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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 

Til medlemmerne i Osteoporoseforeningen 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser og i overens-
stemmelse med bekendtgørelse nr. 124 af 10. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende han-
dicaporganisationer og -foreninger.  
 
Vi har revideret årsregnskabet for Osteoporoseforeningen for 1. januar – 31. december 2020, der omfatter 
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”). 
 
Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på 
grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 124 af 10. februar 2020 om ansøgningspuljen til lands-
dækkende handicaporganisationer og -foreninger. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærme-
re beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængi-
ge 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 ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-
bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold 
til årsregnskabsloven og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 124 af 10. februar 2020 om ansøg-
ningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger.  
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav og i overensstemmelse 
med bekendtgørelse nr. 124 af 10. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporgani-
sationer og -foreninger. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
Ledelsens ansvar for regnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 124 af 10. februar 2020 om 
ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger. Ledelsen har endvidere an-
svaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væ-
sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte drif-
ten; 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. 
 
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, 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, standarderne for offentlig revision samt bekendtgørelse nr. 124 af 10. februar 2020 om ansøg-
ningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger, altid vil afdække væsentlig fejlin-
formation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betrag-
tes 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, standarderne for offentlig revision samt bekendtgørelse nr. 
124 af 10. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger, 
foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
 
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyl-

des 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. Risiko-
en for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-
vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion 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 
 
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-

sat 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 revisionspå-
tegning 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 noteoplys-
ningerne, 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 pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 
 
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem-
melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler 
og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. 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 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 un-
dersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i bevillinger, 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 
de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.  

 
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom. 
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 
 
 
Aarhus, den 10. maj 2021 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 77 12 31 
 
 
Susanne Varrisboel 
statsautoriseret revisor 
mne21408 
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Foreningsoplysninger 

Foreningen  Osteoporoseforeningen 
Park Allé 5 
8000 Aarhus C 
 
Telefon: 86 13 91 11 
 
Hjemmeside: www.osteoporose-f.dk 
E-mail: info@osteoporose-f.dk 
 
CVR-nr: 16 15 63 45 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 
Hjemstedskommune: Aarhus 

  
  
Daglig ledelse Ulla Knappe (indtil 30. april 2020) 

Camilla Nissen Toftdal (fra 1. maj 2020) 
  
  
Revision PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Nobelparken 
Jens Chr. Skous Vej 1 
8000 Aarhus C 

  
  
Bank Danske Bank 

Kannikegade 4-6 
8000 Aarhus C 
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Beretning 

FORORD 
 
I 2002 blev knogleskørhed klassificeret som en af Danmarks 8 store folkesygdomme, og ifølge WHO og 
Sundhedsstyrelsen har op mod 650.000 danske mænd og kvinder knogleskørhed. Heraf er cirka 172.000 
diagnosticeret. Alligevel er der ikke udarbejdet detaljerede nationale handlingsplaner for området. Det 
medvirker til, at opsporingen af mennesker med knogleskørhed stadig ikke er effektiv.  
 
Når man har knogleskørhed, har man nedsat knoglemasse og forringet knoglestruktur, og man brækker 
derfor relativt let sine knogler. Sygdommen påvirker livskvaliteten negativt og vægter tungt i sundheds-
økonomien. Behandling af knogleskørhed samt de lavenergibrud og følgevirkninger, bruddene tager med 
sig, har ifølge hidtidige beregninger kostet det danske samfund 11,6 mia. kroner for ét år. Heraf var kom-
munernes andel ca. 57 %. Med forebyggende behandling vil antallet af lavenergibrud kunne mindskes væ-
sentligt og dermed en stor andel af sygdommens samlede omkostninger. 
 
Med en uændret indsats vil antallet af borgere med ubehandlet knogleskørhed stige kraftigt i de kom-
mende år, fordi såvel middellevetiden som befolkningsandelen af ældre stiger. Ifølge Danmarks Statistiks 
befolkningsfremskrivning forventes gruppen af 80-årige og derover at vokse med 161.718 personer i peri-
oden 2021-2031. Gruppen af 65-79-årige forventes at vokse med 59.291 personer. Tilsvarende gælder for 
andre vestlige lande. Danske og internationale eksperter er derfor enige i, at der er akut behov for en mål-
rettet indsats på området, så patienter med knogleskørhed bliver opsporet og kommer i rettidig behand-
ling. 
 
Med afsæt i Sundhedsstyrelsens afdækning af osteoporoseområdet (2018) nedsatte Danske Regioners 
Sundhedsdirektørkreds i februar 2019 en tværregional arbejdsgruppe, som skulle afrapportere ved ud-
gangen af 2020. På grund af coronakrisen har arbejdsgruppen endnu ikke afrapporteret. Arbejdsgruppen 
ser blandt andet på muligheder, omkostninger og gevinster ved at indføre frakturforebyggelsesprogram-
met FLS og ved at udarbejde nationale retningslinjer for DXA-scanninger samt kalibrering af scannerne. 
Formålet med arbejdsgruppen er at lære af hinandens erfaringer og finde gode løsninger i relation til at 
sikre systematisk opsporing og koordination. 
Osteoporoseforeningen arbejder fortsat på at øge fokus blandt beslutningstagerne for at sikre, at menne-
sker med knogleskørhed samt disses pårørende samt sundhedspersonale og andre relevante målgrupper 
løbende sikres saglig information på området. Også blandt politikere er der et ønske om øget fokus på 
området. Det ses blandt andet i spørgsmål stillet til Sundhedsministeren fra Folketingets Sundheds- og 
Ældreudvalg i oktober 2020. 
 
Den omtalte rapport fra Sundhedsstyrelsen blev udarbejdet på gentagne opfordringer fra – og med delta-
gelse af bl.a. – Osteoporoseforeningen, og resultaterne medførte, at Folketinget afsatte 500.000 kr. til 
udviklingen af en mestrings-app til osteoporosepatienter og 1 mio. kr. til en opfølgende informationskam-
pagne rettet mod sundhedsfagligt personale. Kampagnen gennemføres af Sundhedsstyrelsen og Osteopo-
roseforeningen i fællesskab og var planlagt til at forløbe i 2020 og 2021. På grund af coronakrisen lanceres 
kampagnen først i efteråret 2021 og vil løbe til foråret 2022. Osteoporoseforeningen investerer yderligere 
2,5 mio. kr. i en sideløbende informationskampagne rettet mod borgere. 
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OM OSTEOPOROSEFORENINGEN 
 
Osteoporoseforeningens formål 
Osteoporoseforeningen arbejder for forebyggelse af knogleskørhed og følgerne heraf, således at flest mu-
ligt bevarer trivsel og førlighed livet igennem. 
 
Foreningen gør dette ved blandt andet: 
 
At udbrede kendskabet til knogleskørhed og til forebyggelse og behandling af knogleskørhed, herunder 
anbefalinger vedrørende motion og knoglevenlig livsstil 
At øge opsporingen af mennesker med knogleskørhed, således at alle, der har behov, kommer i behand-
ling 
At støtte mennesker med knogleskørhed med råd og vejledning 
At støtte forskningen i knogleskørhed 
At påvirke myndighederne til at få fastlagt en national strategi og handlingsplan med ensartede, opdate-
rede retningslinjer på området, så alle tilbydes den nødvendige og rigtige behandling  
 
Osteoporoseforeningens økonomiske grundlag 
Osteoporoseforeningen er selvejende. Foreningens aktiviteter finansieres af medlemskontingenter og fa-
ste bidrag samt i et mindre omfang af arv og gaver. Foreningen blev i 2020 støttet med i alt 1.590.569 
mio. kr. fra udlodningsmidlerne.  
 
Ud over udlodningsmidlerne søger Osteoporoseforeningen midler andre steder til for eksempel gennem-
førelse af kampagner. Foruden bevillingen fra Sundheds- og Ældreministeriet til den tidligere omtalte 
informationskampagne har Osteoporoseforeningen i 2020 opnået bevilling fra Socialstyrelsen gennem 
Danske Handicaporganisationer til at gennemføre omsorgsopkald til en gruppe af foreningens medlem-
mer (i alt 144.185 kr. til brug i 2020 og 2021). Foreningen har endvidere opnået en bevilling fra Slots- og 
Kulturstyrelsen til at gennemføre faglige foredrag online i 2021 (98.800 kr. i alt til brug i 2021).  
 
 
OSTEOPOROSEFORENINGENS ORGANISATION 
 
Ledelse 
Osteoporoseforeningen ledes af en landsbestyrelse på seks medlemmer, som vælges af foreningens høje-
ste myndighed, Repræsentantskabet. I Repræsentantskabet sidder landsbestyrelsen samt repræsentanter 
fra 22 lokale afdelinger. Foreningens landssekretariat ligger i Aarhus. 
 
Landssekretariatet 
Landssekretariatet i Aarhus havde 5 faste medarbejdere ved udgangen af 2020: En klinisk diætist, en sy-
geplejerske/mediegrafiker, en kommunikations- og marketingansvarlig, en økonomiansvarlig og en sek-
retariatschef. Desuden to studentermedarbejdere og tre projektansatte.  
 
Landsbestyrelsen 
Osteoporoseforeningens landsbestyrelse har i 2020 afholdt 5 møder. Bestyrelsen har på møderne blandt 
andet beskæftiget sig med den overordnede strategi samt planlægning af foreningens indsatser, herunder 
indsatsen for at skubbe på realiseringen af en national handlingsplan, ligesom bestyrelsen konsekvent har 
haft fokus på foreningens økonomi. Efter ansættelse af ny sekretariatschef pr. 1. maj 2020 og økonomian-
svarlig pr. 17. august 2020 er landsformandens hidtidige administrative opgaver løbende overdraget til 
landssekretariatet. 
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Lokalafdelinger 
Ved udgangen af 2020 havde Osteoporoseforeningen 22 lokalafdelinger, som har fordelt landets 98 
kommuner imellem sig. Landsbestyrelsen takker bestyrelserne i de 22 lokalafdelinger for det store arbej-
de, som alle på frivillig basis yder til støtte for osteoporosesagen.  
 
Formandsmøder 
Foreningen inviterede lokalafdelingernes formænd til formandsmøder i marts og november måned, men 
desværre forhindrede coronakrisen, at møderne kunne afholdes. 
 
Forskningsudvalg  
Osteoporoseforeningen har et forskningsudvalg med p.t. 4 eksperter på osteoporoseområdet, der støtter 
foreningen i forskningsmæssige og faglige spørgsmål. Det sikrer, at informationer fra foreningen til hver 
en tid er uvildige, videnskabeligt underbyggede og uafhængige af økonomiske interesser. Forskningsud-
valget bistår desuden landsbestyrelsen ved udpegning af modtagere af forskningslegater. 
 
Præsidium  
Osteoporoseforeningens præsidium bestod i 2020 af syv medlemmer, som støtter foreningens aktiviteter 
og formål. Præsidiet er et repræsentativt organ og har ikke et ledelsesmæssigt og/eller økonomisk ansvar. 
Præsidiemedlemmerne stiller sig til rådighed for råd og vejledning i arbejdet med at skaffe foreningen 
adgang til donationer, fondsmidler, arv. m.v. Herudover støtter præsidiet Osteoporoseforeningen i be-
stræbelserne på at påvirke myndighederne til at udarbejde en national strategi og handlingsplan på oste-
oporoseområdet. Endelig medvirker præsidiet til igangsættelse af foreningens kulturelle arrangementer. 
Ved møde i Præsidiet i august måned blev Christel Lüttichau valgt som ny formand efter Susanne Hee-
ring.  
 
OSTEOPOROSEFORENINGENS AKTIVITETER I 2020 
 
Inspiration og foredrag på video 
Coronakrisen satte sit præg på 2020. Da samfundet lukkede ned i marts, blev mange medlemmer af Oste-
oporoseforeningen afskåret fra at deltage i deres fysiske træning og motionsaktiviteter. Foreningen fik 
derfor udarbejdet en række videoer med målrettede træningsprogrammer, så medlemmerne kunne holde 
sig aktive også inden for hjemmets fire vægge. Det skete i samarbejde med fysioterapeut og Master i 
Sundhedsfremme og Sundhedspædagogik, Dorte With, samt kandidater i Idræt og Ernæring, Simon Es-
rup og Magnus Bendtsen, der alle har specialiseret sig i knogleskørhed. Videomaterialet blev rigtig godt 
modtaget.  
 
Men det var ikke alene træningsaktiviteter, der var under pres med forårets nedlukning. Lokalafdelinger-
ne måtte aflyse mange foredragsaktiviteter på grund af forsamlingsforbuddet, og derfor valgte foreningen 
at udarbejde en video med et lægeforedrag, som kunne ses hjemmefra. Det var overlæge Lars Hyldstrup 
fra Hvidovre Hospital, der holdt foredraget, og medlemmer og øvrige interesserede kunne se det på Face-
book og på foreningens hjemmeside. 
 
Nyt medlemsområde på hjemmesiden  
Medlemmer af Osteoporoseforeningen fik adgang til nye fordele, da foreningen i august måned udvidede 
sin hjemmeside med et særligt medlemsområde. Her kan medlemmerne logge ind og finde alle tidligere 
udgaver af medlemsbladet, og de kan søge særlige emner frem fra tidligere medlemsblade. Medlemsom-
rådet indeholder også det nye videomateriale og mulighed for at rette sine kontaktoplysninger. 
 
Kampagner 
Osteoporoseforeningen har siden oktober 2020 været i partnerskab med netdoktor.dk om en kampagne, 
der skal oplyse befolkningen om knogleskørhed som en folkesygdom. Kampagnen løber et år frem. I ugen 
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omkring den danske og internationale osteoporosedag satte Osteoporoseforeningen og Danmarks Apote-
kerforening endvidere fokus på forebyggelse og behandling af knogleskørhed. Hele 80 apoteker deltog i 
kampagnen ved at uddele informationsmateriale til kunderne. Foreningens lokale frivillige var til stede på 
45 apoteker og gik i dialog med interesserede.  
 
I 2020 igangsatte Osteoporoseforeningen et omfattende forberedelsesarbejde for at kunne lancere en stor 
informationskampagne fra medio august 2021 til maj 2022. Det overordnede formål med kampagnen er 
at opspore og hjælpe flere af de op mod 500.000 danskere, som formodes at have knogleskørhed uden at 
vide det. Kampagnen er inddelt i to spor, hvad angår målgrupper: 1) Sundhedsfagligt personale (sygeple-
jersker, SOSU’er, fysioterapeuter, ergoterapeuter, farmakonomer, diætister), 2) Kvinder og mænd pri-
mært i alderen 50-70 år.  
 
Den store informationskampagne i 2021-2022 skal give sundhedsfagligt personale og borgere viden om 
knogleskørhed og sygdommens risikofaktorer, og den skal motivere til at handle på en mistanke. Kam-
pagnen udvikles og gennemføres i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og sundhedsfaglige organisationer. 
Videnscenter for Knoglesundhed og øvrige faglige eksperter yder faglig ekspertbistand i hele kampagnen. 
 
Forskning 
Osteoporoseforeningen yder støtte til videnskabelige projekter med høj forskningsmæssig kvalitet. I 2020 
uddelte foreningen 200.000 kr. til tre projekter. Legaterne blev overrakt af foreningens protektor, H.K.H. 
Prinsesse Benedikte, ved et festligt arrangement på Videnscenter for Knoglesundhed på Sjællands Univer-
sitetshospital i Køge. Her deltog foreningens Præsidium, landsbestyrelsen, Ellab-fonden samt repræsen-
tanter fra Region Sjælland, Sjællands Universitetshospital m.fl.  
 
Den ene legatmodtager var overlæge, ph.d., Torben Harsløf fra Aarhus Universitetshospital, som modtog 
støtte til at oprette en database over danske DXA-scanninger. Xenia Goldberg Borggaard, ph.d.-
studerende fra Afdeling for Klinisk Patologi ved Odense Universitetshospital, modtog støtte til at udvikle 
en metode til at undersøge mekanismerne bag den forsinkede knogledannelse hos ældre. Den tredje le-
gatmodtager var Simon Winther, klinisk lektor, ph.d., læge fra Hjerteklinikken på Regionshospitalet Gød-
strup, som modtog støtte til sit arbejde med tidlig opsporing af knogleskørhed ved hjælp af rutine-CT-
scanninger. 
 
Rådgivning 
Under coronakrisen har telefonen været et særligt vigtigt kontaktpunkt i foreningen, og mange medlem-
mer har i 2020 benyttet sig af muligheden for at få personlig rådgivning på foreningens lægetelefon og 
diætisttelefon. Med økonomisk støtte fra Sundhedsministeriet bliver det muligt i 2021 at udvide telefo-
nernes åbningstid og desuden tilbyde rådgivning inden for flere områder. Støtten formidles gennem Dan-
ske Patienter, som Osteoporoseforeningen er medlem af. 
 
Patient-til-patient-telefonen er også fortsat meget efterspurgt. Ydermere stiller mange af lokalafdelinger-
nes bestyrelsesmedlemmer sig til rådighed for at hjælpe medlemmerne godt på vej gennem telefonen.  
 
Opkald til medlemmer  
I september igangsatte Osteoporoseforeningen omsorgsopkald til omtrent en tredjedel af foreningens 
medlemmer. Det overordnede formål var at forebygge ensomhed og tillige at indhente kontaktoplysninger 
for at kunne fortsætte kontakten og hjælpe flest mulige tilbage til hverdagen og fællesskabet efter coro-
nakrisen. Foreningen udvalgte de 4.111 medlemmer, som ikke havde opgivet en mailadresse til forenin-
gen, og som foreningen derfor havde haft begrænsede muligheder for at være i kontakt med. Projektet har 
i løbet af 2020 givet stor indsigt i, hvordan medlemmerne har det i dagligdagen og under coronakrisen, og 
det fortsætter i 2021. Projektet blev muligt efter ansøgning og tildeling af 144.185 kr. fra Socialstyrelsen 
gennem Danske Handicaporganisationer. 
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Fokus på knogleskørhed i medierne 
I 2020 opnåede knogleskørhed igen pæn opmærksomhed i medierne. Osteoporoseforeningen prioriterede 
individuelle journalisthenvendelser, og der blev arbejdet med mere massiv tilstedeværelse i medierne 
gennem proaktivt pressearbejde i forbindelse med foreningens aktiviteter.  
 
Der blev bl.a. bragt et TV-indslag om kampagnen på landets apoteker, hvor lokalformand Anna Margrethe 
Kristensen blev fulgt af en journalist i løbet af en dags besøg på flere apoteker. Indslaget blev bragt i TV 2 
Østjylland, hvor landsformand Ulla Knappe i studiet efterfølgende perspektiverede indsatsen på apote-
kerne med nøgletal og udfordringer på osteoporoseområdet. Gennem den proaktive presseindsats lykke-
des det dermed at sætte fokus på behovet for viden om osteoporose hos apotekere og borgere, mens også 
Osteoporoseforeningens stærke frivillige kræfter blev fremhævet. 
 
Yderligere blev der i forbindelse med uddelingen af forskningslegater ved den danske og internationale 
osteoporosedag d. 20. oktober bragt artikler i flere medier og et indslag på TV Øst. Artiklerne formidlede 
behovet for viden på området, således at bedre opsporing af og hjælp til osteoporoseramte kan finde sted, 
hvilket landsformand Ulla Knappe fremhævede gennem interviews, som blev bakket op af fx Heino Knud-
sen, Regionsrådsformand i Region Sjælland.  
 
Osteoporoseforeningen opnåede også vedvarende medieopmærksomhed gennem debatindlæg i såvel lo-
kale som nationale medier. Landsformand Ulla Knappe var således afsender på debatindlæg i medier som 
Altinget og Avisen Danmark, som udkommer med Jysk Fynske Mediers 14 regionale og lokale medier, der 
samlet har 521.000 ugentlige læsere. Fokus i disse debatindlæg var bl.a. behovet for mere lighed i rehabi-
litering for osteoporosepatienter. 
 
Herudover bidrog Osteoporoseforeningen også med flere debatindlæg, som blev bragt i Dagens Medicin, 
hvor landsformand Ulla Knappe bl.a. fremhævede foreningens ønske om en national handlingsplan for 
osteoporose og en opdatering af de kliniske retningslinjer til praktiserende læger på osteoporoseområdet 
– særligt i forhold til opsporing for at nedbringe det høje mørketal på op mod 500.000 danskere, som 
formodes at have osteoporose uden at vide det. Debatten blev fulgt op af indlæg fra repræsentanter for 
DSAM og PLO, og i 2021 forventes det, at de kliniske retningslinjer bliver opdateret. 
 
Ovenstående er et uddrag af efterårets presseindsats og -omtaler. I det fremadrettede arbejde vil både re-
gionale og landsdækkende medier fortsat blive bearbejdet konsekvent. Gennem fortsat medieaktivitet vil 
Osteoporoseforeningen også fremover øge opmærksomheden mod geografisk ulighed og skubbe på for 
realiseringen af en national handlingsplan.  
 
Hjemmeside og sociale medier 
Osteoporoseforeningen er aktiv på de sociale medier, og foreningens hjemmeside blev flittigt besøgt igen-
nem hele året. 95.488 unikke brugere har i 2020 besøgt hjemmesiden mod 145.895 i 2019. Tallene indi-
kerer således et fald i antallet af unikke brugere på hjemmesiden, som skyldes, at der i april 2020 blev 
indført ny lovgivning vedrørende de såkaldte cookie-bokse på hjemmesider. Efter den nye lovgivning skal 
en bruger således acceptere cookies på Osteoporoseforeningens hjemmeside for at tælle med i statistik-
ken. Foreningens reklamebureau vurderer, at der reelt har været tilsvarende eller lidt mere trafik på for-
eningens hjemmeside i 2020 sammenlignet med 2019. 
 
Osteoporoseforeningens Facebook-profil havde ved årets udgang 3.140 følgere i forhold til 2.377 ved ud-
gangen af 2019. Osteoporoseforeningen vil i 2021 fortsat fokusere på at styrke kommunikationen på Fa-
cebook og andre sociale platforme gennem organisk engagerende opslag samt digital markedsføring med 
fokus på medlemshvervning, donationer og tilmeldinger til foreningens nyhedsbrev, Sunde Knogler, såle-
des at potentialet for at kommunikere til en interesseret målgruppe forøges. 
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I efteråret 2020 har Osteoporoseforeningen endvidere arbejdet med at øge følgere på LinkedIn gennem 
indhold, der præsenterer foreningens mange facetter og dagsordener. LinkedIn anses som et sekundært, 
men dog også væsentligt medie i forhold til interessevaretagelse på de videns-, økonomi- og politikpræge-
de områder. 
 
I efteråret 2020 blev Osteoporoseforeningen også aktiv på Twitter, hvor det er formålet at dele indhold 
samt bidrage mere til den offentlige debat – og skabe den, når det er muligt. Twitter er et medie, hvor 
primært politikere og journalister følger med, og det er således en naturlig del af en moderne patientfor-
enings virke at være aktiv på Twitter, særligt med kommentarer til aktuelle dagsordener. Der har allerede 
været tilfælde, hvor vigtige interessenter såsom Danske Handicaporganisationer samt politikere på sund-
hedsområdet har engageret sig i foreningens opslag og dagsordener. Twitter-profilen var vigtig at få op-
rettet i 2020, så der op til informationskampagnen i 2021 og 2022 er et betragteligt antal relevante følgere 
at dele indhold med.  
 
Medlemsbladet Knogleskør 
Medlemsbladet Knogleskør udkommer fire gange årligt – i februar, maj, september og i november. Bladet 
er højt værdsat af medlemmerne og indeholder artikler om forebyggelse og behandlingsmuligheder samt 
artikler om kost, motion, hjælpemidler og seneste nyt om forskning. Bladet fungerer sideløbende som po-
litisk talerør for foreningens mærkesager. 
 
I Knogleskør indgår desuden artikler om interviews med mennesker med knogleskørhed, både mænd og 
kvinder, yngre og ældre. De personlige portrætter understreger bredden af sygdommen og gør op med 
myten om, at knogleskørhed er en sygdom, der kun vedkommer ældre kvinder. 
 
Faste indslag i Knogleskør er endvidere en aktivitetskalender med oversigt over begivenheder i hele lan-
det med udgangspunkt i foreningens 22 lokalafdelinger. 
 
Mange patienter har erfaret, at det er svært at få tilstrækkelig rådgivning om sygdommen hos egen læge. 
Derfor sender foreningen gratis et eksemplar af Knogleskør til alle praktiserende læger, så læge og andre 
faglige konsultationsmedarbejdere kan nyde godt af samme viden, som medlemmerne, deres patienter, 
modtager. Medlemsbladet sendes endvidere til medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg, således at de 
politiske budskaber når de rette politikere. 
 
Elektroniske nyhedsbreve  
I 2019 introducerede Osteoporoseforeningen for første gang det elektroniske nyhedsbrev ”Sunde Knogler” 
målrettet såvel medlemmer som ikke-medlemmer. I 2020 blev nyhedsbrevet fortsat sendt minimum 4 
gange årligt. Det har til formål dels at tiltrække nye medlemmer, dels at fastholde medlemmer af forenin-
gen. Nyhedsbrevet giver historier fra medlemsbladet digitalt liv og er desuden oplagt til at formidle histo-
rier, som måske ikke egner sig til pressen, men er af relevans for mennesker med knogleskørhed. Endelig 
kan indholdet af nyhedsbrevet i nogle tilfælde i sig selv skabe presseomtale /-interesse. Nyhedsbrevet har 
i alt 5.249 modtagere. Interesserede kan tilmelde sig på Osteoporoseforeningens hjemmeside samt via de 
digitale annonceringer på sociale medier. I 2021 vil foreningen arbejde målrettet med at få flere til at skri-
ve sig op til nyhedsbrevet, herunder medlemmer.  
 
Osteoporoseforeningen fortsatte i 2020 også udsendelsen af digitale nyhedsbreve fra lokalafdelingerne. 
De lokale nyhedsbreve fortæller om foreningens ad hoc-aktiviteter og om lokale medlemsmøder, ligesom 
de er velegnede, hvis der opstår pludselige ændringer eller aflysninger af arrangementer.  
Alle medlemsoplysninger behandles naturligvis i henhold til Persondataloven, hvilket der i 2021 vil blive 
arbejdet videre med for at sikre en korrekt behandling. 
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Landssekretariatet 
En ny sekretariatschef blev ansat i foråret til at forestå den daglige ledelse af foreningen og landssekreta-
riatet. Efterfølgende er den administrative organisation udvidet med en økonomiansvarlig og en kommu-
nikations- og marketingansvarlig, og færre opgaver løses af eksterne leverandører. Landssekretariatet va-
retager den daglige drift, rådgivning til medlemmer, støtte til lokalafdelinger og sekretariatsbetjening til 
landsbestyrelsen samt en lang række udviklingsprojekter og fundraising til at igangsætte flere.  
 
Landssekretariatet har taget fat på en omfattende digitalisering med fokus på medlemshåndtering, regn-
skab og økonomi og arbejder på at skabe sammenhæng mellem IT-systemer i den daglige drift. Dette gø-
res for at flytte ressourcer fra administrativ drift til støtte og udvikling – og for at øge datasikkerheden og 
styrke det datagrundlag, der skal bruges som udgangspunkt for strategiske beslutninger om foreningens 
udvikling.  
 
STRATEGI 
Osteoporoseforeningens landsbestyrelse igangsatte ultimo 2020 et strategiarbejde med udgangspunkt i 
foreningens formålsparagraf. Hensigten er i løbet af 2021 at beskrive vision, mission og strategi samt ker-
neværdier. Derved får foreningens frivillige og medarbejdere fælles pejlemærker for det vigtige arbejde, 
de udfører.  
 
TAK 
 
Osteoporoseforeningens mange aktiviteter ville ikke kunne gennemføres uden den massive støtte, for-
eningen har modtaget fra alle sider i løbet af året. Osteoporoseforeningen siger derfor af hjertet tak til alle, 
der har bidraget i årets løb, til arv og gaver til medlemmer som har støttet os, til annoncører, bevillingsgi-
vere og alle andre samarbejdspartnere, der har stået os bi.  
 
Ikke mindst tak til Osteoporoseforeningens mange frivillige i lokalafdelingerne og til bestyrelsesmedlem-
mer og medlemmer af foreningens Forskningsudvalg og Præsidium. Tak til HKH Prinsesse Benedikte, 
protektor for foreningen. 
  
Uden det store arbejde, alle bidrager med, ville det ikke være muligt at nå det, vi har nået. 
 
UDVIKLING I REGNSKABET 
 
Medlemstilgang 
Osteoporoseforeningen havde pr. 31. december 2020 13.679 medlemmer mod 13.606 året før. På trods af 
coronakrisen har foreningen haft en lille nettotilgang af medlemmer, og foreningen har i den sidste halv-
del af året haft væsentligt flere indmeldte end udmeldte.  
 
Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets udløb 
Der er efter regnskabsårets slutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for Osteoporose-
foreningens finansielle stilling. Det må imidlertid forventes, at coronakrisen fortsat vil påvirke forenin-
gens mulighed for at afvikle fysiske aktiviteter i resten af 2021.  
 
Den forventede udvikling 
Selvom det er lykkedes Osteoporoseforeningen at skabe øget kendskab til knogleskørhed og dens risiko-
faktorer i offentligheden, er der fortsat lang vej igen, før opsporing, behandling samt tilbud til osteopo-
rosepatienter er på et rimeligt og ensartet, højt niveau over hele landet. Osteoporoseforeningen vil derfor 
fortsat skubbe på den gode udvikling for at få placeret mærkesager på dagsordenen på den politiske arena 
og i medierne.  
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Der vil fortsat blive arbejdet målrettet på at få udarbejdet en national handlingsplan på området, og Oste-
oporoseforeningen agter derfor at påvirke og følge intenst op på det videre arbejde i den forbindelse, 
blandt andet med den landsdækkende kampagne fra efteråret 2021. Men også i forhold til konkrete, per-
sonlige opfølgninger på nøglepersoner i kommuner, regioner, Sundhedsstyrelsen samt på Christiansborg. 
Herudover fortsætter indsatsen for at få etableret endnu flere osteoporoseskoler og/eller specifikke oste-
oporoseforløb i kommunerne rundt omkring i landet. Der arbejdes desuden fortsat på at øge tilgangen af 
medlemmer og reducere frafaldet.  
 
Det er håbet, at indsatserne medvirker til, at Osteoporoseforeningen også fremover har en sund økonomi 
og kan foretage investeringer, der understøtter foreningens formål. 



Resultatopgørelse

Note 2020 2019
DKK DKK

Resultat af bevillinger med konkrete formål

Støttebeløb, konkrete formål 1 495.311 140.000

Årets indtægter til konkrete formål 495.311 140.000

Heraf ikke anvendt i 2020 (2019) og derfor overført til 2021 (2020) 2 -113.473 0
Projektomkostninger 3 -381.838 -140.000

Resultat af bevillinger med konkrete formål 0 0

Resultat af driften i øvrigt

Ikke erhvervsmæssig virksomhed:
Kontingentindtægter 2.488.404 2.492.473
Gaver og støtte til drift 4 3.069.155 2.900.057

Årets indtægter til drift 5.557.559 5.392.530

Omkostninger vedrørende ikke erhvervsmæssig 
virksomhed 5 -3.529.031 -3.663.796
Omkostninger vedrørende konkrete formål 3 -1.334.412 -1.112.626
Afskrivninger 7 -5.059 -6.071

Resultat af ikke erhvervsmæssig virksomhed 689.057 610.038

Erhvervsmæssig virksomhed

Omkostninger medlemsblad mv. 6 -609.163 -607.874

Resultat af erhvervsmæssig virksomhed -609.163 -607.874

Resultat før renter i alt 79.894 2.164

Renteomkostninger:
Renteudgift, bank -22.822 -18.809

Urealiseret kursregulering investeringer 150.055 259.663

Årets resultat 207.127 243.019

Resultatdisponering

Årets resultat fordeles således:

Overført overskud 207.127 243.019

Årets resultat inklusiv hensættelse 207.127 243.019
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2020 2019
DKK DKK

Driftsmidler 0 5.060

Materielle anlægsaktiver 7 0 5.060

Deposita 24.438 24.438

Finansielle anlægsaktiver 24.438 24.438

Anlægsaktiver 24.438 29.497

Diverse tilgodehavender 112.986 131.228
Periodeafgrænsningsposter 8 123.322 86.277

Tilgodehavender 236.308 217.505

Værdipapirer 9 5.486.646 5.336.592

Danske Bank, 3258 258 487 1.506.902 878.145
Danske Bank, 3617 072 114 1.584.403 1.704.895
Danske Bank, 12081650 80.302 0
Erhvervsgiro 401.285 148.851
Kassebeholdning 3.491 5.785

Likvide beholdninger 3.576.383 2.737.676

Omsætningsaktiver 9.299.337 8.291.772

Aktiver 9.323.775 8.321.269
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Balance 31. december

Passiver

Note 2020 2019
DKK DKK

Overført overskud 8.077.628 7.870.501

Egenkapital 10 8.077.628 7.870.501

Indefrosne feriepenge 169.805 83.543

Langfristede gældsforpligtelser 169.805 83.543

Leverandører af varer og tjenesteydelser 378.197 120.167
Danske Bank, 12081650 0 198
Hensat til konkrete formål 2 113.473 0
Anden gæld 123.748 0
Esbjerg lokalforening (midlertidigt uden bestyrelse) 56.046 0
Skyldig A-skat, feriepenge mv. 404.878 246.859

Kortfristede gældsforpligtelser 1.076.342 367.225

Passiver 9.323.775 8.321.269

Kontraktlige forpligtelser 11
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Noter til årsrapporten

2020
DKK

1 Støttebeløb, konkrete formål

Lægetelefonen
Ingrid og Johan Hansens Mindefond 66.000

SUM Kampagne 2020/2021
Sundhedsministeriet 250.000

DH Omsorgskald
Danske Handicaporganisationer 80.511

SKS Videostreaming
Slots- og kulturstyrelsen 98.800

495.311

2 Hensat til konkrete formål, overføres til 2021

SUM Kampagne 2020/2021 6.095
DH Omsorgskald 9.184
SKS Videostreaming 98.194

113.473
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Noter til årsrapporten

3 Projektomkostninger

Projektomkostninger afholdt til konkrete formål:

Indtægter Udgifter I alt
DKK DKK DKK

Tryk og udsendelse af medlemsblad til læger 19.897 108.321 88.424
Fakta om knogleskørhed 50.349 50.349
Opskriftshæfte 16.231 25.191 8.960
Lægetelefonen 138.476 138.476
Patienttelefonen 846 846
Forskningsprojekter 220.000 220.000
Formandsmøder 19.536 19.536
Folkemøde Bornholm 1.978 1.978
National handlingsplan 38.500 38.500
Kasserer kursus 3.815 3.815
Køb/salg af rekvisitter 37.401 37.401
Øvelsepjece 11.463 11.535 72
Er du knogleskør, stormøder 20.919 93.946 73.027
Fys medlemsmøder 23.100 23.100
Digital markedsføring 215.426 215.426
Fundraising 11.617 11.617
Hjemmeside 162.290 162.290
Apotekermøder 21.319 21.319
Kampagne 2020/2021 529.181 529.181
Omsorgskald 71.327 71.327
Videostreaming 606 606

68.510 1.784.760 1.716.250
Heraf ikke finansieret af støttebeløb til konkrete 
formål, men af gaver og støtte til drift -1.334.412

381.838
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Noter til årsrapporten

2020 2019
DKK DKK

4 Gaver og støtte til drift

Bidrag fra medlemmer & gaveindtægter 391.645 295.923
Gavebidrag, Fysioterapeut Karin Berg og Eigil Berg 0 300.000
Modtaget arv 1.086.941 590.666
Tilskudsregulering Socialstyrelsens udlodningsmidler, tidligere år 0 117.283

1.590.569 1.596.185g ( )

3.069.155 2.900.057

5 Omkostninger vedrørende ikke erhvervsmæssig
virksomhed

Lønninger 2.107.756 1.951.338
- Heraf overført til medlemsbladet -80.000 -80.000
Personaleomkostninger 25.645 12.033
Repræsentantskabsmøder 92.424 77.764
Rejseudgifter mv. 41.261 77.642
Husleje, vedligeholdelse, el og varme 315.167 246.434
Telefon og telefax 49.618 29.189
Porto 88.275 114.897
Kontorholdsudgifter og kontorartikler 52.969 45.161
IT 104.696 150.719
Medieovervågning 14.674 33.990
Repræsentation 27.415 25.320
Revision og regnskabsmæssig assistance 63.750 57.000

65.000 53.000
Bogføringsassistance 47.068 40.556
Kontingenter 164.474 161.194
PR 122.411 108.548
Tilskud lokalafdelinger 442.400 468.657
Forsikring 4.842 12.363
Konsulenthonorar mv. 188.125 178.782
Småanskaffelser 41.748 11.292
Gebyrer mv. 115.759 88.595
Momskompensation -79.827 -65.010

4.015.650 3.799.465
Administrationsbidrag projekter -486.619 -135.669

3.529.031 3.663.796

Diverse erklæringer, ansøgninger, momskompensation, regulering 
vedrørende tidligere år mv.

Tilskud fra Socialstyrelsens udlodningsmidler, via Handicappuljen 
2020 (2019)
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Noter til årsrapporten

2020 2019
DKK DKK

6 Omkostninger medlemsblad mv.

Tilskud biblioteksstyrelsen mv. -70.711 -54.232
Tilskud annoncering -66.367 -75.182

Indtægter -137.078 -129.414
Forsendelsesomkostninger, layout og trykning 511.338 506.496
Portrætter, journalistisk assistance mv. 165.043 160.855
Lønomkostninger overført 69.860 69.937

609.163 607.874

7 Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 281.179 281.179
Årets afgang -281.179 0

Kostpris 31. december 0 281.179

Afskrivninger 1. januar 276.120 270.049
Årets afskrivninger 5.059 6.071
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang -281.179 0

Afskrivninger og anvendt støtte 31. december 0 276.120

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 5.060

8 Periodeafgrænsningsposter

Lager af foldere 9.520 11.198
Lager kogebøger 31.584 35.775
Lager øvelsespjece 25.069 36.360
Lager rekvisitter 12.212 2.944
Forsikringer 6.389 0
Medieovervågning 20.760 0
Hosting 17.788 0

Periodeafgrænsningsposter i alt 123.322 86.277

9 Værdipapirer

Danske Invest Mix Defensiv, nom. 40.674 stk. 5.486.646 5.336.592

Værdipapirer 31. december 5.486.646 5.336.592
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Noter til årsrapporten

2020 2019
DKK DKK

10 Egenkapital

Saldo 1. januar 7.870.501 7.627.482
Årets under-/overskud 207.127 243.019

Egenkapital 31. december 8.077.628 7.870.501

11 Kontraktlige forpligtelser

Foreningen har indgået huslejeaftale med et opsigelsesvarsel på 3 måneder. De kontraktlige forpligtelser hertil 
kan opgøres til TDKK 57. 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Årsrapporten for Osteoporoseforeningen for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 
124 af 10. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger.  
 
Beløb indregnes med decimaler, men opstilles i hele kroner, hvorfor der kan være mindre afrundingsafvi-
gelser i sammentællinger. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.  
 
Årsrapport for 2020 er aflagt i DKK. 
 
Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Indtægter indtægtsføres i det regnskabsår indbetalingen modtages, med undtagelse af støtte til konkrete pro-
jekter, der indtægtsføres i takt med anvendelse af støtten. 
 
Omkostninger 

Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i den periode, som de vedrører. 
 
Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af anvendt støtte eller akkumulerede afskrivninger. Aktiverne af-
skrives lineært over den forventede brugstid, som udgør: 
 
Inventar og it 5 år 
 
Aktiver med værdi under 30.000 kr. straksafskrives.  
 
Tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi med eventuelt fradrag af nedskrivning til imødegå-
else af tab. 
 
Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter beholdninger af markedsføringsmateriale, som 
måles til kostpris med fradrag af eventuelt modtaget støtte. 
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Regnskabspraksis 

Værdipapirer 

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til 
dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs. 
 
Hensat til konkrete formål 

Henlæggelse til konkrete formål vedrører beløb, hvor der er truffet beslutning om fremtidig anvendelse. 
 
Hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser indregnes, når foreningen, som følge af en begivenhed indtruffet senest på balance-
dagen, har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele 
for at indfri forpligtelsen. 
 
Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres 
de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle 
værdi. 


