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SENTRALSTYRETS ÂNSETRETNING 2015

Virksomhetens art og sted
Norges Blindeforbund er service- og interesseorganisasjon for blinde og
svaksynte i Norge. Forbundets overordnede mål er samfunnsmessig
likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper funksjonshemmede.

Norges Blindeforbund har hovedkontor i Oslo, og heltidsbemannede kontorer i

alle landets fylker. Denne virksomheten, og virksomheten i tre heleide
datterselskaper og to tilknyttede selskaper, er inkludert i konsernregnskapet.

Organisasjonens virksomhet i 2015 er utfyllende beskrevet i egen årsmelding
som er tilgjengelig på www.blindeforbundet.no.

Redegjørelse for årsregnskapet og opplysning om finansiell risiko m.v.
Årsregnskapet for Norges Blindeforbunds samlede aktiviteter avlegges etter
regnskapsloven og regnskapsstandarden god regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner. Arsregnskapet omfatter Norges Blindeforbunds aktivitet, som
også inkluderer virksomheten i Norges Blindeforbunds prosjekter i

utviklingsland.

Regnskapsresultatet for 2015 ble vesentlig bedre enn budsjettert.
Ârsregnskapet viser et aktivitetsresultat for morselskapet på pluss L4,6 (5,7)
millioner kroner og for konsernet L2,2 (2,1) millioner kroner. Det har først og
fremst sammenheng med at inngangen av testamentariske gaver var den
nest høyeste i organisasjonens historie. Den generelle budsjettdisiplinen er
god, og samlede driftskostnader er nesten fire millioner kroner under vedtatt
budsjett. Det positive resultatet har også medført bedre likviditet gjennom
året.

Morselskapet har en bokført formålskapital på 202,7 (188,1) millioner kroner
Konsernets bokførte formålskapital er pâ zaz,s (270,7) millioner kroner,

Morselskapets likviditetsbeholdning ved slutten av året var på 64? (47,5)
millioner kroner. Konsernets likviditetsbeholdning ved slutten av året var på
105,5 (89,6) millioner kroner. Likviditeten har vært tilfredsstillende.

Innsamlingsprosenten har økt ¡ 2015, og er pâ ZS (72) prosent.
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Forbundets virksomhet er etter sentralstyrets oppfatning tilfredsstillende
finansieft.

Norges Blindeforbund har ingen finansielle eiendeler av betydning som er
utsatt for endringer i markedsverdi. Plasseringer er gjort med lav risiko for
tap og i henhold til vedtatt forvaltningsinstruks.

Disponeri n g av å rets a ktivitetsresu ltat frem gå r av a ktivitetsreg nska pet.

Etter sentralstyrets oppfatning gir årsregnskapet og årsberetningen sammen
med årsmeldingen for 2015 en riktig oversikt over Norges Blindeforbunds
virksomhet og stilling. Videre gir det også tilstrekkelig og nødvendig
beskrivelse av de risikofaktorer som er knyttet til driften og finansieringen av
forbundet.

Fortsatt drift
Sentralstyret bekrefter at fortsatt drift er til stede, og at det er lagt til grunn
ved avleggelsen av årsregnskapet. Konklusjonen baserer seg på
aktivitetsresultatet for 2015, strategiske planer, budsjett for 2016 og
langtidsprognoser frem til og med 2079.

Hendelser etter balansedagen
Det har etter det sentralstyret kjenner til, ikke inntrådt kjente hendelser etter
regnskapsårets utgang som har betydning for organisasjonens finansielle
stilling og resultat.

Arbeidsmiljø, personale, likestilling og diskriminering
Sentralstyret anser arbeidsmiljøet i organisasjonen som godt. Oppfølging av
arbeidsmiljøundersøkelsen i 2013 har skjedd på alle nivå i forbundet også i

2015.

Av forbundets 313 (321) ansatte pr. 31. desember 2015, var 225 (22L)
kvinner og 88 (100) menn, som til sammen utgjorde gjennomsnittlig 221
(226) årsverk.

Blindeforbundet har vært lA-bedrift siden 2003, og arbeider aktivt for å

oppfylle lA-avtalens delmå1.

Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er fortsatt utmerket. Det ble
avholdt fire kontakt- og informasjonsmøter i 2015, foruten løpende kontakt
om enkeltsaker.
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Forbundets arbeidsmiljøutvalg avholdt tre møter i 2015. Dette utvalget består
av tre representanter fra ledelsen og tre representanter fra de ansatte.
Hovedverneombudet har fast plass i utvalget.

Norges Blindeforbund har utarbeidet seniorpolitikk for ansatte i bedriften. I
2015 ble det arrangert to samlinger for pensjonerte medarbeidere.

Sykefraværet utgjorde 6,99 (5,86) prosent av total arbeidstid.

I løpet av 2015 er det innrapportert fem arbeidsuhell. Uhellene var ikke av
alvorlig karakter,

Norges Blindeforbund arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme
formålet i lov om likestilling mellom kjønnene, diskrimineringsloven om
etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om
seksuell orientering, Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og
arbeidsvil kår, fofremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot
trakassering.

Det praktiseres lik lønn for likt arbeid, og tilstrebes jevn kjønnsmessig
fordeling av medarbeidere ved rekruttering, enten det gjelder kvinne- eller
mannsdominefte stillingskategorier. I sentralstyret er det to av hveft kjønn i

tillegg til ansattes representant.

Mer enn ti prosent av forbundets medarbeidere (ekskl. telefonselgere) er
blinde eller svaksynte, eller har annen form for nedsatt funksjonsevne.

Det er gjort prinsippvedtak om at forbundets eiendommer og bygninger skal
være universelt utformet,

Miljørappoftering
Norges Blindeforbund driver ikke med aktiviteter som i vesentlig grad har
negativ innvirkning på Oet ytre miljøet.

Fremtidig utvikling
Norges Blindeforbund hadde pr. 31. desember 2015 tO 572 (11 123)
betalende medlemmer, og 563 (576) støttemedlemmer.

Med utgangspounkt i økonomiske utsikter og prognoser for kommende 3- 5-
ärsperiode, päbegynte forbundets organer i 2OL4 en diskusjon om hvordan
organisasjonen skal rigge seg for å møte forventet inntektsbortfall i 2018,
blant annet som følge av vedtatt endring av fordelingen av overskuddet fra
Norsk Tipping. Et større utredningsarbeid er påbegynt, og saken ble viet bred
oppmerksomhet i 2015 ¡åOe ¡ sentralstyret, på årets tre landsstyremøter og
på landsmøtet. Målsettingen med prosessen er at forbundets økonomiske
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bærekraft opprettholdes, slik at Norges Blindeforbund foftsatt kan framstå
som en viktig tjenesteyter, et tydelig talerør og en effektiv pådriver for å
ivareta synshemmedes interesser.

Norges Blindeforbund tapte saken i Oslo tingrett mot Skatt
østlSkattedirektoratet. Blindeforbundet reiste saken med bakgrunn i Skatt
østs vedtak om ikke å gi forbundet merverdiavgiftsrefusjon for lovpålagte
tjenester. Sentralstyret vedtok å anke saken inn for lagmannsretten, Saken er
berammet høsten 2016.
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Oslo, 1. juni 2OL6
Sentralstyret i Norges Blindeforbund
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