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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 31. december 2019 for Gigtforeningen.
Årsregnskabet er udarbejdet efter reglerne om god regnskabsskik i henhold til lov om fonde og visse
foreninger, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme
for 2019.
Årsregnskabet indstilles til repræsentantskabet godkendelse.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til repræsentantskabets medlemmer i Gigtforeningen
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Gigtforeningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med god regnskabsskik, som
beskrevet i anvendt regnskabspraksis.
Vi har revideret årsregnskabet for Gigtforeningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der
omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis (”regnskabet”).

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen
udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 248 af 27. marts 2018 om ansøgningspuljen
til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav
er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. 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.
Udtalelse om ledelsens regnskabsberetning
Ledelsen er ansvarlig for ledelsens regnskabsberetning.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsens regnskabsberetning, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsens regnskabsberetning.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsens regnskabsberetning
og i den forbindelse overveje, om ledelsens regnskabsberetning er væsentligt inkonsistent med
årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsens regnskabsberetning er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsens regnskabsberetning.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et
regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Grundlag for konklusion

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation,
når sådan findes. Fejlinformationer 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 brugerne træffer på grundlag af regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

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

•

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

•

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

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet 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 regnskabet 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 regnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om regnskabet 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.
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Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 skyldig økonomisk hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den
forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet
og effektivitet.

Penneo dokumentnøgle: 77OZH-JALGY-VE3QU-CAGZE-Y0JP6-YK4KW

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I
vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante 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 de aktiviteter, 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.
Hellerup, den 24. marts 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Bo Schou-Jacobsen
statsautoriseret revisor
mne28703

Henrik Dich
statsautoriseret revisor
mne42826
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Foreningsoplysninger
Foreningen

Gigtforeningen
Gentoftegade 118
2820 Gentofte

Direktion

Mette Bryde Lind

Bestyrelse

Ulrik Bülow, formand
Torben Möger Pedersen, næstformand
Gitte Andersen
Lene Dreyer
Merete Lund Hetland
Søren Jacobsen
Jette Meldgaard Jensen
Lillian Kammersgaard
Lene Lau
Gurli Martinussen
Birgitte Nielsen
Karen Søgaard
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Hjemstedskommune: Gentofte
Telefon: 33 77 80 00
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Resultatopgørelse i kr. 1.000
Bruttoindtægter
Drift af hospital og sanatorier
Forskningsaktiviteter
Kommunikation og indtægtsskabende
aktiviteter
Støtte til mennesker med gigt
Administrationsomkostninger
Resultat af primær drift
Årets resultat
Balance i kr. 1.000
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver i alt
Balancesum
Egenkapital
Hensatte forpligtelser
Gæld i alt
Pengestrømsopgørelse i kr. 1.000
Pengestrømme fra driftsaktiviteter
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Ændring i likvider
Nøgletal
Soliditetsgrad
Sikkerhedsfaktor
Medarbejdere, gennemsnitlig helårsansatte
- heraf behandlingsstederne
Administrationsprocent
Medlemstal

2019

2018

2017

2016

2015

214.039
140.292
15.129

287.143
212.101
10.813

233.215
160.914
12.125

209.646
134.044
14.950

233.217
157.260
15.363

33.931
19.417
9.221
-3.952
1.016

34.197
18.638
9.598
1.797
941

37.349
16.603
9.597
-3.373
624

34.802
20.008
8.780
-2.938
580

32.446
18.976
8.972
199
360

2019

2018

2017

2016

2015

71.614
131.905
203.518
96.688
33.544
73.287

44.256
165.295
209.551
95.672
32.005
81.874

39.465
172.067
211.532
94.731
29.948
86.853

41.874
154.457
196.331
94.106
32.461
69.763

44.031
157.273
201.304
93.526
29.149
78.628

2019

2018

2017

2016

2015

-5.481
-30.981
0
-36.463

4.067
-7.131
0
-3.064

11.062
0
0
11.062

-2.283
-278
0
-2.561

22.471
94
0
22.565

2019

2018

2017

2016

2015

48%
0,44
228
171
4
82.000

46%
0,34
240
184
3
83.000

45%
0,40
250
195
4
81.000

48%
0,44
255
203
4
79.000

46%
0,40
256
206
4
80.000
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Hoved- og nøgletalsoversigt

Regnskabsberetning
Gigtforeningens årsregnskab for 2019 udviser et overskud på 1,0 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. højere
end i 2018.
Bruttoindtægter
De samlede bruttoindtægter udgør i 2019 214,0 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til 2018 på 73,1 mio. kr.
Faldet skyldes primært et fald i formålsbestemte midler, idet Gigtforeningen i 2018 modtog 69,0 mio. kr.
formålsbestemt til det nu færdiggjorte hospitalsbyggeri i Sønderborg, og endvidere et fald i
arveindtægterne.
Formålsbestemte fonds- og arvemidler er faldet med 69,2 mio. kr., mens de ikke formålsbestemte
arveindtægter er faldet med 8,4 mio. kr. i forhold til 2018, hvor Gigtforeningen blev begunstiget med arv
på et ekstraordinært højt niveau. Samtidig er indtægter på behandlingsstederne faldet med 4,7 mio. kr.
primært som følge af ny rammeaftale med Region Syddanmark, mens en stigning i kontingentindtægter,
bidrag, øvrige indtægter og momskompensation på 9,3 mio. kr. påvirker indtægterne positivt.
Penneo dokumentnøgle: 77OZH-JALGY-VE3QU-CAGZE-Y0JP6-YK4KW

Drift af hospital og SANO
De samlede omkostninger til drift af hospital og SANO er faldet med 71,8 mio. kr. fra 212,1 mio. kr. til
140,3 mio. kr. Dette skyldes primært et fald i de formålsbestemte midler på 71,2 mio. kr., samt
ressourcetilpasninger i forbindelse med ny rammeaftale, som i nogen grad modvirkes af midler afsat til
videreudvikling af Dansk Gigthospital.
Forskning
Gigtforeningen har støttet forskningen med 15,1 mio. kr. i 2019. Beløbet er en stigning på 4,3 mio. kr. i
forhold til 2018, og stigningen er blandt andet et resultat af arvemidler formålsbestemt til forskning.
Specificeret oversigt over støttede projekter forefindes i note 16.
Kommunikation og indtægtsskabende aktiviteter
Omkostningerne til kommunikation og indtægtsskabende aktiviteter udgør i 2019 33,9 mio. kr., hvilket er
på linje med omkostningsniveauet i 2018. I 2019 har Gigtforeningen blandt mange aktiviteter lanceret
filmen ’Gigtens ansigter’ og har udvidet vores podcastserie, hvor eksperter fortæller om forskellige
gigtdiagnoser.
Støtte til mennesker med gigt
Omkostningerne til støtte til mennesker med gigt er steget med 0,8 mio. kr. til i alt 19,4 mio. kr. i 2019.
Stigningen skyldes styrkelse af aktiviteter for de frivillige og den politiske indsats, samt
digitaliseringsprojekter som f.eks. ny frivilligportal.
Administration
Gigtforeningens administrationsomkostninger er fortsat lave og administrationsprocenten er således 4%,
hvilket er på niveau med tidligere år, men dog 1%-point højere end i 2018, hvor administrationsprocenten
var ekstraordinært lav som følge af de store formålsbestemte midler, som Gigtforeningen modtog i 2018.
De finansielle poster
De finansielle poster udviser i 2019 en gevinst på 5,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,8 mio. kr. i
forhold til 2018. Den positive udvikling forårsages af en gunstig udvikling på de finansielle markeder.
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Regnskabsberetning
Balancen
Den samlede balancesum er faldet med 6,0 mio. kr. fra 209,5 mio. kr. til 203,5 mio. kr.
Værdien af materielle anlægsaktiver er steget med 27,4 mio. kr. hvilket primært er sammensat af
investeringer i forbindelse med byggeri og etablering af Dansk Gigthospital i Sønderborg og afskrivninger.

Væsentlige begivenheder efter balancedagen
Efter regnskabets afslutning er det meste af verden, herunder Danmark blevet ramt af Covid-19. Dette får
formentlig en konsekvens for Gigtforeningen i 2020, særligt relateret til Gigtforeningens
behandlingssteder og muligvis foreningens værdipapirbeholdning. For så vidt angår de offentlige
bevillinger til både Dansk Gigthospital og SANO-centrene er disse efter aftale med regionerne sikret fuldt
ud trods de udsving situationen vil afstedkomme i vores aktiviteter og deres sammensætning. Risiciene
afgrænser sig dermed til vores leverancer på ydelser til øvrige regioner på Gigthospitalet samt vores
begrænsede salg til private på SANO-centrene. Der arbejdes videre på at afbøde de negative virkninger
og konsekvenser af Covid-19. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere de præcise
konsekvenser, men som følge af Gigtforeningens likviditet og egenkapital vurderes
konsekvenserne ikke at kunne blive en trussel for Gigtforeningens videre virke.
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Omsætningsaktiverne er faldet med 33,4 mio. kr. til 131,9 mio. kr., samtidig med at den kortfristede gæld
er faldet med 8,6 mio. kr. til 73,3 mio. kr. Egenkapitalen er forøget med årets resultat og udgør pr. 31.
december 2019 96,7 mio. kr. Hensatte forpligtelser er steget med 1,5 mio. kr. og udgør ultimo 2019 33,5
mio. kr.

Anvendt regnskabspraksis
Generelle bemærkninger
Årsregnskabet omfatter Gigtforeningen, herunder behandlingsstederne Dansk Gigthospital i Sønderborg
og de tre SANO centre i Skælskør, Middelfart og Aarhus.
Årsregnskabet er udarbejdet efter reglerne om god regnskabsskik i henhold til lov om fonde og visse
foreninger. Årsregnskabet er aflagt i DKK.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Der er foretaget tilpasning af visse sammenligningstal i noterne, herunder pengestrømsopgørelsen.
Tilpasningerne har ikke påvirket foreningens resultat, egenkapital og balance for indeværende og sidste
år.

Bruttoindtægter
Bruttoindtægter er periodiseret, så de omfatter regnskabsåret.
Arveindtægter indtægtsføres i det regnskabsår, hvori boopgørelsen er endeligt opgjort. Indgåede a conto
arvebeløb indregnes i balancen under periodeafgrænsningsposter (passiver).
Formålsbestemte midler indtægtsføres ved modtagelsen. Beløb, der endnu ikke er forbrugt, indregnes i
balancen under periodeafgrænsningsposter (passiver).
Omkostninger
Omkostninger er periodiseret, så de omfatter regnskabsåret.
”Drift af hospital og SANO” omfatter omkostninger til drift af behandlingsstederne samt afskrivninger.
”Forskningsaktiviteter” omfatter uddelinger mv. til gigtforskning og kandidatstipendier mv.
”Kommunikation og indtægtsskabende aktiviteter” omfatter omkostninger til blade, publikationer og øvrige
informationsomkostninger samt omkostninger til kontingentopkrævning og indsamlingsaktiviteter.
”Støtte til mennesker med gigt” omfatter omkostninger til drift af kreds- og rådgivningsaktiviteter samt
økonomisk støtte til mennesker med gigt.
”Administrationsomkostninger” omfatter omkostninger til kontordrift, it samt ejendommens drift samt
afskrivninger mv.
Personaleomkostninger allokeres til aktiviteter baseret på den enkelte medarbejders tilknytning.
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre
omkostninger til social sikring mv. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra
offentlige myndigheder.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, udbytte samt realiserede og urealiserede
kursreguleringer på værdipapirer.
Renteindtægter af værdipapirer og bankbeholdninger periodiseres. Udbytteindtægter indregnes på
udbetalingstidspunktet.
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Resultatopgørelse

Anvendt regnskabspraksis
Skat
Gigtforeningen er en almenvelgørende forening, og formuen kan ikke uddeles til medlemmerne ved en
eventuel opløsning af foreningen. Gigtforeningen er skattefritaget efter Selskabsskatteloven.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsesværdi med og fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger samt modtagne formålsbestemte tilskud og momskompensationer.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid, modtagne
formålsbestemte tilskud og momskompensationer. Der afskrives ikke på grunde.

Bygninger (SANO’er og Sekretariatet) 30 år
Bygninger (Dansk Gigthospital) 10 år
Installationer, driftsmidler og inventar 5 år
It-hardware 3 år
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de
aktiviteter, som anlægsaktiverne er tilknyttet.
Forbedringer og småanskaffelser under kr. 60.000 udgiftsføres i anskaffelsesåret. It-software udgiftsføres
fuldt ud i anskaffelsesåret.
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af
tabsrisici opgjort på grundlag af en individuel vurdering.
Værdipapirer
Værdipapirer, der er opført som omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og
investeringsbeviser, der værdiansættes til markedsværdi på balancedagen.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter betalinger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i efterfølgende regnskabsår, herunder ej forbrugte formålsbestemte indtægter.
Hensættelser
Hensættelser vedrører beløb, som er afsat til specifikke formål, men hvor der på balancedagen er
uvished om beløbenes eksakte størrelse eller tidspunktet for anvendelsen heraf.
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Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Anvendt regnskabspraksis
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Uddelinger/støtte til forskning mv., der er vedtaget på balancedagen og kundgjort over for modtager, men
som ikke er udbetalt på balancedagen, indregnes som anden gæld.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen, der opstilles efter den indirekte metode, viser foreningens pengestrømme fra
henholdsvis drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter samt foreningens likvider ved årets
begyndelse og afslutning.

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse køb og salg af materielle og
finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i den rentebærende gæld.
Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer opført som omsætningsaktiver i balancen.
Værdipapirerne består i al væsentlighed af danske børsnoterede obligationer og investeringsbeviser.
Uanset, at der på disse værdipapirer hviler en risiko for kursændringer, medregnes disse til likvider, idet
de på grund af det danske børsmarkeds særlige likvide karakter reelt har funktion som likvide
beholdninger.
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Pengestrømme fra driftsaktiviteter opgøres som foreningens resultat reguleret for ikke-kontante
driftsposter samt ændring i driftskapital.

Noter

2019

2018

1

214.038.561

287.143.070

2,7

-140.291.973

-212.100.726

3

-15.129.493

-10.812.640

Kommunikation og indtægtsskabende aktiviteter

2,4

-33.931.125

-34.196.954

Støtte til mennesker med gigt

2,5

-19.416.988

-18.637.557

Administrationsomkostninger

2,6,7

-9.221.152

-9.598.226

-3.952.170

1.796.967

4.967.759

3.455.377

Bruttoindtægter
Drift af hospital og Sano
Forskningsaktiviteter

Resultat af primær drift
Finansielle indtægter

8

Finansielle udgifter

8

Årets resultat

-

-4.310.958

1.015.589

941.386

1.015.589

941.386

1.015.589

941.386

Resultatdisponering
Resultat foreslås overført til kapitalkontoen
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Resultatopgørelse

Balance pr. 31. december

Noter

2019

2018

71.220.917

43.552.907

392.614

702.881

71.613.531

44.255.788

71.613.531

44.255.788

Tilgodehavender vedr. betaling for ophold på
hospital og Sano

6.738.966

7.761.453

Andre tilgodehavender

9.179.599

7.582.149

Periodeafgrænsning

1.183.038

1.487.445

17.101.603

16.831.047

79.497.013

101.961.707

35.305.994

46.502.290

Omsætningsaktiver

131.904.610

165.295.044

Aktiver

203.518.141

209.550.832

Grunde og bygninger
Driftsmidler og inventar
Materielle anlægsaktiver

9

Anlægsaktiver

Tilgodehavender
Værdipapirer
Likvide beholdninger

8
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Aktiver

Balance pr. 31. december

Noter
Kapitalkonto

2019

2018

96.687.612

95.672.023

Egenkapital

10

96.687.612

95.672.023

Andre hensatte forpligtelser

11

33.543.881

32.005.052

Hensatte forpligtelser

33.543.881

32.005.052

Leverandørgæld

20.071.729

24.801.407

Feriepengeforpligtigelser mv.

17.907.656

17.752.500

Anden gæld

13.511.892

17.214.715

21.795.371

22.105.135

Kortfristede gældsforpligtelser

73.286.648

81.873.757

Gældsforpligtelser

73.286.648

81.873.757

203.518.141

209.550.832

Periodeafgrænsningsposter

12

Passiver

Eventualforpligtelser

13

Bidrag

14

Bidrag - Formålsbestemte

15

Fordeling af forskningsaktiviteter og -uddelinger

16
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Passiver

Noter

2019

2018

1.015.589
-2.801.634
3.622.978

941.386
3.188.372
2.340.244

1.836.933

6.470.003

Forskydninger i:
Tilgodehavender
Kortfristet gæld
Hensatte forpligtelser

-270.556
-8.587.109
1.538.829

519.472
-4.978.907
2.056.720

Forskydninger

-7.318.836

-2.402.715

Pengestrømme fra driftsaktiviteter

-5.481.903

4.067.288

-30.980.721
-

-85.314.925
78.168.563
15.000

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-30.980.721

-7.131.362

Selvfinansiering netto

-36.462.624

-3.064.074

Årets resultat
Korrektion for urealiserede kursgevinster/-tab
Af- og nedskrivninger

7

Selvfinansiering

Investeringer i anlægsaktiver
Dækket af donationer
Salg af anlægsaktiv

9

Ændring i langfristet gæld

-

-

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-

-

Ændring i likvider

-36.462.624

-3.064.074

Likvide beholdninger og værdipapirer primo
Ændring i likvider
Urealiserede kursgevinster/tab

148.463.997
-36.462.624
2.801.634

154.716.443
-3.064.074
-3.188.372

Likvide beholdninger og værdipapirer ultimo

114.803.007

148.463.997
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Pengestrømsopgørelse

2019

2018

132.223.235
5.265.300
20.908.495
13.657.462
1.836.592
15.991.195
4.255.324
6.182.192
4.843.014
6.814.672
1.664.716
396.363

137.226.830
5.006.980
16.960.026
13.227.887
73.152.036
24.425.046
2.183.891
5.864.169
4.537.866
2.596.451
1.568.442
393.446

214.038.561

287.143.070

Note 1 - Bruttoindtægter
Betaling for ophold på hospital og Sano
Øvrige indtægter på hospital og Sano
Kontingentindtægter
Bidrag jf. note 14
Bidrag - formålsbestemte* jf. note 15
Arveindtægter
Arveindtægter - formålsbestemte
Salg af varer, lotteri
Tips-/lotto midler
Kompensation for købsmoms
Kredsenes egne indtægter
Huslejeindtægter

*) I 2018 er modtagne donationer til byggeriet af Dansk Gigthospital i Sønderborg indeholdt med 69 mio. kr.

Note 2 - Drift af hospital og Sano, Kommunikation og indtægtsskabende aktiviteter,
Støtte til mennesker med gigt og Administrationsomkostninger
Drift af hospital og Sano
I omkostninger til drift af hospital og Sano indgår formålsbestemte midler til byggeriet af Dansk
Gigthospital i Sønderborg med 69 mio. kr. i 2018. Endvidere indgår momskompensation vedrørende byggeriet
af Dansk Gigthospital med 5,5 mio. kr. for 2019 og 1,1 mio. kr. for 2018.
Personaleomkostninger
I drift af hospital og Sano, kommunikation og indtægtsskabende aktiviteter, støtte til
mennesker med gigt og administrationsomkostninger indgår gager og lønninger m.m.,
der fordeler sig således:

Løn og gager
Bidrag til pensionsordninger
Andre udgifter til social sikring

2019

2018

108.034.169
10.625.653
535.837

110.871.278
10.531.848
560.933

119.195.659

121.964.059

228

240

Medarbejderforhold:
Gennemsnitligt antal beskæftigede personer i Gigtforeningen
incl. hospital og Sano
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Noter

Noter

2019

2018

Kandidatstipendier
Gigtforskning i øvrigt, uddelinger og samarbejdsprojekter

4.260.084
10.869.409

4.381.236
6.431.404

Gigtforeningens andel af forskningsaktiviteter

15.129.493

10.812.640

434.000

645.000

15.563.493

11.457.640

30.773.597
3.157.528

31.012.031
3.184.922

33.931.125

34.196.954

Social- og sundhedspolitisk støtte til mennesker med gigt
Økonomisk støtte til mennesker med gigt
Kredsservice
Kredsenes egne aktiviteter

11.190.887
126.999
5.096.383
3.002.720

10.226.856
963.702
4.432.362
3.014.637

Gigtforeningens andel af støtte til mennesker med gigt

19.416.988

18.637.557

Uddelinger fra båndlagte legater bestyret af Gigtforeningen

356.000

502.000

19.772.988

19.139.557

1.558.902
655.550
6.171.597
480.927
354.176

1.604.638
796.378
6.319.565
482.817
394.828

9.221.152

9.598.226

Note 3 - Forskningsaktiviteter

Uddelinger fra båndlagte legater bestyret af Gigtforeningen
Forskningsaktiviteter i alt

Note 4 - Kommunikation og indtægtsskabende aktiviteter
Kampagner, indsamlings- og kommunikationsaktiviteter
Publikationer og medlemsblad

Note 5 - Støtte til mennesker med gigt

Støtte til mennesker med gigt i alt

Note 6 - Administrationsomkostninger
Ejendommens drift m.v.
IT
Kontordrift
Lovpligtig revision og afgivelse af erklæringer
Øvrige fællesomkostninger
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Der henvises til note 16 for yderligere forklaring.

Noter
Note 7- Af- og nedskrivninger

2019

2018

2.848.516
774.462
-

1.639.434
715.810
-15.000

3.622.978

2.340.244

691.937
616.701
3.659.121

1.009.915
2.325.944
119.518

4.967.759

3.455.377

I drift af hospital og Sano, og administrationsomkostninger
indgår materielle af- og nedskrivninger, der fordeler sig således:
Drift af hospital og Sano
Administrationsomkostninger
Avance ved salg af anlægsaktiv

Finansielle indtægter:
Bankrenter og renter af værdipapirer mv.
Udlodning investeringsbeviser/aktieudbytte
Realiserede og urealiserede kursavancer

Finansielle udgifter:
Bankrenter og prioritetsrenter
Realiserede og urealiserede kurstab

-

1.658
4.309.301

-

4.310.958

Værdipapirer:
Saldo 1/1
Nettoinvestering i året
Kursreguleringer

101.961.707
-26.123.816
3.659.121

103.322.949
2.828.541
-4.189.783

79.497.013

101.961.707

som specificeres således:

Bogført
værdi
31/12 2019

Bogført
værdi
31/12 2018

Danske børsnoterede obligationer
Danske investeringsbeviser

58.473.323
21.023.690

77.316.451
24.645.256

79.497.013

101.961.707
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Note 8 - Finansielle poster

Noter
Note 9 - Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger

Igangværende
byggeri*

Driftsmidler
og inventar

Materielle
anlægsaktiver
i alt

Primo
Tilgang
Momskompensation vedr. byggeri
Reklassifikation**
Afhændede aktiver

147.653.001
131.402.089
-

118.510.897
36.434.503
-5.453.782
-131.402.089
-

18.658.512
7.328.257

284.822.410
36.434.503
-5.453.782
7.328.257

Ultimo

279.055.090

18.089.529

11.330.255

308.474.874

Primo
Årets afskrivninger
Reklassifikation
Donationer
Reklassifikation**
Tilbageførte af- og nedskrivninger på
afhændede aktiver

117.610.992
3.312.711
104.999.999

104.999.999
-

17.955.631
310.267
-

240.566.622
3.622.978
-

-

-7.328.257

-7.328.257

Ultimo

225.923.702

-

10.937.641

236.861.343

392.614

71.613.531

Af- og nedskrivninger:

Regnskabsmæssig værdi ultimo

-

53.131.388

-104.999.999

18.089.529

*) Igangværende byggeri vedrører nyt Gigthospital i Sønderborg
**) Andel af byggeri er aktiveret, hovedbygning er taget i brug maj 2019, bassinbygning tages i brug primo
2020.

Note 10 - Egenkapital

2019

2018

95.672.023
1.015.589

94.730.637
941.386

96.687.612

95.672.023

Kapitalkonto:
Saldo 1/1
Årets resultat
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Anskaffelsessum:

Noter

2019

2018

32.005.052
14.442.189
12.903.359

29.948.331
10.000.000
7.943.280

33.543.881

32.005.052

6.877.658
2.331.300
12.586.413

4.867.815
1.897.045
15.340.275

21.795.371

22.105.135

Note 11 - Andre hensatte forpligtelser
Saldo 1/1
Tilgang
Afgang

Aconto indgåede arvebeløb
Forudbetalte kontingenter mv.
Ikke anvendte formålsbestemte gaver og arv m.v.

Note 13 - Eventualforpligtelser
Foreningen har pr. 31. december 2019 ingen eventualforpligtelser
2019
Note 14 - Bidrag
Bidrag fra fonde, puljer mv. - ikke formålsbestemte
Esbjerg Fonden
Fabrikant Otto Nielsens Mindelegat
Grosserer Oscar Jensen og Hustrus Legat
Jenny Iversens Familiefond
Kjærmoses Mindelegat
Maskinmester Jørgen Christiansen og Toldkontrollør Agnes Christiansens Legat
Metro-Schrøder Fonden

25.000
272.419
7.000
100.000
312
101.340
25.000

Bidrag fra fonde, puljer mv. - ikke formålsbestemte

531.071

Bidrag fra private

13.126.392
13.657.462
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Note 12 - Periodeafgrænsningsposter

Noter
Note 15 - Bidrag - formålsbestemte

2019

Bang-Fonden
Christian og Ottilia Brorsons Rejselegat for yngre videnskabsmænd og Fabrikant Mads Clausens Fond
Familien Hede Nielsens Fond
Ingeborg og Emanuel Jensens Mindefond
Ingrid & Johan Hansens Mindefond
Iris Preuss Mindefond
Jascha Fonden
Margarethe Astrid Hedvig Schaufuss Legat
Poul og Else Tausons Fond
Slots - og Kulturstyrelsen (Uddannelsespuljen)
Slots- og Kulturstyrelsen (Bladpuljen)
Slots- og Kulturstyrelsen - Statens Kunstfond
Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond
Novartis Healthcare
Ringriderfesten i Sønderborg

25.000
10.000
200.000
10.000
75.000
268.000
20.000
126.999
20.000
151.912
28.398
491.283
150.000
200.000
40.000
20.000
1.836.592
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Bidrag fra fonde, puljer mv. - formålsbestemte

Noter
Note 16 – Fordeling af forskningsaktiviteter og –uddelinger i alt

Ryglidelser
Forskningsstipendium: Betydningen af det
medfødte immunforsvar for diagnose,
prognose og behandling ved rygsøjlegigt

Bevillingsmodtager

Reservelæge Clara Marie Mistegård
Jørgensen , Aarhus Universitetshospital
Ph.d.-studerende Marie Wetterslev,
Rigshospitalet Glostrup

Deltagelse i: ACR, Atlanta, november 2019
Er røntgenforandringer i rygsøjlen og
lændesmerter i puberteten risikofaktorer for
udvikling af lænderygproblemer senere i livet?
Seniorforsker Mette Harreby, Bispebjerg
En 54-årig spørgeskema opfølgning af 640
tidligere skoleelever
og Frederiksberg Hospital
Kognitiv funktionel behandling sammenlignet
med kommunal genoptræning til patienter med Udviklingsfysioterapeut Kasper Ussing,
vedvarende lændesmerter
Rygcenter Syddanmark
Ph.d-studerende Heidi Tegner,
Rigshospitalet Glostrup
Tryg ved din ryg
Reservelæge, Ph.d studerende Allan
Blodprøver for tidlig påvisning af rygsøjlegigt
Nygaard, Rygcenter Syddanmark
Betydningen af det medfødte immunforsvar for
Reservelæge Clara Marie Elbæk
diagnose, prognose og behandlingsrespons
ved rygsøjlegigt
Mistegård, Aarhus Universitetshospital

Deltagelse i: EULAR, Madrid, juni 2019
Deltagelse i: Australian and New Zealand
Bone and Mineral Society Annual Scientific
Meeting, Darwin, oktober 2019
Risikoen for leddegigt - forekomst, kost og
motion
Tidlig udredning af leddegigt

497.000
13.368

100.000

150.000
75.000
50.000
100.000
985.368

Ryglidelser, i alt
Leddegigt
Studenterpris: Guld Standard Programmet
(GSP) for rygestop: Effekten hos rygere med
leddegigt og slidgigt - et kohortestudie
Studenterpris: Sundheds-IT til nemmere og
bedre dokumentation af leddegigtpatienters
sygdomsaktivitet
Introduktionsstipendium: Risikoen for leddegigt
- forekomst, kost og motion

Beløb

Monika Laugesen, Københavns
Universitet
Julie de Fønss Gandrup, Syddansk
Universitet
Reservelæge Bolette Gylden Soussi,
Aalborg Universitetshospital
Forskningsårsstuderende Cæcilie
Deisting Skejø, Aarhus Universitet
Ph.d.-studerende Anne-Birgitte Garm
Blavnsfeldt, Aarhus Universitetshospital
Reservelæge Bolette Gylden Soussi,
Aalborg Universitetshospital
Klinisk specialist, lektor Annette
Ladefoged de Thurah, Aarhus
Universitetshospital

10.000
10.000
250.000
6.961
11.633
100.000
100.000
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Projekt/formål

Noter
Note 16 – Fordeling af forskningsaktiviteter og –uddelinger i alt (fortsat)

Leddegigt (forsat)
Itaconat kan hæmme inflammationen i
leddegigt - en ny og sikker
behandlingsmulighed til leddegigtpatienter
Karakterisering af immunogene årsager hos
gigtpatienter med svagere respons på
behandling af TNF-hæmmer på grund af køn,
fedme og rygestatus
Beskrivelse af fingerled samt tidlig påvisning af
udvikling i ledskader hos patienter med
leddegigt
Karakterisering af immunogene faktorer ved
TNF-hæmmerbehandlingen hos gigtpatienter
med svagere respons på grund af køn, fedme
og rygestatus
Sammenhæng mellem mundhulebakterier,
ændring i proteiner, leddegigt og lupus

Bevillingsmodtager

Beløb

Ph.d.-studerende Morten Aagaard
Nielsen, Aarhus Universitet

175.000

Afdelingslæge Karen Buch Lauridsen,
Aalborg Universitetshospital

208.333

Forskningsassistent Josephine
Therkildsen, Aarhus Universitetshospital

500.000

Afdelingslæge Karen Buch Lauridsen,
Aalborg Universitetshospital
Ph.d.-studerende Laura Massarenti,
Rigshospitalet

Risikofaktorer for udvikling af hjertekarsygdom Professor, overlæge Ellen-Margrethe
hos patienter med kronisk leddegigt
Hauge, Aarhus Universitetshospital

100.000
150.000
1.000.000

Biomarkører hos gravide med gigt- og
bindevævs-sygdomme

Reservelæge Anne Margrethe
Troldborg, Aarhus Universitetshospital

150.000

Schaufuss Legat: Biomarkører hos gravide
med gigt- og bindevævs-sygdomme
Nyrefunktionens betydning for forekomst af
bivirkninger ved methotrexatbehandling af
patienter
med leddegigt

Reservelæge Anne Margrethe
Troldborg, Aarhus Universitetshospital

20.000

Immunsystemets hjælp ved kronisk sygdom

Reservelæge Emil Barner Dalgaard,
Aarhus Universitetshospital
Postdoc Stinne Ravn Greisen, Århus
Universitet

Forskningsstipendium: Risiko og forløb af
blodforgiftninger hos patienter med leddegigt

Læge Sabine Sparre Dieperink,
Rigshospitalet

Leddegigt, i alt

100.000
86.790
500.000
3.478.717
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Projekt/formål

Noter
Note 16 – Fordeling af forskningsaktiviteter og –uddelinger i alt (fortsat)
Bevillingsmodtager

Slidgigt
Studenterpris: Patientinddragelse i evaluering
af patientrapporterede resultatmål

Camilla Holmenlund, Syddansk
Universitet

Studenterpris: Operativ versus ikke-operativ
behandling af forreste korsbåndsskader med
minimum 10 år opfølgning
Studenterpris: Operativ versus ikke-operativ
behandling af forreste korsbåndsskader med
minimum 10 års opfølgning
Forskningsstipendium: Forbedring af
mikrofraktur til behandling af bruskskader
Deltagelse i: OARSI, Toronto, maj 2019

Teodor Lien-Iversen, Syddansk
Universitet

Deltagelse i: EFORT Congress, Lissabon, juni
2019
Deltagelse i: International Cartilage Research
Society World Congress, Vancouver, oktober
2019
Forbedring af mikrofraktur til behandling af
bruskskader
Kan en enkelt undersøgelse afgøre en
knæproteses stabilitet?
Smerte ved Psoriasisgigt og slidgigt i
hænderne: Betydning, mekanismer og
behandlingsmuligheder.
Smerterevisioner af kunstige knæ

Ph.d.-studerende Kristian Kjærgaard,
Syddansk Universitet
Ph.d.-studerende Kris Chadwick Hede,
Aarhus Universitetshospital

Effekten af lavintens styrketræning målrettet
muskeltilvækst som supplement til standard
rehabilitering ved knæartrose
Krystaller ved slidgigt

Daniel Barklin Morgan, Syddansk
Universitet
Ph.d.-studerende Kris Chadwick Hede,
Aarhus Universitetshospital
Forskningsfysioterapeut Lina Holm
Ingelsrud, Amager og Hvidovre Hospital

Ph.d.-studerende Kris Chadwick Hede,
Aarhus Universitetshospital
Studerende Jonathan Hugo JürgensLahnstein, Aarhus Universitet
Ph.d.-studerende og reservelæge
Jonathan Vela, Aalborg
Universitetshospital
Hoveduddannelseslæge i ortopædkirurgi
Kristine Bollerup Arndt, Odense
Universitets Hospital
Overlæge Finn Elkjær Johannsen,
Bispebjerg Hospital
Klinisk assistent Anna Døssing,
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Slidgigt, i alt

Beløb

10.000
5.000
5.000
500.000
13.060
3.788
12.094
150.000
125.000
500.000
120.000
135.000
75.000
1.653.942

Andre ledsygdomme og bløddelsgigt
Er periacetabular osteotomy efterfulgt af
Videnskabelig assistent Lisa Cecilie
progressiv styrketræning superior til progressiv Urup Reimer, Aarhus Universitetshospital
styrketræning alene hos patienter med
hoftedysplasi?

408.000

Andre ledsygdomme og bløddelsgigt, i alt

408.000
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Noter
Note 16 – Fordeling af forskningsaktiviteter og –uddelinger i alt (fortsat)

Andre betændelsesagtige gigtsygdomme
Studenterpris: Hjertepåvirkning og antistoffer
ved myositis
Studenterpris: Effekten af elektrisk stimulation
af vagusnerven hos patienter med
psoriasisgigt eller rygsøjlegigt
Introduktionsstipendium: Vagus-nervens
spænding hos patienter med
muskelgigt/polymyalgia rheumatica
Introduktionsstipendium: Øget risiko for
blodpropper ved Lupus og
Antifosfolipidsyndrom: en triade af
inflammation, medfødt immunforsvar og
aktiverede blodplader
Deltagelse i: EULAR, Madrid, juni 2019
Biomarkører for kroniske smerter. Skyldes de
en immunsygdom i centralnervesystemet?

Bevillingsmodtager

Beløb

Sine Søndergaard Korsholm, Syddansk
Universitet

10.000

Søren Emil Rasmussen, Aarhus
Universitet

10.000

Lægestuderende Jacob Venborg
Eriksen, Aarhus Universitet

120.000

Studerende Signe Risbøl Vils, Aarhus
Universitet
Ph.d.-studerende Amir Emamifar,
Svendborg Sygehus
Afdelingslæge/postdoc Morten Rune
Blichfeldt-Eckhardt, Odense
Universitetshospital

Professor, overlæge Søren Jacobsen,
Er autoimmune gigtsygdomme og
følgesygdomme heraf to sider af samme sag? Rigshospitalet
Prægraduatstuderende Nanna
Surlemont Schmidt, Odense
Primær Sjøgrens syndrom i dansk kohorte
Universitetshospital
Afdelingslæge Kresten Krarup Keller,
Forbedret diagnose og monitorering af
muskelgigt
Regionshospitalet Silkeborg
Prægraduatstuderende Nanna
Surlemont Schmidt, Odense
Primær Sjøgrens syndrom i dansk kohorte
Universitetshospital
Forskningsårstuderende Anne Sofie
Bagsiden af immunterapi mod kræft:
Gigtbivirkninger
Sørensen, Institut for Biomedicin
Øget risiko for blodpropper ved Lupus og
Antifosfolipidsyndrom: En triade af
inflammation, det medfødte immunforsvar og Forskningsårsstuderende Signe Risbøl
aktiverede blodplader
Vils, Aarhus Universitet
Læge Alexander Egeberg, Herlev og
Risikoen for gigtsygdom hos patienter
behandlet med roflumilast
Gentofte Universitetshospital
Forskningsstipendium: Risiko for
Introstipendiat Philip Therkildsen,
blodkarsygdomme hos patienter med
autoimmun karbetændelse
Aarhus Universitetshospital
Andre betændelsesagtige gigtsygdomme, i alt

120.000
6.847
110.000
150.000
125.000
150.000
100.000
95.000

150.000
75.000
500.000
1.721.847
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Noter
Note 16 – Fordeling af forskningsaktiviteter og –uddelinger i alt (fortsat)

Bevægeapparatets funktion og træning
Deltagelse i: EFORT Congress, Lissabon, juni
2019
Hoftesmerter blandt voksne patienter: kan en
struktureret træningsindsats øge patienternes
sundhed og samtidig være til økonomisk gavn
for samfundet?
Udvikling af et prognostisk støtteredskab til
unge med knæsmerter i almen praksis

Bevillingsmodtager
Forskningsårsstuderende Laura
Houstrup Therkelsen, Regionshospitalet
Silkeborg
Adjunkt Julie Sandell Jacobsen,
University College Aarhus
Postdoc Alessandro Andreucci,
Aalborg Universitet

Bevægeapparatets funktion og træning, i alt
Andet
Studenterpris: 6 minutters gangtest og måling
af iltmætningen i blodet kan anvendes til at
vurdere prognosen og omfanget af
lungeinvolvering ved systemisk sklerodermi
Studenterpris: Udfald for mor og barn hos
gravide med SLE
Studenterpris: Kan almindelig CT-scanning
opdage karbetændelse hos patienter med
storkars kæmpecellekarbetændelse
Deltagelse i: The international congress on
controversies in Fibromyalgia, Wien, marts
2019
Fibromyalgi og Naltrexone: FINAL studiet

Beløb

6.126

200.000
100.000
306.126

Helene Christensen, Aarhus Universitet
Line Strand Andersen, Syddansk
Universitet

10.000

Mikkel Peter Lunen, Aarhus Universitet

10.000

Overlæge Karin Bruun Plesner, Odense
Universitetshospital
Overlæge Karin Bruun Plesner, Odense
Universitetshospital
Seniorforsker Casper Hempel, Danmarks
Tekniske Universitet

10.000

7.959
175.000

Sukre fra blodårer - nye biomarkører for gigt?
Kontekstuelle faktorer indenfor reumatologien:
Ph.d.-studerende Sabrina Mai Nielsen,
Et Ph.d.-studie i biostatistik og klinisk
epidemiologi
Odense Universitetshospital
Overlæge Lene Terslev, Rigshospitalet
Glostrup
Dronning Ingrids Forskerpris
Samfundsøkonomisk analyse af ulighed i
gigtsygdomme
Syddansk Universitet
Afdækning af brugen af alternativ behandling
blandt mennesker med gigt
Syddansk Universitet
Seniorførtidspensionsndersøgelse
You Gov
Andet
Administration, forskningsrådets møder
Hensættelser mv.
Tilbagebetalte forskningsmidler

78.063
25.000
681.815
6.098.531
-626.382

Andet, i alt

7.009.493

Udbetalte forskningsmidler, i alt

65.000
63.038
100.000
311.469

15.563.493
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Bilag 1 - lndsamlinger i 2019

Tidspunkt

Aktivitet

Formal

Marts

Forarsindsamlingsbrev til 33.000 medlemmer
og st!iltter

lndsamling af midi er til
gigtforskning

Juni

Sommerindsamlingsbrev til 36.000
medlemmer og st(iltter

lndsamling af midler til
gigtforskning

September

lndsamlingsbrev til 20.000 st(iltter

lndsamling af midler til
gigtforskning

Oktober

Juleindsamlingsbrev til 40.000 medlemmer og
st!iltter

lndsamling af midler til
gigtforskning

December

Arsindsamlingsbrev til 16.800 st!iltter

lndsamling af midler til
gigtforskning
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Direct mails mv.

Telemarketing
Tidspunkt

Aktivitet

Hele aret

Opfordring til medlemmer med arlig kontingentbetaling til oml<Egning via
Betalingsservice
Opfordring til medlemmer med arlig kontingentbetaling til manedlig betaling
(kontingent + bidrag)
Opfordring til medlemmer med manedlig bidrag om at ¢ge bidraget

Hele aret
Hele aret
L¢bende/diverse kanaler
•
•

•
•
•

Hjemmesiden www.gigtforeningen.dk. Her kan man st!iltte med et engangsbel¢b fra SO til 1.000 kr. via
betalingskort - eller v<Elge at st(iltte foreningens arbejde med et fast manedligt bidrag.
SMS med forskellige keywords til 1440. Her st¢tter man blandt andet Gigtforeningens arbejde med SO kr. pr.
md., 290 kr. pr. ar, eller accepterer at blive kontaktet af Gigtforeningen. Eksponering pa TV, online og !ilvrigt
kampagnemateriale.
Mobile Pay, kode 21247. Prim<Ert eksponeret pa www.gigtforeningen.dk
lndsamlinger pa indsamlingsportalen www.betternow.org.
Medlemshvervning via annoncering pa Facebook, Google Ads og Bing.

Den ansvarlige for indsamlingerne erkl<Erer herved, at ovenstaende indsamlinger er foretaget i overensstemmelse
med reglerne i lndsamlingsloven og tilh¢rende bekendtg¢relse.
Direkt!ilr

��� �
Mette Bryde Lind
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