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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Alzheimerforeningen.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter, Sundheds- og Ældreministeriets tilskudsbetingelser for tilskud fra driftspuljen, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud på
500.000 kr. eller derover samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Tips & Lottomidler
Alzheimerforeningen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der
tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler.
Indsamlingsregnskab note 13
Indsamlingen er foretaget i henhold til foreningens godkendelse i henhold til indsamlingslovens § 4, stk. 1 og i
overensstemmelse med indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse.
Vi anser det i note 13 opstillede regnskab for indsamling til fordel for foreningens formål, der skal støtte foreningens generelle arbejde for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019, for udarbejdet i overensstemmelse
med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelse nr.160 af 26. februar 2020 og indsamlingsloven.
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.
København, den 17. juni 2020

Direktion
Nis Peter Nissen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til repræsentantskabet for Alzheimerforeningen
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Alzheimerforeningen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter foreningens vedtægter, Sundheds- og Ældreministeriets tilskudsbetingelser for tilskud fra driftspuljen, Sundheds- og
Ældreministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud på 500.000 kr. eller derover samt bekendtgørelse nr. 160 af
26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og økonomidecember 2019 i overensstemmelse med foreningens vedtægter, Sundheds- og Ældreministeriets tilskudsbetingelser for tilskud fra driftspuljen, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud på 500.000
kr. eller derover samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.
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 af modtagne offentlige
midler udføres på grundlag af bestemmelserne i Sundheds- og Ældreministeriets tilskudsbetingelser for tilskud
fra driftspuljen, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud på 500.000 kr. eller derover
samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger. 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 foreningens vedtægter, Sundheds- og Ældreministeriets tilskudsbetingelser for tilskud fra driftspuljen,
Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud på 500.000 kr. eller derover samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)
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 bestyrelsen 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 overensstemfor offentlig revision jf. Sundheds- og Ældreministeriets tilskudsbetingelser for tilskud fra driftspuljen, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud på 500.000 kr. eller derover samt bekendtgørelse
nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger, 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, standarderne for offentlig revision jf. Sundheds- og Ældreministeriets tilskudsbetingelser for tilskud fra driftspuljen, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud på
500.000 kr. eller derover samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger, 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)
•

Konkluderer vi, om ledelsen 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 noteoplysmåde, 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.

Udtalelse om ledelsesberetning
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 god
regnskabsskik samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation
i ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)
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 love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at
der er taget skyldige økonomiske hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af foreningen, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer
og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
disk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter
samt med 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 foreningen, 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.

København, den 17. juni 2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24730
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Ledelsesberetning
Lørdag den 4. maj 2019 kunne Alzheimerforeningens formand Birgitte Vølund på det årlige Demensråd meddele, at det var lykkedes foreningen at finde 100.000 Demensvenner i Danmark. Dermed var et af Demensvenner
projektets centrale målsætninger nået et halvt år tidligere end planlagt. Projektets øvrige målsætninger om lokale
og landsdækkende Demensven-partnerskaber, øget viden om demens hos danskerne og ændret opfattelse og
holdning i befolkningen til personer med demens blev også nået i 2019.
Demensvenner har også på anden vis været en succes. Som en væsentlig del af Alzheimerforeningen strategi for
2015-2018 - Gør Danmark demensvenlig – har Demensvenner projektet fungeret som en aktiv drivkraft i udviklingen af Alzheimerforeningens øvrige virke. Fra at være en mindre patientforening, med knap 9.000 medlemmer
og faste bidragsydere og en omsætning på 14 millioner kroner ved projektets start i 2015, er Alzheimerforeninmedlemmer og faste bidragsydere og en samlet omsætning på godt 27 millioner kroner.
Alzheimerforeningens nye strategi for 2019-2021 - Tættere på livet med demens – følger succesen op med fokus
på øget støtte og flere tilbud om hjælp og rådgivning til familier berørt af demens. Foreningens indsats i 2019
vidner om, at denne strategi også er kommet godt fra start.

Patientstøtte og rådgivning
Støtte og rådgivning til familier berørt af demenssygdom udgør en stadig stigende del af Alzheimerforeningens
indsats. I 2019 blev næsten halvdelen af alle udgifter brugt til aktiviteter, der støtter og rådgiver personer med
demens og deres pårørende – en stigning på næsten 20 procent sammenlignet med året før.
Den øgede aktivitet vedrører især øget indsats i lokalt forankrede initiativer som følge af Alzheimerforeningens
nye strategi. Der er tale om støtte og rådgivning via Demensfælleskabet Kallerupvej i Odense og Østjylland, der
i 2019 tilbød godt 350 konkrete aktiviteter med tilsammen flere end 2.000 deltagere. Der er ydermere givet øget
støtte til lokale aktiviteter via en treårig ansættelse af en lokalkonsulent på Fyn samt en fordobling af den samlede
støtte til det lokale arbejde i lokalforeninger, demensgrupper og andre lokale støtte- og pårørendegrupper. Der
er endvidere ansat af en landsdækkende konsulent til at styrke det lokale engagement.
Der er endvidere igangsat mange konkrete aktiviteter i forlængelse af Demensvenner projektet, der foruden de
godt 110.000 Demensvenner og 725 Demensveninstruktører og undervisere også omfattede aktiviteter i samarbejde med 8 større landsdækkende eller regionale virksomheder, 42 kommuner og 560 andre partnerskaber.
Rum’ligheds projektet, der er en forlængelse af pilotprojektet om enlige med demens, har siden projektet startede
desuden haft kontakt til 25 boligselskaber og kommuner landet over. Erindringsdans på plejehjem fortsatte også
i 2019 med tre instruktørkurser, 59 nye erindringsdans instruktører samt Erindringsdans på 32 nye plejecentre.
Den specialiserede støtte og rådgivning er også udbygget i 2019. Indsatsen overfor børn og unge er videreført
via projektet Det gode familieliv med etablering af børnegrupper, afholdelse af ungecamps og familiecamps,
udarbejdelse af rådgivningsmateriale og uddannelse af demenskoordinatorer og andre fagpersoner, som kommer
i kontakt med børn og unge berørt af demenssygdom i nærmeste familie.
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Ledelsesberetning (fortsat)
Den specialiserede indsats omfatter endvidere målrettede tilbud om meningsfuldt samvær med ligestillede igennem to Aktiv Højskole forløb for mennesker med demens, to feriekurser for ægtepar, Tænketanken og det målrettede kursus for pårørende til personer på plejehjem Sammen-hver-for-sig, der i 2019 var meget efterspurgt
med fuldt deltagerantal og 50 personer på venteliste. Derudover er støtten til familier berørt af frontotemporal
demens øget med gennemførelse af et kursus for pårørende samt udvidelse af den lukkede facebookgruppe til
650 personer – en stigning på knapt 50 % sammenlignet med 2018.
Den direkte personlige rådgivning, der foregår på Alzheimerforeningens telefonrådgivning Demenslinien og via
bisidderkorpset, er også i 2019 blevet styrket. Rådgivningen har fået tilknyttet yderlig socialfaglige kompetencer,
der er meget efterspurgte. Næsten hver tredje af de godt 3.000 henvendelser til Demenslinien handlede i 2019
om et juridisk eller socialfagligt spørgsmål. Det en fordobling sammenlignet med 2018. Viden og erfaring fra
medier, i medierne generelt og gennem de øvrige aktiviteter, der gennemføres. Alzheimerforeningens bisidderkorpset er endnu ikke landsdækkende, men blev i 2019 udvidet med yderligere 20 bisiddere, så der i alt er godt
40 bisiddere på landsplan.

Oplysning om demens
Alzheimerforeningens oplysningsindsats har i de seneste år ændret sig markant fra formidling via traditionelle
kanaler som trykte materialer og medier til digitale og elektroniske. Mens antallet af tryksager og avisartikler
om demens er faldet siden 2015 er antallet af besøg på Alzheimerforeningens website, radio- og TV-indslag og
engagementet på sociale medier steget markant.
Flere end 13 millioner gange var Alzheimerforeningen i 2019 i kontakt til en person på sociale medier med et
opslag, en historie eller en opfordring til at række en hånd til et andet menneske med demenssygdom, og mere
end 500.000 gange likede, delte eller kommenterede en person på sociale medier et opslag fra Alzheimerforeningen. Særligt engagementet har der været på Alzheimerforeningens Facebook-side, der i 2019 havde næsten
150.000 interaktioner, hvilket er fire gange flere end i 2018.
Et af de helt store højdepunkter på Alzheimerforeningens sociale medier i 2019 har været Demensven-adventskalenderen med DJ Tiger og hans morfar. Opslagene med de fire afsnit er samlet set nået ud til næsten én million
mennesker og flere end 50.000 af disse likede, kommenterede, delte eller klikkede på et af opslagenes links.
Digital kommunikation foregår også på andre medier. Alzheimerforeningens websites havde i 2019 næsten
300.000 besøgende, hvilket er en fremgang på knapt 30 procent sammenlignet med året før. De to nyhedsbreve
fra Alzheimerforeningen og Demensvenner har også haft stor fremgang i 2019 på næsten 50 procent med henholdsvis 24.000 og 38.000 modtagere og en åbningsrate på 30 og 40 procent.
Alzheimerforeningen har derudover også været aktiv på både Instagram, LinkedIn og Twitter og har nu flere
end 250 digitale ambassadører, der hjælper med at skrive og dele historier og opslag på digitale medier. I samarbejde med REMA 1000 er der endvidere etableret en gruppe på REMA 1000’s intranet med næsten 14.000
medarbejdere, der kan hente gode råd og ideer til, hvordan de hjælper mennesker med demens. På tryk udkom
Alzheimerforeningens medlemsmagasin Livet med Demens med fire numre i 2019 om henholdsvis, dilemmaer,
det lokale engagement, ressourcer i hverdagen og håb og forskning.
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Ledelsesberetning (fortsat)
Alzheimerforeningens indsats fylder fortsat meget i den danske medieomtale af demenssygdom. I 2019 var Alzheimerforeningens konkrete arbejde direkte nævnt i knap hver tiende avisartikel om demens. Det er den næststørste andel siden 2007 og kun overgået af 2017, hvor medieomtalen i forbindelse med Prins Henriks demenssygdom også gav megen omtale af Alzheimerforeningen. Dokumentarprogrammer, hvor Alzheimerforeningen
har spillet en aktiv rolle - både foran og bagved kameraet - fik også i 2109 markant opmærksomhed. Sidste del
af DR dokumentar om En stille forsvinden blev set af over en halv million seere og fik efterfølgende stor aktivitet
på hjemmeside og sociale medier.
Alzheimerforeningens oplysningsindsats har i 2019 gjort en positiv forskel og direkte medvirket til, at flere
danskere i dag kender til demenssygdom. En spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolkde adspurgte havde nogen, stor eller indgående viden om demens. I 2016 var tallet 45%.

Viden og forskning
Alzheimerforeningen donerede i 2019 knap 1 million kroner til Alzheimer-forskningsfonden. Det er ca. 10 procent mindre end 2018, hvor Alzheimerforeningen havde fået et ekstraordinært forskningsbidrag på godt 100.000
kroner. I anledning af den internationale Alzheimerdag 2019 kunne HKH Prinsesse Benedikte derfor, på vegne
af Alzheimer-forskningsfonden, uddele forskningspriser og støtte til forskningsprojekter for i alt 4,1 millioner
kroner, hvilket var 700.000 mere end i 2018.
Foruden indsamling af midler til demensforskning bidrager Alzheimerforeningen endvidere til forskning om
demens via Ph.d. projektet Tættere på livet med demens. Alzheimerforeningen fortsatte også i 2019 vidensindsamling via Demenspanelet bl.a. med en spørgeskemaundersøgelser om kommunernes demensindsats, hvis resultater offentliggøres i 2020.

Interessevaretagelse
Alzheimerforeningen har, igennem hele 2019, arbejdet målrettet på at overbevise centrale aktører i Folketinget
om nødvendigheden af fortsat finansiering af Den Nationale Demenshandlingsplan. I efteråret 2019 intensiverede foreningen indsatsen og stod bl.a. bag en appel til samtlige medlemmer af det nyvalgte Folketing fra personer, der er landskendte fra en række TV-dokumentarer om demens. Appellen og Alzheimerforeningens indsats
virkede. I november 2019 kunne regeringen oplyse, at der var indgået aftale med alle Folketingets partier om en
bevilling på en kvart milliard kroner over en fireårig periode til fortsættelse af Demenshandlingsplanen.
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•

•
•
•

Regeringens udspil om sundhedsreform bl.a. på møder med Innovationsminister og Sundhedsminister,
henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg samt direkte opfordring til statsministeren om at lytte til patienter, medtage behandling på plejehjem og tilbyde familier berørt af demenssygdom en Demenspakke.
Alzheimerforeningen kunne som baggrund for opfordringerne offentliggøre resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt demenspatienter og pårørende, der som højeste prioritet ønskede netop en Demenspakke svarende til de mange kræftpakker, sundhedsvæsenet har indført på kræftområdet.
To valgoplæg i forbindelse med Folketingsvalget 2019 om helholdsvis behov for øgede investeringer i
Demensforskning og grundnormering på plejehjem.
Plejehjemslæger på baggrund af landsdækkende undersøgelse af omfanget og henvendelse til ansvarlige
ministre samt Folketinget.
Ældres sundhed og trivsel med en skarp kritik, fordi Sundhedsstyrelsens rapport om ældres sundhed slet
ikke omtalte demens, plejehjem eller pårørende generelt. Kritikken blev fulgt op af et konkret forslag til
sundhedsministeren om, at Sundhedsstyrelsen fremover medtager demenssygdom i tilsvarende undersøgelser og rapporter om ældres sundhed.

Alzheimerforeningen har i 2019 desuden afgivet en række høringssvar på lovforslag, udkast til bekendtgørelser
og vejledninger af relevans for familier berørt af demenssygdom bl.a. om Servicelovens bestemmelser om anvendelse af magt. Alzheimerforeningen har derudover haft en række møder med relevante ministre samt repræsentanter fra Folketingets partier, myndigheder og styrelser samt andre relevante interessenter. Alzheimerforeningen har derudover også bidraget som medlemmer af relevante arbejds- og følgegrupper på demensområdet.
I 2019 var Alzheimerforeningen endvidere aktivt involveret i en række konkrete sager, hvor personer med demenssygdom enten har været udsat for alvorligt omsorgssvigt, eller hvor familier berørt af demens er blevet
svigtet af regionale og kommunale myndigheder. I de fleste af disse sager er der alene tale om rådgivning til de
berørte, men i flere og flere sager opfordrer de pågældende Alzheimerforeningen til ”at gå videre” i forhold til
det politiske system eller ansvarlig myndighed. Dette var bl.a. tilfældet i forbindelse med en alvorlig sag om
fejlbehandling, omsorgssvigt og ulovlig fastspænding med sele af en person med demenssygdom på et plejehjem
– alle forhold som ansvarlige tilsynsmyndigheder efterfølgende har påtalt. Sagen blev omtalt i flere medier og
resulterede bl.a. i en række spørgsmål til de ansvarlige ministre. Alzheimerforeningen opfordrede i den forbindelse Folketinget til helt at forbyde fastspænding til en seng.

Indsamling og fundraising
Der er mange foreninger og velgørende foreninger, der samler penge ind hos danskerne. Flere større indsamlingsorganisationer oplever nedgang i landsindsamlinger og omlægger fundraisingen til andre aktiviteter. Alzheimerforeningens fundraisingindsats er dog fortsat stigende. I 2019 blev der i alt skabt indtægter for knap 20
millioner kroner fraregnet arv, hvilket er en lille fremgang på 2,3 procent sammenlignet med 2018. Men konkurrencen på indsamlingsmarkedet kan også mærkes. Udgifter til fundraising steg således i 2019 og udgjorde
ca. 17 procent af de samlede indtægter minus arv. Dette er en stigning sammenlignet med 2018, hvor de udgjorde
15 procent.
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Alzheimerforeningens indsamlingsaktiviteter omfattede i 2019 SMS-donationer, MobilePay, annoncering i udvalgte medier, telemarketing og opfordring på sociale medier samt onlinedonationer via alzheimer.dk og BetterNow.dk. Alzheimerforeningen samlede også ind via events, private arrangementer og landsdækkende gadeindsamling samt via udsendelse af mails og breve til medlemmer og erhvervspartnere. Derudover bidrager medlemmer til foreningens indsats via medlemskontingenter.
På den internationale Alzheimerdag 21. september 2019 gennemførte Alzheimerforeningen en landsdækkende
gadeindsamling. Flere end 1.500 indsamlere, 125 plejehjem, 60 virksomheder og hundredvis af SoMe brugere
og andre var på dagen aktiv med opfordringer og bidrag. I alt blev der indsamlet godt 1,9 millioner kroner. Det
er det bedste resultat, siden foreningen påbegyndte de landsdækkende gadeindsamlinger i 2016 og en fremgang

Indtægterne fra medlemskontingenter steg i 2019 med knap 3 procent sammenlignet med 2018 og udgør ca. 17
procent af alle indtægter minus arv. Demenssygdom rammer hele familien. Derfor opfordrer Alzheimerforeningen medlemmer til at tegne et familiemedlemsskab, og opfordringen ser ud til at have effekt, idet indtægter fra
familiemedlemsskaber er steget med ca. 10 procent fra 2018 til 2019, mens indtægter fra personlige medlemskaber i samme periode er faldet med 3 procent.
Indsamlinger via events som fx YouRun og DM-dressur, individuelle indsamlingsaktiviteter på sociale medier
og udsendelse af direkte jule- og påskebreve med opfordringer til at støtte Alzheimerforeningen bidrog i 2019
med knap en million kroner til Alzheimerforeningens arbejde. Det er 400.000 mindre end i 2018, hvilket skyldes
at facebook ikke længere tillader brugere at indsamle penge til foreningernes arbejde. Selvom individuelle indsamlinger via Bettenow steg med 60 procent og i 2019 bidrog med 287.000 kroner, kunne det ikke opveje tabet
af facebook-indsamlingerne.
I efteråret 2019 opfordrede Alzheimerforeningen endvidere Demensvenner til at støtte fortsættelse af Demensven-projektet. Flere end 1.150 fulgte opfordringerne, heraf 885 som faste bidragsydere med et månedligt bidrag
svarende til en kvart million kroner om året og godt 275 enkelt donationer på i alt ca. 75.000 kroner i 2019.
Udover den målrettede indsamlingsaktivitet blandt medlemmer, private og virksomheder søger Alzheimerforeningen om tilskud fra offentlige og private fonde til generelle eller konkrete formål. I 2019 gav det en samlet
indtægt på i alt 15,7 millioner kroner, hvilket er en lille fremgang på 5 procent sammenlignet med 2018.
Endeligt opfordrer Alzheimerforeningen medlemmer og andre til at betænke foreningen med testamentariske
gaver. Arveindtægter varierer dog meget fra år til år. I 2019 fik Alzheimerforeningen arveindtægter på godt 3,2
millioner kroner, mens de året før udgjorde næsten 14 millioner kroner. Igennem de sidste år er der dog sket en
markant stigning i indtægter fra arv. I femårsperioden fra 2009-2013 var den gennemsnitlige årlige indtægt fra
arv på 3,3 millioner kroner. I perioden 2014-2019 var den næsten fordoblet til 5,9 millioner kroner.
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Forening og medlemsdemokrati
Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation med 13 lokalforeninger, flere demensgrupper og fem regionale
forsamlinger. I 2019 blev der foretaget en ”oprydning” blandt gratismedlemmer og medlemmer, der ikke har
betalt kontingent. Det samlede antal registrerede medlemmer er derfor faldet til 18.397.
I 2019 måtte endnu en lokalforening – Sønderjylland – nedlægge sig selv pga. manglende interesse for at deltage
i bestyrelsesarbejdet, og flere andre lokalforeninger, der dækker store geografiske områder, oplever vanskeligheder med at få engageret medlemmerne i det lokale foreningsdemokrati. Alzheimerforeningens bestyrelse har
som konsekvens opprioriteret den lokale indsats bl.a. ved ansættelse af en landsdækkende konsulent, der skal
Engagementet i Demensfællesskaberne i Odense og Østjylland er samtidigt opprioriteret.
Demensrådet har til gengæld været en succes med flere end 200 deltagere i 2019, tankevækkende og inspirerende
oplæg, gode og grundige workshops og seminarer samt stor valgdeltagelse til repræsentantskabet. Evalueringen
viste endvidere, at stort set alle (90-98 procent) var yderst tilfredse med programmet og afviklingen, og at alle
de adspurgte deltagere ubetinget sagde ja til deltagelse på Demensrådet 2020.
For andet år i træk blev der i efteråret 2019 afholdt en repræsentantskabskonference, hvor temaet var resultaterne
fra en spørgeskemaundersøgelse blandt Alzheimerforeningens medlemmer og respondenter i Demenspanelet.
Undersøgelse viste bl.a., at hvis kommunernes konkrete indsats svarer til ønskerne om en demenspakke, finder
9 ud af 10 familier berørt af demenssygdom, at kommunernes demenstilbud er relevante i høj eller meget høj
grad. Hvis ikke kommunerne har disse demenstilbud, er det færre end hver femte.
Alzheimerforeningens bestyrelse har 2019 vedtaget foreningens første egentlige forskningsstrategi, der skal øge
fundraising til forskning og sikre større inddragelse af mennesker berørt af demens i forskningen om demens.
Alzheimerforeningens bestyrelse har endvidere gennemgået og revideret de indsamlingsetiske retningslinjer.

Økonomi og sekretariat
Årsregnskabet for 2019 viser et samlet underskud på ca. 4,4 millioner kroner, hvilket er 600.000 kroner bedre
end forventet i det budget 2019, som Repræsentantskabet godkendte den 4. maj 2019. Det budgetterede underskud er en følge af den langsigtede investering på 10-15 millioner kroner til realisering af Alzheimerforeningens
strategi Tættere på Livet med Demens, som løber fra 2019-2022. Det øgede aktivitetsniveau, som er et resultat
af den nye strategi, viser sig også i stigende udgifter, der i 2019 udgjorde 27,7 millioner kroner – en stigning på
ca. 10 procent i forhold til 2018.
Indtægterne udgjorde godt 23 millioner kroner, hvilket er 10 millioner kroner mindre end i 2018. Årsagen hertil
er, at arveindtægterne i 2019 på tilsvarende vis var ca. 10 millioner kroner mindre i 2019 end i 2018.
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Alzheimerforeningens egenkapital udgjorde ved udgangen af 2019 16,6 millioner kroner, hvilket giver finansiel
mulighed for at fastholde investering i videreudvikling af Alzheimerforeningens virke. Bestyrelsen har derfor i
forbindelse med budget 2020 fastholdt en underskudsgaranti, indenfor den planlagte økonomiske ramme, på
yderligere 4,9 millioner kroner i 2020.
Alzheimerforeningens økonomisystem blev i 2019 udskiftet, da det hidtidige økonomisystem ikke længere bliver
ajourført og derfor ikke kan superviseres. Indkøb og indkøring af et nyt økonomisystem har betydet ekstra udgifter i sekretariatet, men forventes på længere sigt at kunne tjene sig ind bl.a. via bedre økonomistyring og
automatisering af visse bogføringsprocesser. Det nye økonomisystem vil endvidere betyde ændringer i kontoplan

Udgifter til sekretariatets drift og personale udgjorde i 2019 godt 23 procent af de samlede udgifter, hvilket er
på niveau med 2018. Alzheimerforeningens sekretariat blev i 2019 udvidet bl.a. med flere lokale medarbejdere
og i landssekretariatets økonomi og fundraisingafdeling. Sekretariatet beskæftigede i 2019 ca. 40 medarbejdere
svarende til 28,54 årsværk.
Alzheimerforeningens sekretariat er vokset igennem de seneste 10 år, og det har derfor været nødvendigt at
ændre organisationsstrukturen. Der er således oprettet tre afdelinger og ansat tre afdelingschefer med personaleansvar. Sekretariatets daglige ledelse varetages nu af en ledergruppe bestående af Alzheimerforeningens direktør
samt de tre afdelingschefer.
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens underskrivelse, der anses
for væsentligt at kunne ændre vurderingen af årsrapporten for foreningen. Fremkomsten af Corona-virusset (COVID-19) kan dog få negativ betydning på foreningens forventninger til resultatet for 2020. Det har bl.a. været
nødvendigt at udskyde de vedtægtsbestemte Demensråd og repræsentantskabsmøde, men det er på offentliggørelsestidspunktet af årsrapporten ikke muligt at vurdere omfanget af den eventuelle negative betydning.
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Resultatopgørelse for 2019
Note
____

2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

Kontingenter

1

3.362.448

3.255

Gaver og bidrag – generelt

2

5.958.368

5.226

Gaver og bidrag – formål

3

9.704.024

9.667

3.236.693

13.951

Arv
Andet (salg, royalty, brugerbetaling mv.)

4

929.379

1.318

Renteindtægter og kursgevinster

5

55.903
___________

69
_______

23.246.815
___________

33.486
_______

Indtægter i alt
Omkostninger
Støtte og rådgivning

6

(12.827.081)

(10.501)

Oplysning og information

7

(2.305.363)

(3.726)

Forening

8

(1.081.906)

(1.107)

Forskning

9

(1.329.827)

(1.205)

Fundraising

10

(3.574.398)

(2.996)

Sekretariat

11

(6.474.322)

(5.643)

Renteudgifter og kurstab

12

(73.603)
___________

(77)
_______

Omkostninger i alt

(27.666.500)
___________

(25.255)
_______

Årets resultat

(4.419.685)
___________

8.231
_______

Resultatdisponering
Overført til næste år

( ) = omkostning/underskud

(4.419.685)
___________
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Balance pr. 31.12.2019
2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

19.403

1

1.918.084

764

Huslejedepositum

298.301
___________

293
_______

Tilgodehavender i alt

2.235.788
___________

1.058
_______

6.405.239
___________

7.385
_______

Likvide beholdninger

12.580.131
___________

16.226
_______

Omsætningsaktiver

21.221.158
___________

24.669
_______

Aktiver

21.221.158
___________

24.669
_______

16.641.350
___________

21.061
_______

Feriepengeforpligtigelse

462.579
___________

0
_______

Langfristede gældsforpligtelser

462.579
___________

0
_______

Note
____

Momstilgodehavende
Andre tilgodehavender

Værdipapirer

Egenkapital

14

15

16

Øremærkede indtægter pr. 31.12.2019 til senere anvendelse

17

1.582.740

1.233

Anden gæld

18

2.534.489
___________

2.375
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

4.117.229
___________

3.608
_______

Gældsforpligtelser

4.579.808
___________

3.608
_______

Passiver

21.221.158
___________

24.669
_______

Indsamling

13

Personaleomkostninger

19

Eventualforpligtelser

20
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Noter
2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

Personlige medlemskaber

1.082.992

1.116

Familiemedlemskaber

1.814.941

1.632

261.605

252

76.000

104

3.550

10

123.360
___________

141
_______

3.362.448
___________

3.255
_______

Gadeindsamling

1.914.532

1.376

Private

1.901.803

2.169

Fonde

555.500

482

Virksomheder

103.706

167

Driftspuljetilskud fra Sundheds- & Ældreministeriet

952.345

683

Momskompensation

419.613

322

110.869
___________

27
_______

5.958.368
___________

5.226
_______

Institutionsmedlemskaber
Firmamedlemskaber
Abonnementer
Støttemedlemskaber

2. Gaver og bidrag – generelt

Øvrige indtægter

De anvendte driftspuljetilskud er anvendt inden for fondens formål, og jf. bevillingsbrevets betingelser. Der
henvises til årsberetningen som beskriver hvordan bevillingen er anvendt.
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Noter
2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

850.817

422

3.055.216

3.512

61.300

14

Offentlige (Tips og lotto, aktivitetspuljen) 2018

280.000

226

Offentlige (Tips og lotte, aktivitetspuljen) 2019

190.000

0

Offentlige (Udviklingspuljen, Enlige med demens)

129.939

893

0

131

1.597.801

912

74.294

62

0

218

3.314.007

2.916

Offentlige (Øvrige)

150.650
___________

361
_______

Gaver og bidrag anvendt i året
Årets aktivitetspuljemidler rummer bevillinger for både 2018 og 2019.

9.704.024
___________

9.667
_______

248.555

218

Omkostninger relateret til salgsindtægter i webshoppen (-)

(263.648)

(185)

Salgsindtægter, pakker projekt Demensvenner i Danmark

213.440

540

Salg af annoncer

33.250

4

Royalty

61.784

83

Administrationsbidrag fra Alzheimer-Forskningsfonden

152.106

152

Brugerbetaling vedr. projekter

473.235

506

10.657
___________

0
_______

929.379
___________

1.318
_______

51.869

66

4.034
___________

3
_______

55.903
___________

69
_______

Øvrige øremærkede bidrag fra private
Fonde
Virksomheder

Demensvenner i Danmark
Offentlige (Satspuljen, Rådgivning og aktivitetscentre Østjylland)
Offentlige (Bladpuljen)
Nordens Velfârd – til Nordisk konference 2018
Offentlige (Demensvenligt Danmark)

4. Andet (salg, royalty, brugerbetaling mv.)
Salgsindtægter, varer i webshoppen

MobilePay

5. Renteindtægter og kursgevinster
Værdipapirer, afkast
Aktieudbytte
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Noter
2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

1.120.030

1.020

Aflastning og kurser

131.970

338

Rekreationsophold, aktivitetspuljen 2019

169.043

0

0

95

47.977

15

135.840

106

Demensvenner i Danmark, satspuljemidler

3.626.905

3.456

Demensvenner i Danmark

1.026.130

710

132.140

893

83.548

0

1.630.593

912

35.367

38

1.038.479

250

Lokalforeninger – aktiviteter

213.650

45

Lokalforeninger – tilskud

486.334

466

0

97

Lokalforeninger og demensgrupper

506.801

0

Aktiv Højskole, aktivitetspuljen 2019

211.685

393

Aktiv Højskole, aktivitetspuljen 2018

227.499

0

79.453

259

Børn/Unge-projekt, sorggrupper, Veluxfonden

0

16

Ungecamp

0

208

1.273.982

1.062

0

70

30.988

29

115.259

0

85.937

23

101.402

0

316.069
___________

0
_______

12.827.081
___________

10.501
_______

Demenslinien i alt (inkl. løn)

Temaaftener
Støttegrupper - pårørendegruppe
TænkeTank

Enlige med demens
Demenspakke
Rådgivning og aktivitetscentre Østjylland, satspuljemidler
Rådgivning og aktivitetscentre Østjylland
RUM’lighed

Demensgrupper

Erindringsdans

Det gode familieliv, Veluxfonden
Kommunikation og Samvær (projekt forankret i lokalforeningen Nordjylland)
Demensnet
Viden- og indsigt, aktivitetspuljen 2019
Bisidder, aktivitetspuljen 2018
Rådgivningsfilm, aktivitetspuljen 2018
Rådgivningscenter Fyn
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Noter
2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

90.067

125

635.351

729

90.236

21

1.054.203

994

0

2

54.139

1.411

381.367
___________

444
_______

2.305.363
___________

3.726
_______

27.519

28

295.593

217

Konf./messer – Demensdagene

17.931

0

Bestyrelse, FU og formandskab

410.920

397

Lokalforeninger, revision og møder mm

117.469

20

Retsudvalg

3.874

0

Forskningsudvalg

3.627

1

Nationalt samarbejde

99.036

75

Internationalt samarbejde (nordisk, AE, ADI)

77.909

90

5.000

5

23.028
___________

274
_______

1.081.906
___________

1.107
_______

Forskningsfond, bidrag fra donorer

357.802

323

Ekstraordinært bidrag til forskning

0

110

583.846

599

388.179
___________

173
_______

1.329.827
___________

1.205
_______

Pjecer m.m.
Website
Demenspanel
Kampagner/oplysning. fortalervirksomhed og PR
TV2 kampagne
Folkeoplysning om demens
Magasinet Demens

8. Forening
Repræsentantskab
Demensråd

Prisuddeling, årets demensven
Nordisk konference

9. Forskning

Forskningsfond, 10 % af kontingent/bidrag til Alzheimerforeningen
PHD-projekt
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7. Oplysning og information
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Alzheimerforeningen

Noter
2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

Investeringspulje

257.582

450

Medlems- og bidragshvervning

494.936

280

Gadeindsamling

631.219

460

PBS mm

200.686

199

1.989.975
___________

1.607
_______

3.574.398
___________

2.996
_______

3.461.631

2.705

Uddannelsespulje

235.410

222

Lokaler

862.150

945

Kontorhold

579.520

512

Tjenesteydelser

106.500

164

It og kommunikation

907.636

767

Personaleydelser herunder rekruttering

119.383

152

Forsikring m.m.

89.304

79

Møde og rejser

117.745

103

Intern adm. andel

(42.075)

(39)

Løn

11. Sekretariat
Løn

Øvrige sekretariatsudgifter

37.118
___________

33
_______

6.474.322
___________

5.643
_______

Jævnfør foreningens vedtægter § 7, stk. 6 er foreningens arbejde baseret på en frivillig indsats, og alle tillidshverv
i foreningen (herunder i lokalforeninger og regionsforsamlinger) er ulønnede.

12. Renteudgifter og kurstab
Værdipapirer, kursregulering

73.603
___________

77
_______

73.603
___________

77
_______
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10. Fundraising
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Noter
2019
kr.
___________

13. Indsamling
Indtægter
Gaver og bidrag fra privatpersoner
Bidrag i forbindelse med mindebegivenheder
Gavebreve
Gaver til forskning

2.028.012
287.803
12.000
178.650
__________
2.506.465
__________

Omkostninger forbundet med opkrævning

(109.219)

Annoncering på sociale medier

(125.096)

Administration forskningsfond

(152.106)

Administration

(497.281)
__________
(883.702)
__________

Resultat af indsamling

1.622.763
__________

Der er 2019 indsamlet midler til finansiering af foreningens aktivitet og i overensstemmelse med Lov nr. 511 af
26. maj 2014 og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.
Overskuddet af indsamlingerne er anvendt til støtte og rådgivning for bedring af vilkårene for mennesker med
demens og deres pårørende i henhold til foreningens formålsparagraf.
Udgifter til drift af sekretariat og lønninger mm – såkaldte administrationsudgifter – udgjorde samlet i 2019 6,5
millioner kroner svarende til 23,4 procent af de samlede udgifter, hvilket er 0,4 procentpoint mere end i 2018.
Indsamlingerne er iværksat på opfordring via sms, facebook og andre sociale medier, gennem mailopfordringer
til medlemmer og ved private arrangementer. På foreningens hjemmeside opfordrer vi til at støtte ved eksempelvis at donere penge i forbindelse med mindebegivenheder.
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Udgifter

23

Alzheimerforeningen

Noter
2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

354.829

141

4.592

2

0

250

1.414.099

100

42.186

0

2.150

0

100.228
___________

271
_______

1.918.084
___________

764
_______

7.384.866

8.597

120.618

0

Forudbetalte omkostninger
Forudbetalt, rejsekort
RUM’lighed, Veluxfonden
Demensvenligt Danmark
Samlekonto debitorer
Ida Marie Lind – A/C afregning
Øvrige tilgodehavender

15. Værdipapirer
Kursværdi pr. 01.01.
Årets tilgang
Årets udtrækning

(1.028.744)

(1.135)

Akkumuleret kursregulering

(71.501)
___________

(77)
_______

Kursværdi pr. 31.12.

6.405.239
___________

7.385
_______

21.061.035

12.830

16. Egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.
Overført fra resultatdisponering

(4.419.685)
___________

8.231
_______

Egenkapital pr. 31.12

16.641.350
___________

21.061
_______

0

130

100.000

0

0

56

25.000

25

259.371

153

0

53

Det gode familieliv, Veluxfonden

168.726

60

RUM’lighed, Trygfonden

711.521

0

0

3

11.547
___________

15
_______

1.276.165

495

17. Øremærkede indtægter pr. 31.12.2019 til senere anvendelse
Socialstyrelsen (Enlige med demens)
Jochums Foundation
Aktiv Højskole, fonde
Donation til aktiviteter, Greta & Poul Kragh-Heidemanns fond
Rådgivnings- og aktivitetscentre, Østjylland
Folkeoplysning om demens

DFØ
ED
Overført
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14. Andre tilgodehavender
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Noter

Overført
Sorggruppe, Børn og Unge
PHD-projekt
Feriekursus

2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

1.276.165

495

2.023

50

304.552

682

0
___________

6
_______

1.582.740
___________

1.233
_______

25.807

21

110.535

11

0

17

1.066.186

1.392

366.163

416

965.798
___________

518
_______

2.534.489
___________

2.375
_______

Skyldig ATP
Skyldig Feriekonto
Skyldig pension
Feriepengeforpligtelse, sekretariatsmedarbejdere
Skyldig Alzheimerforskningsfonden iht. samarbejdsaftale
Øvrige kreditorer
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18. Anden gæld
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Noter
2019
kr.
___________

2018
t.kr.
_______

14.567.520

11.195

3.484

2

19. Personaleomkostninger
Udbetalt G-dage i forbindelse med opsigelse
Lønrefusion i forbindelse med barsel

(384.984)

(134)

ATP, barselsfond, AER mv., sekretariatsmedarbejdere

310.408
___________

231
_______

Sekretariatet i alt

14.496.428
___________

11.294
_______

Løn/honorarer til ekstern bistand

301.175
___________

301
_______

Samlede lønomkostninger

14.797.603
___________

11.595
_______

Foreningens lønforpligtelse udgør 5.082 t.kr.

20. Eventualforpligtelser
Foreningen har en huslejeforpligtigelse på 304 t.kr. svarende til 6 måneders leje. Derudover har foreningen leasingforpligtelser på 398 t.kr. på 2 kopimaskiner.
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Løn, feriepenge og pension, sekretariatsmedarbejdere
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og god regnskabsskik.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra omkostningsfordelingen i resultatopgørelsen. Omkostningsfordelingen i resultatopgørelsen er tilpasset foreningens nye formålsfordeling, og
sammenligningstallene for 2018 er tilpasset herefter. De foretagne ændringer har ingen påvirkning på foreningens resultat.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og

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 eksisterer på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes og anvendes i regnskabsåret. Omkostninger
indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter
eller finansielle omkostninger.
Kontingenter
Kontingenter for medlemmer indtægtsføres på tidspunktet for indbetaling.
Arv og gaver
Arv indtægtsføres på tidspunktet for indbetaling.
Gaver indtægtsføres i resultatopgørelsen i det år, de indgår. Modtagne formålsbestemte gaver, der ikke er forbrugt, overføres til næste år idet alene de anvendte midler udgiftsføres.

Indsamling
Indsamlingsnoten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og Indsamlingsloven og i overensstemmelse med følgende regnskabspraksis.
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aktivets værdi kan måles pålideligt.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Værdipapirer
Værdipapirer optages til kursværdien på statusdagen. Kursreguleringer føres over resultatopgørelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes med fradrag af nedskrivning til tabsrisici efter en individuel vurdering.
Likvide beholdninger

Skat
Foreningen er kun skattepligtig af overskud på erhvervsmæssige aktiviteter. Der har i regnskabsåret ikke været
en sådan indkomst.

Penneo dokumentnøgle: LUBIB-10IQP-3D4JI-4S23Q-DE15K-MUU8O

Likvide beholdninger består af kontanter og bankindestående.
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