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Astma-Allergi Danmark

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dag dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31 . december
2020 for Astma-Allergi Danmark.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik i henhold til lov om fonde og visse
foreninger, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 124 af 10. februar 2020 om ansøgningspuljen til
landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1 .
januar- 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Foreningen 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.

Indsamlingen i året er foretaget i overnstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven og tilhørende
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.

Årsrapporten forelægges Astma-Allergi Danmarks ordinære landsmøde.

Roskilde, den 28. maj 2021

Ledelsen

.^

Anne hlolm Hansen
Direktør

Jespqf Bo Mortensen
formånd

Louise Steen

:^^ I&^C-
Helle Røssel

åCi^-^-
Hanne SylvÆst Hansen

)an Pedersen
næstformand

Anton Finn Wehner

Michael Stanley Nielsen
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Astma-Allergi Danmark

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne afAstma-Allergi Danmark

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Astma-Allergi Danmark for regnskabsåret 1 .januar -31 .deæmber 2020,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes
efter god regnskabsskik i henhold til lov om fonde og visse foreninger, bestemmelser i bekendtgørelsen nr.
124 af 10. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og - foreninger,
samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
økonomiske stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar-31. december 2020 i overensstemmelse med god regnskabsskik i henhold til lov om fonde og
visse foreninger, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til
landsdækkende handicaporganisationer og - foreninger, samt bekendtgørelse nr. 160 af den 26. februar
2020 om indsamlinger m.v.

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 bekendtgørelse nr. 124 af 10. februar
2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og - foreninger, samt
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 im indsamling m. v. 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 forpligtigelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Bestyrelsens ansvar for érsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med god regnskabsskik i henhold til lov om fonde og visse foreninger, bestemmelserne
i bekendtgørelse nr. 124 af 10. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende
handicaporganisationer og - foreninger, samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling
m. v. Bestyrelsen har endvidere ansvar for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 ledelsen enten har til hensigt
at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Astma-Allergi Danmark

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 overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der
gælder i Danmark, standarderne for offentlig revision jf. bekendtgørelse nr. 124 af 10. februar 2020 om
ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og - foreninger, samt bekendtgørelsen nr. 160
af 26. februar 2020 om indsamling m.v., altid vil afdække væsentlige 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i revisionen, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark standarderne for offentlig revision jf. bekendtgørelse nr. 124 af
10. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og - foreninger, samt
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamlinger m.v., foretager vi faglige vurderinger og
opretholder professionel skepsis under revisionen.
hlerunder:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlige 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 væsentlige fejlinformationer 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 bestyrelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.

* Konkluderer vi, om bestyrelsens 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
drifte. 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 revisonsbevis, 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
noteoplysninger, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med bestyrelsen 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.

Side 4



Astma-Allergi Danmark

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.

l 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 væsentlige fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til god regnskabsskik i henhold til lov om fonde og visse 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. Vi har ikke fundet
væsentlige fejlinformationer i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningningsrevision

Bestyrelsen 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.

l tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridiske-kritisk revision
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, l
vores juridisk-kritisk 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, l vores
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processor eller
dissipationer understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af
foreningen, der er omfatte 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 28. maj 2021

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. :33963556

Susanne Arnfred Møller

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne24625
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Astma-Allergi Danmark

LEDELSESBERETNING
Hovedaktivitet

Astma-Allergi Danmarks hovedaktivitet er at varetage interesser i forhold til medlemmer og det omgivne
samfund, inden for vedtægtsbestemte formål og de strategiske mål, der er afsat.

Astma-Allergi Danmark er en patientforening, som arbejder for, at alle berørt af astma, allergi, høfeber og
eksem får en bedre hverdag. Det gør vi ved at rådgive og vejlede mennesker berørt af allergi, høfeber,
astma og eksem. Vi indsamler viden om, hvordan hverdagen ser ud for patienter og pårørende, følge med i
- og støtter forskningen. Vi formidler viden gennem projekter, kurser og kampagner samt sætter politisk
fokus på området, l dag er omkring 1, 5 millioner danskere berørt af astma, allergi eller en anden
overfølsomhedssygdom, og tallet er stigende.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

År 2020 var året, hvor store dele af samfundet blev sat i stå på grund af covid-19, men Astma-Allergi
Danmark tog fat på de mange nye opgaver med nye tilbud til medlemmer og bekymrede borgere med
astma og allergi. Dagens pollental fik særligt fokus, fordi symptomer på ævid-19 kunne forveksles med
astma eller høfeber. Derudover fik mange børn og sundhedspersonale problemer med håndeksem på
grund af øget håndvask og en del klager over, at indholdet i mundbind ikke var kendt i forhold til allergi.
Dette har vi løst nu ved at kunne tilbyde mundbind med allergimærkning.

Allergimærkningen Den Blå Krans og Asthma Allergy Nordic fik et flot gennembrud og skal fortsat vejlede
forbrugerne til et fornuftigt valg i en travl hverdag. Et valg, der kvalificeres gennem mærkningen, når man
gerne vil mindske risikoen for allergi.

Aldrig har Rådgivningen haft så mange henvendelser- endda med udvidede åbningstider, og aldrig har vi
oplevet så meget behov for vores tilbud og ydelser. Vi inviterede alle ind i foreningens fællesskab, og
mange nye meldte sig ind i foreningen. Vi ændrede vores tilbud fra det fysiske til det virtuelle fællesskab. Vi
mødte ensomme og bange medlemmer, og vi rettede tilbuddene mod det, der var behov for. Som forening
skal vi lytte, så vi kan rette vores indsats den rigtige vej.

2020 satte nye rammer for de næste 5 år med Strategi 2025, som en justering af den forrige strategi - nu
med øget vægt på medlemmer som vores demokratiske ståsted.

Årets resultat viser et overskud på 4. 026.894 kr., hvilket er bedre end forventet. Der har været et højt
aktivitetsniveau set i forhold til covid-19, og foreningen har evnet at omstille visse projekter med fysisk
deltagelse til online kurser, så der ses et positivt resultat sammen med et højt aktivitetsniveau. Der er fra d.
31. december 2020 til i dag ikke konstateret nogle forhold, der ændrer årsregnskabets resultat.

Årets indsamlinger, der beløber sig til 306 t. kr. er anvendt til Astma-Allergi Danmarks generelle arbejde i
henhold til foreningens formål og indgår som indtægt i årsregnskabet. Der henvises til den øvrige
redegørelse for aktiviteter.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt eller konstateret forhold fra balancedagen frem til regnskabsaflæggelsen.

Fremtidsudsigter for Astma-Allergi Danmark
Foreningen går ind i 2021 med en justeret strategi for de næste 5 år, og dette skal danne rammen for de
aktiviteter, der sættes i gang. Covid-19 vil være en realitet et stykke ind i året, og aktiviteter vil blive
tilpasset den aktuelle situation. Medlemmer og foreningspolitiske tiltag vil være i fokus samt arbejdet med
teknologi herunder foreningens nye hjemmeside og apps, som skal støtte og vejlede medlemmer og
brugere.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik i henhold til lov om fonde
og visse foreninger.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Indsamlede midler og tilskud
Modtagne tilskud til konkrete projekter, herunder Tips- og lottomidler indtægtsføres i takt med at
tilskuddene anvendes.

Arveparter tages til indtægt i henhold til udlægsdatoen.

Indtægter som bidrag fra fonde, gaver mv. indtægtsføres på modtagelsestidspunktet. Samarbejdsaftaler
indregnes i takt med at de optjenes og når værdien kan opgøres pålideligt. Medlemskontingenter
indtægtsføres i takt med, at betalinger modtages.

Kapitalindtægter
Kapitalindtægter omfatter periodiserede renteindtægter og udbytter.

BALANCEN

Tilgodehavender
Tilgodehavender er optaget til den laveste værdi, hvortil de efter en forsigtig værdiansættelse skønnes at
ville indgå.

Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer er optaget til børskursen på statusdagen.
Såvel realiserede som realiserede kursreguleringer medtages i balance under formue.
Kapitalandele i A-Ejendom 2002 ApS, der er 100%-ejet datterselskaber, optages til anskaffelsesværdi, og
nedskrives til genindvindingsværdi.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der er tale om modtagne donationer til specifikke formål, som forventes afholdt i fremtiden.

SÆRLIGE FORHOLD

Inventaranskaffelser o. 1.

Inventaranskaffelser og andre længerevarende investeringer udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Beholdninger
Beholdninger af omkostningsvarer, herunder også beholdning af informationsmaterialer og andre
lagervarer er ikke optaget som et aktiv i regnskabet, men udgiftsføres ved modtagelse.
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2020

Indsamlede midler og tilskud

Medlemskontingenter
Tilskud til konkrete projekter
Samarbejdsaftaler, foredrag mv.
Bidrag fra fonde
Tips- og lottomidler
Indsamling i henhold til §8A, gaver og bidrag m. v.
Arveparter

Rente/udbytte indtægter

Indtægter i alt

2020
kr.

1. 850. 109
3.753.225
9. 863. 266
1. 115.000
2. 266. 514

352.527
4. 192.278

23.392.920

712. 132

24. 105.052

2019
(t. kr.)

1. 783
3. 382
8. 614
1.471
2. 561

306
2. 877

20. 995

1.095

22.089

Udlodning til Astma-Allergi Danmarks formål

Informations- og forebyggelsesvirksomhed
Øvrige aktiviteter og projektomkostninger
Oplysnings- og presseaktiviteter
Aktiviteter med lokale netværk

Medlemsadm.,foreningspolitisk arbejde samt administration
Værdiregulering af kapitalandele i datterselskaber

Udgifter i alt

-6.935.712
-1.342.405
-4.369. 077

-69. 159
-7. 361. 805

o

-20.078.158

-5. 555
-2. 215
-3. 975

-144
-8.417

o

-20.305

Årets resultat 4. 026. 894 1. 784
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BALANCE PR. 31.12.2020

Note AKTIVER

Tilgodehavender
2 Værdipapirer

Likvide beholdninger
Periodeafgrænsningsposter

AKTIVER l ALT

2020
kr.

4. 998. 461
12. 394.536
12.697.255

17.649

30. 107.901

2019
(t. kr.)

1. 657
12. 141

8. 794
140

22.732

PASSIVER

Saldo pr. 1. januar 2020
Urealiseret kursregulering af værdipapir
Årets resultat

Egenkapital

11. 397.766 9. 150
276. 007 464

4. 026.894 1.784

15.700.667 11.398

Hensat til forskningsformål
Hensat til andre formål mm.

Hensatte forpligtigelser

2. 495. 171
4. 052.726

6.547.897

2.495
4. 078

6.573

Langfristet gæld

Langfristet gældsforpligtelser

Bankgæld
3 Anden gæld

Bevillinger, endnu ikke anvendte

Gældsforpligtelser

1. 881.441

1.881.441

5.977.896

465

465

74.476 54
4.239.052 2.985
1.664.367 1.258

4.297

PASSIVER l ALT 30.107.901 22.733

Kontraktlige forpligtelser, kautions- og eventualforpligtelser mv. er vist i note 1.
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NOTER

1. Kontraktlige forpligtelser, kautions- og eventualforpligtelser mv.

Kautionsforpligtigelse:
Astma-Allergi Danmark hæfter som selvskyldnerkaunionist med solidarisk hæftelse for et hvert
mellemværende mellem A-Ejendom 2002 ApS og Nykredit bank.

2020 2019

2. Værdipapirer, kr. (Lkr.)

500.000
11. 894. 536

12.394.536

4.239.052

4.239.052

500
11.641

12.141

2.985

2.985

Kapitalandele i datterselskaber
Børsnoterede værdipapirer

3. Anden gæld

Øvrige

Oplysningsnote, hvortil der ikke henvises til regnskabet

Den samlede udgift til lønninger, som indgår i de enkelte udgiftsposter:
Lønninger *)
Udgifter til pension og social sikring

lait

*) Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen

4. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt eller konstateret forhold fra balanædagen frem til regnskabsaflæggelsen, som forrykker
vurderingen af årsrapporten. Udbruddet og spredningen af COVID-19 som er indtrådt og konstateret efter
balancedagen og frem til regnskabsaflæggelsen, forrykker ikke vurderingen af årsrapporten for 2020, da
der ikke er forhold omfattet af begivenheden som vil få effekt på årsregnskabet.

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at foretage et pålideligt skøn over den samlede effekt på
foreningens aktiviteter, som udbruddet og spredning af COVID-19 vil få på foreningen og dens resultat for
2021.

13. 065.958
1.644. 145

14.710.103

12. 690
2. 116

14.806
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