ng 2014 -201 8 
2014 2015 2016 2017 

20 

2018 

20 Dansk Generalsckrcrnriat 20 20 20 

8 J\mtssekretariater 15 15 15 15 15 

Danevirkc Museum 4 4 5 * 5 * 

40 

5 * 

40 I alt 39 39 40 
. .. . . 
.n fu ldt1dsst1lltng er blevet ni 2 dcl!tdssnlltnger * l~

4. Økonomi 
Til løsning af opgaveporteføljen eksklusive anlægs61skud havde Sydslesvigsk Forening i 20'1 7 indtægter 
for i alt 5 .534.525 J ~uro, jf. tabellen herunder: 

Tb 14 R a e egns<.a I b st al 2017 
Bidragsyder 
Den danske stat 

heraf Undervisningsministe,i-
et/ Syds/esvii!.udvaæet 
heraf Kulturministemt 

Beløb i Euro 
3.408.572 

3.341 .322 

67.250 

Beløb i DKK (0,1345) 
25.342.542 

24.842.542 

500.000 

Andel 

61,5% 

1,2% 

Den tyske stat 
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Delrla/e11 Slesvig .f.lolslm 49 1.000 3.650.557 8,8% 

])ske aml, r og komnmner l 23.800 920.446 2,2°;;, 

Øvrige indtæg ter 1.5l 1.1 53 11 .235.338 27,3% 

Ove rskud 2016 67.137,47 499.163 1,2% 

I a lt 5.534.525 41.148.884 1001
½1 

Ved aftalens underskrivebe havde foreningen for 2019 budgetterede indta::gtet: for i alt 5.854.579 C se 
tabellen herunder: 

Tbl 5 13 a e d u Jgctta 12019 
Bidra2syder Beløb i Euro Be løb i D KK (0,1342) Andel 
Den danske stat (Sydslevigudvalget) 3.422.106 25.502.707 61,4% 

Den danske stal (Kulturm.) 67.100 500.000 1,2% 

!Offentlige tyske tilskud I Land SI I 551.000 4.105.812 9,9% 

IO vrige tilskud jJ\mrer/ kommuner 125.610 935.991 2,3% 

!Diverse indtægter! 1.406.800 10.482.861 25,2% 

1 air 5.572.973 41.527.371 100¾ 

T b I 6 ssr a e . '' ·s regns a or k b 2017 fi e t p d I å u 11!1 tstv d . fi ncr 
Område Udgifter i 2017 i alt€ Andel af samlede udgifter 

Kulturoleje og formidlinir 2.563.600 46,4% 

11 umanitært og socialt arbcidc 34.800 0,6% 

Varetagelse af J et danske mindretals overordnede 290.400 5,2% 

interesser 
J\dministration inkl. e jendomme 1.810.700 32,7% 

Økonomiforvaltning 835.025 15,1% 

I ALT 5.534.525 100% 

5. Konkrete mål for foreningens arbejde i 2019 

Overordnet målsætning 
?vfcd udgangspunkt i foreningens formålsparagraf og mission er SS! •'s aktivitctsmål og foreningspoliti
ske målsætning fordel t på tre søjler: 

• K ulturpleje- og forrniJ ling 

• H umanitært og socialt arbcjJc 
• Varetagelse af det Janskc mindre tals overordnede interesser 

I . 5.1 K ulturo e1e og fi orm1dhng - aktiviteter inkl. personaleudgifter 
Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct. 

5.1.1. Teater og kon-
cer1 udvalget. 

J\fholdclse af voksen-
oir familieteater. 
1\fholdelse af bometea-

17-19 forestillinger. 

40-50 forestillinger. 6,7 % 

ter. 
t\ fholdclse af koncerter 6-9 voksenkoncerter, 11-12 konccr-
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med Sonderjyllands 
Svm fonio rkes ter. 

ler ror skolcbom. 

5.l .2. kult urudvalge t. 

5. 1.3. 1\ rsmodeudval-
get. 

5.1.4. , \ rn ternes til-
skud. 

5.1.5. Da ncvirke 1\il u-
seum. 

5 .1 .6. foreningsudvik-
!ing. 

5.1.7. Pressearbejde og 
kommunikations-
indsHts. 

5.1.8. Personaleudgif-
ter. 

1 ;aglig og okonumisk 
s1<>11 e Li l amterne, di-
strik terne og andre 
sam::1rbejdspart m:re. 
Sikring ar dansk kultur-
arv i Sydslesvig. 
Planlægge, udvikle ug 
o rganisere mindretallets 
årlige kultur- og min-
dretalspolitiske rrn111i fe-
s tation i hele Sydslesvig 
med besog 11f o f/iciclle 
gæster og samarbejds-
partnere fra Danmark. 
,\ m tssckretariaterne, 
tilskud til amterne. 

Museumsdrift ug 
- udvikling. 
Museet råder over en 
permanent o ld tjcbud-
stilling om Danevirke, 
samt en mind retalsud-
stilling. 
Styrke og forny det 
danske arbejde i for-
cningen og Sydsksvig 
samt: fo rbindelseslinjer-
ne t-il D anmark, herun-
der oplysningstiltag. 
Styrke SSFs interne og 
eksterne kommun ikati-
on på det strategi:-d<C: og 
operati melle plan. 

PersonalcuJ giftc.r. 

S10 11c til kul turnktiviteter i distrikter, 
amter og overordnet ror Sydslesvig. 

3 friluftsmodcr samt omkring 40 
eftermiddags- og a rtenmoder med 
talere og under holdning. 

, \ m tstilskud til 8 amter. 
Korsclst.ilskud ti l amternes medar-
bcjderc. 

.Anerkendelse som UN ESCO ver-
denskult urarv. Lo bende samarbejde 
med Museum Sonderjylland og 
Stifrung Schleswig-1 lolstcinische 
Lanclesmuseen. 

J\ssistere dis tr ikter og amter, udvikle 
kultur:iktivitcter ug venskabsforbin-
dclser til D anmark. 
Projekt "1 •oreningsudvikling" . 
Oplysningsvirksomhed. 

l •ormidling af nyheder og begiven-
heder i Sydslesvig, samt uJgivelse a f 
KONf/\K l" (mindretallets ugeavis) i 
Flensborg t\vis. Dertil kommet: Syd-
slesvi.Prnagasinct og nyhedsbreve. 

4,3% 

1,7 '1/c, 

2,3 '¾, 

1,5 °,/4, 

4,3% 

25,3 % 

5.1.9. Sum. Sum Kulturple je- og 
formid ling . 46,1 % 

ll kt" . 5 2 Yd er li 12:ere kul ture ea 1vtteter - 1 e M"kk Ib erf! 
Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i 

net. 
5.2.1. Y deri igere kul tu-
rclle aktjvitct.cr 

Sikre Mikkclberg- cen-
ter for cricket ug nor-

Underskudsdækning 
0,8 % 

disk kuns t. 
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Mikkclbcrg - fonde n 
Mikkclberg ha r et il rligt driftsbudget på ca. C '149.000, som hidtil er blevet fi nansieret via formueafkast:. 
I midlcrtid er dette afl<ast g rundet renteudviklingen ikke stort no k ti l at dække udgifterne. Mikkdberg
fonden arbejder fortsat på a.t fi nde indtægtsløsninger for a.t dække et muligt underskud. 

5.3. Humanitært og socialt arbejde 
Sydslesvigsk I .-m enings humanitære og sociale arbe jde foregår blandt andet i de mere end 50 danske 
:cldreklubber, der er fordelt o ver hele Sydslesvig. D erudover o rga.nisen:s en lang række kulturelle aktivi
teter, sum f.eks. udflugter og foredrag. Sydslesvigsk I ·orening d river tillige en række pensionistboliger 
fordel t o ver la11c.lsdelen. I I •lensborg fim.les " Margaretha Hremer-St:ifrclsen" med 30 lejligheder, "Mar
g rethe-G ården" i Slesvig har 16 k:jligheder, i I ~gernføn.lc er der 8 og i Rendsborg 16 pensionistboliger. 

Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i 
pct. 

5.3.1 . Det humanitære Arrangere kuln1r- og sam- Sydslesvigsk l •orenings humanitære ar-

udv:ilg v:crsaktivitct.cr for SSI•\ bejde foregår b landt andet i de mere end 0,6 °/4, 
medlemmer på 60 plus. 50 danske :cldreklubbcr, der er fordelt 

over hele Sydslesvig. l lobet af et år har 
de ca. 15.000 modedeltagere. Derudover 
organiseres en lang række kulturelle akti-
vitctcr, som f.cks. udflugter og forcdrag. 
l'å I •lensborghus er dcr indre ttet et være-
s te<l med faste åbningstider. 

5 3 2 Yd r k . . er 12;ere a t1v1teter 
Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct. 

5.3.2. Yderligere kultu-
relle ak1i vi1eter 

T ilbud om rekreationsopho ld 
i Danmark for navnlig ældre 
mindre bemidlcdc medlemm er 
af det danske mindretal. 

Tilskud for at sikre en rimelig bruger-
betaling for medlemmer af det danske 
mindrcrnl til rekrc:itionsophold på 
Bcnne1gård 

1,1 % 

5.4. Varetagelse af det danske mindretals overordnede interesser og aktivi
teter inkl. personaleudgifter 
SSI;' og generalsekret~u-iatet varetager via et bred t kontaktarbejde i sam arbejde med relevan te foreninger 
og partiet Sydslesvigsk Vælgerforening mindretallets interesser i mi11rlretaLrsporgsmål. Det o verordnede 
mål er gennem folkeligt arbejde og kultur- og mindretalspo litisk indflydelse at sikre det danske 1nindre
tal optimale rammebetingelser. SSh, kontinuerl ige kontaktarbejde retter sig selvsagt ind efter skiftende 
behov og mulig heder for optimal indflydelse og fylder i alt ca. 5 pct. af SSl•s budget. 

Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct. 

5.4.1. Christiansborg. Øge kendskabet til det 
danske minc.lretal. P leje og 
udvikle kontakten til dan-
ske folketingspolitikere og 

Generel kontakt- og interessevaretage!-
sc. Dclcgationsbesog og oricnrerings-
moder m.m. 
Løbende informationsarbejde. SSFs 

1,7% 
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5.4.2. Slesvig-I lols1cn . 

5.4.3. I •orb undsplan. 

5.4.4. Europa. 

beslu1ningstagere i mini-
s1erierne om relevante 
Sy<lslesvigspo rgsmål. 
,\ kwr o verfor arrucr, 
landsregeringen og land-
dagen samt 
l) ia lc,gfo rumNorden 
(D FN). 

Konrnktarbcjde overfor 
forbundsregeringen og 
forbundsdagen. 1\ ktiv i 
kontakrudvalget og i min-
dretalsrådet. 
FUl~N og kontaktarbejde 
fo r at s tyrke europ:cisk 
mindre1alspoli1ilc 

<lehagelse i folkemode1 på Bornholm. 
I ulturnauen på Christiansborg m.m. 

Varerngclse af minJ rcta lssporgsmål og 
udvikling af mindre1alspolitik. 
Udvikling af det gr:cnseoverskridende 
samarbejde. 
l'vlindre1abpoli1iskc aktivi1e1er. Medlem 
ar ln lerregu<lvalget 5 1\ . 
Varciage mindre1alssporgsmål på for-
bundsplan. 

Udvikling ar FU li N s Jialogforum ved 
l~uropa-P arlamen1c1.. l~U og kontaktar-
bejde i I ~uroparådet. 

5.4.5. Personaleudgifter. Personaleudgif1cr. 2,4 % 

5.4.6. Sum. Sum, varetagelse det 
danske mindretals 
overordnede int.crcsser. 

4,1 % 

5.5. Administrative indsatsområder - aktiviteter inkl. personaleudg ifter 
Opgaver 

5.5.1. Bogholderiet, ccn-
tralkartoleket, copy & 
layout, rccepLion, old-
frue, rengoring. 

5.5.2. Personaleudgifter. 

Resultatkrav 

1\ dministration og oko-
nomiscyring samt admini-
strativ service. 

11ersonaleudgifter. 

Resultatmål 

K ontro l af driftsregnskabet. 
Styrke den tværgående budgctkuordine-
ring i samarbejde i med andre organisa-
tioner samt bedre samordning af mulige 
administrative områder. 

Vægt i pct. 

11,3 % 

5.5.3. Løbende dr ift 
ejendomme. 

5.5.4. J\ fs krivninger 
e jendomme 

5.5.5. Sum. 

I •'.jendomsforvaltning. 

1-'.jendomsforvaltning 

Sum administrative 
indsatsområder 
(uden Mikkelbern-). 

Administration og vedligeholdelse a f i alt 
50 ejentlnmme / forsamlingshuse, 
31 bygninger (inkl. D anevirke Museum 
og lejrskolen Skipperhuset i To nn ing), 
4 stiftelser (ældreboliger) og 
15 forvaltede bygninger (ejes af Skole-
foreningen). 
Der foretages 2 pct. ejendomsafskriv-
ning på SSFs aktive bvgningsmasse. 

18,2 %, 

3,0 % 

32,5 % 
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Som følge a.f brngeraftakr med Skoleforeningen om brugen a.f Skoleforeningens ejendomme, påhviler 
dct· SSI: a. t fi nnnsiere d,ift, vedligeholdelse og renovering. 

5.6. Andre områder 
Opgav r Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct. 

5.6.1. Økonomi-
forvaltning. 

Kontingentandele til di-
s t.riktcrnc. 
T ilskud til tilsluttede o r-

6~ nisationer (andel af 
bevillingen fra landet 
Slesvig I lo lstcn). 

dgi ft.er i forbindelse 
med T ntt:rrcg. 
Andre udgifter. 

Lubendc forvit lt ning og rådgivning 

14,8 1¾1 

6. Bevilling, resultatvurdering, regnskabsaflæggelse 

6.1. Bevilling 
Sydslesvig udvalget yder i 2019 ti l Sydslesvigsk 1:o rening et grundtilskud på i alt 

25.502.707 kr. 

Medregnet et d riftstilskud på 456.111 kroner (61 .21 0 euro) til ældre mindrebemidlede medlemmer af 
det danske mindretal til rekreationsophold i D anmark og Mikkelberg med 323.500 kroner (43.500 eu

ro).' 

6.2. Udbetaling 
T ilskuddet til Sydslc:•wigsk 17orening afholdes af § 21.91.01. D anske l( ul turd le anliggender i Sydslesvig. 
Sydslesvigsk 1 :orening modtager tilskuddet i 12 lige store månedlige rater, Jer udbetales forud. 

6.3 Ikrafttrædelse 
t\ ftalcn træder i kraft den 1. januar 2019 og løber indtil den 31. december 20 ·19, hvor aftalen ophører 
medmind re andet afotles. E fter enighed mellem aftaleparterne kan der justeres i aftalens o pgaver i afta
leperioden. J f. Sydslesviglovens § 21 har Sydslesvigsk Fo rening pligt til at indberette opståede ændringer 
i dens virke, J er har betydning for, om stø tten anvendes, eller vil blive anvendt, til formålet, til Sydsle
sv.igudvalget og kul turministeren. 

O verordnet gælder det endvidei:e, at de opstillede resultatkrav og resul tatmål tager udgangspunkt i hele 
Sydslesvigsk r:orenings virke, og er således ikke alene baseret på den m etl SyJ i;Jesvigudvalget aftal te 
bevillingsramme. Som følge dera f vil evt. ændringer i den økonomiske ramme have indflydelse på gra
den af målopfyldclse. Det betyder bland t andet at o rganisationsændringer herunder ændringer i ledelsen 
skal meddeles Sydslcsvigudvalget straks og uden forsinkelse. 

1 Tallene skal opdateres i henhold til den endelige bevilling ,i l SS] '· 
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6.4 Resultatvurdering og opfølgning 

Årlig vurdering af resultatkrav og mål 
Sydslesvigsk Fo rening skal for 2019 ri) Sydslcsvigudvalget og K ul turministeriet udarbe jde og fremsende 
en årsrappo rt, herunder et årsregnskab samt et revisio nsprotokollat, med o plysninger om rilskudclets 
anvendelse senest den 1. juni 2020 i henholc.l til bekendtgø relse om regnskab fo r, revisio n af og ind
hentning af oplysninger fra foreninger og o rganisatio ner m .v., der modtager ti lskud frn Sydslcsviguc.lval
get, nr. ·1594 af ·14. c.lecember 201 5. 

Sammen med arsregnskab og revisionsprotokollat indsendes ledelsens stillingtagen. Ledelsens stillingta
gen skal va:re underskrevet af ledc:lsen. 1\ f ledelsens still ing tagen skal clct fremgå, hvo rdan ledelsen for
ho lder sig til revisors eventuelle anbefalinger og kri tiske bemærkninger i revisionsproto kollatet for det 
pågældende år. Kulturministeren afgive r en opfølgningsrapport ti l SydslesvigudvRlget om de mod tagne 
årsrappo rter med en vurde1i ng af, om dri ftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med udvalgets 
a fgørelse, jf. Sydslesviglovens § 19. 

D en samlede målopfy ldclse drøftes på et årligt møde mellem Sydslesvigudvalgct og Sydslesvigsk I ."or
ening. D røftelsen tage r sicrlig sigte på vurderingen af opfylc.lelsen af resultatkrav, hvor målopfyldclsen 
beror på en konkret og/eller en skø nsma:ssig vurdering. 

Halvårlig status 
Som led i Sy(blcsvigudvalgets tilsyn skal Sydslesvigsk Forening derudover aAevere en halvårsstatus, som 
skal være SydslesvigudvaJget i h:cnde senest d. 15. juli 2019. Denne halvårsstatus skal indeholde m 
foreløbig afrapportering på de o psti llede mål, samt på foreningens virke generelt. 

Bekræftelse af igangværende aktivitet 
IJ ndvidere skal Sydslesvigsk 17orening senest to uger forud for hver tilskudsudbetaling til SyJ slesvigud
valgets sekret:u·iat frem~ende en bekræftelse på, at aktiviteten fortsat er i overensstemmelse med de i 
aftalen indeholdte mål- og resultatkrav, jf. Sydslcsviglovens § 12 stk. 7. 

6.5 Genforhandling 
Gen forhandling af a ftalen kan fi nde sted ved væsentlige ændringer af de t g rundlag hvorpå kon trakten 
er indgået, når der foreligger væsentlig misligholdelse fra en af aftaleparterne og i øvrigt når parterne er 
enige herom, jf. Sydslcsviglovens bestemmelser hernm. 

6.6. Regnskab og revision 
1 rsrapport og revisionsprotokollat skal være forsynet med bestyrelsens originale underskrifter. Arsrap
porten udarbejdes i henhold ri) bekendtg1"relse om regnskab for, revision af og indhentning af oplys
ninger fra foreninger og o rganisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudv~tlget, nr. 1594 af 
'I 4. december 2015. 

6. 7. Misligholdelse/opfølgning 
Sydslcsvigudvalget kan træffe afgø relse om tih,kud hel t eller delvis ti lbageholdes, j f. Sydslesvig.lovens § 
20 stk. 2. 
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,\nni l\ la tt liiest:11 (V) 
I;< ,rrnand for Sydslesvigudvalgel 

JI 
Jon 11:u don J) nscn 
J:c >rma nd r, i/Sydslesvigsk 1:orening 

6.8. Opsigelse 
( )psigc..:l se i i, ,rbindc..:lse 1 nt:d mislighc ,lddst: :1 f I« 111 1 r:i k1 t:n kan skt: rn('J henvisning ril § 20 i Sydsk svigl, , 
\'(;11 . 

Flt·11.rh11rg, dt•11 IS / I J ) / 9 

BILAG 1: ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
,\ rsrcgnskabct for Sydslesvigsk Foreningen er aflagt i overensstemmelse med bekcndt!-,rmclse nr. 1594 
af 14. december 2015 om regnskab for, revision af og indhentning nf oplysninger fra foreninger og o r
hranisat-io ncr m.v., tier modtager tilskud fra Sydslesvigudvalgc t. Den anvendte regnskabsp raksis 201 5 er 
uæm.lrct i forh, >ld til 2014. 
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Generelt om indregning og måling 
I n.:sul ta tupgon:b en indreg11es i11dt:q.!,l't.:r i t:1kt- med, :11 de indt jenes. 

1\luiver indregnes i balancen, niir del er s:1ndsy11lig1, at frem tidige 1>kunnmiske fordele vil 1illlyde for

eningen, og aktivets va.:rdi k:1n males p:ilidclig1·. 

h ,rplig1clser i11dregnes i hal:tnccn, n[1 r de t er sandsy11lig 1, al frem tidige nkunomiskc run.Ide vil fraga 
f1 ,reninge n, 1lg f"nrplig tclsens v:cn.li kan rn:tles palidclig t. \'cd forst e indregning males :1k1·ivcr og forplig
teber 1il kostpris. l •'. fkrfolgende males aktiver og rrn71lig1clsc r som heskrevcl ror liver enkel t regnskabs
pusl m.:urnror. \'cd indregning og maling i-ages hensyn til fi ,rudsigclige lab og risici, dn fn.:mlrnmmcr 
inden ;1rsreg11skabct afl:cgges, og som be- eller a fl-: r:efrcr fi ,rl1o ld, der cbist"ercde p:t balancedagen. 

1-"c ,ren ingen har i< ,rc i-aget ell opgorclse a f forcni11gcns al>ningsbalance pr ·t. januar 2003. I ll'nsct til at 
roreningrn har eksisteret siden 1920 n de indregnede ak1·iver i :1 hningshala11cen beh:cfre t med nogen 
usikkerhed, hvilket· kan have indflydebe pa opgorelse af fon.:ningcns balancesum og egenkapital. 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 
h>reningens indt:cgter bcst~1r hovedsagelig t at tilskud fra Untlcrvisningsmin is1·criet i Danmark samt 
o ffentlige tilskud fra 'f'y:ddand. T ilskud ind tægtsforcs i rcsul tatopgorclsen for det regnskabsår som de 
vcdrorer. I det om fa ng (.kr modtages tilskud til ,,,rcm ærkede anlægsronrn'\I, som ikke forer til omkost

ninger i rcsullal-opgmcbcn, fores denne indt:i;g t di rekte i forc..:n i11ge11s egenkapit:1I. 

Finansielle poster 
1.-inansiellc indta:gter og omkostninger inJrcgncs i rcsulta topg1,lrclscn med J e bcl11b, der vedn,irer rcgn
skabsarct. l .-inansicllc po ster omfatter renteind tægter og- omkostninger, realiserede kursgevinster og -
tab vedrorcnde værdipapirer og gæk] samt rcaliscn .:dc og urealisercdc transaktioner i frem med valu ta. 

Skat 
h ,reningen er godkendt som almennyttig forening og er efter tysk skattelovgivning ikke skatteplig tig. 

Balancen 
Materielle anlægsaktiver 

Ejendomme 
Crunde og bygninger indrq..,rncs vcJ forstc indregning ti l kostpris. J.!_,rangv::crcnde anlægsprojekter ind
regnes ti l de per statusdagen a fholdte anlægsomkostninger. Der foretages 2 pct a f.<;krivning på ejen

domm e. 

Modtaget anhcgstilskud til erhvervelse, opførelse eller omby!--,>·n ing af ejendomm e indreg nes i resultatop
gm·clsen såfremt det modtagne ti lskud ikke er mcmærket. Modtagne tilskud, Jer er c,,rcma:rket til an
lægsfo1mål fra tilskudsgiver, indregnes direkte i foreningens egenkapital efter afaluttct h yggeregnskab. 

Der finder ikke modregning sted m ellem indregning af aktiv og tilskud. 

I .'ortjenestc d ier tab veJ salg af foreningens ejendomme opgnres netto efter :1 fhol delse a f de til salget 

horende omkos111inger og ind rq..,mes direkte pa egenkapitalen. 
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Inventar og driftsmidler 
,\nsk:1ffdser :,f invrn lar og d1if1smidk:r e fl t:r I. januar 2010 indregnes i b:tl:111ce11 og afskrives li11ia:r1 
med en k:vt:lid p:1 3 ar, i del afskrivningerne i ansknffcb esarcl IJL:n.:gncs for <.:t k:1lt:11dera r uanset anskaf
fdst:sl idspu11 k1<.:I'. 

Kostprisen rn nfat tt:r anskaffdst:sprisen samt omlms 111inger dirt:kle 1ilknyt1el anska ffel sen ind1·il det 
1idsp11nlu·, hvor akli\'d er klar ri ! ar blive laget· i brng. 

Safn.:1111 kos1·priscn er mindrt: end 1.000 I •:U R udgifl sfores :111sk:1ffclsen srr:iks i result:Hopgordsen. 

1\ rets afs krivninger udgii"tsfon:s undt:r dt: Cllkclt·e omrndt:r i d riflt:n og folgt: r sam mt: opdeling, som 
udgift er t·il anskaffelse af mindre inven t:1rgens1:1nde. S:tlcdes prn.:senten.:s arets afokrivningcr som en 
lobende driftsudgift. 

,\ nslrnffdser af inventar og drift smidler i perioden frem til 3·1. december 2009 er udgi fi:s fo,rt direkte i 
resultat·, >pgorelsen. 

Værdipapirer 
Va:rdipapin.:r indregnes , ,g males I il k, 1stp1i s uanset· , 1111 dagsv:t:rdien mal te v:i.:re højere dier lavere. 

Tilgodehavender 
T ilgodehavendermillest il kosr pris, der s:n lvanligvis sv:l!'n til nominel vær<li. Vær<lien re<luceres med 
nc<lskrivning ti l immlegad sc :1 f forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatt·er :ifholdte omkost·ninger vedrnrende eftcr
folgendc regnskabsar. 

Likvider 
Kasse- og bankbeholdninger er indregnet og målt til nominel værdi. 

Gæld 
C æld er indregnet og målt til nominel værdi. 
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