
Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 24 17 63
Kongevejen 3, 3000 Helsingør - Mileparken 22B, 3. sal, 2740 Skovlunde

Telefon 49 21 06 07 - www.aaenco.dk

Parkinsonforeningen
Hjemstedsadresse: Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

CVR-nummer 76 29 44 10

Årsrapport 2021
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2021

Godkendt på hovedbestyrelsesmøde den 7. maj 2022

_______________________________________
Christian Reventlow



Parkinsonforeningen

Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger 1

Ledelsesberetning 2

Ledelsespåtegning 9

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 10

Regnskabspraksis 12

Resultatopgørelse 14

Balance 15

Noter til årsregnskabet 17



Parkinsonforeningen

1

Foreningsoplysninger
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Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens væsentligste aktiviteter er i henhold til vedtægternes §2:

- At være det naturlige samlingspunkt – både nationalt og regionalt – for parkinsonramte og deres
pårørende med hensyn til vidensformidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse og sociale
aktiviteter.

- At udbrede kendskabet til og skabe forståelse for Parkinsons sygdom – herunder atypisk par-
kinsonisme – og for sygdommens symptomer og konsekvenser.

- At bidrage til
· At parkinsonramte sikres bedst mulige behandlingsmuligheder og livsvilkår samt lige muligheder

i forhold til andre medborgere.
· At skabe forståelse for og støtte til pårørendes særlige situation og behov.
· At støtte forskning inden for Parkinsons sygdom.

Økonomi og medlemstal
Parkinsonforeningens økonomi er baseret på indtægter fra medlemskontingenter og faste donationer fra med-
lemmer, arvemidler, offentlige udlodningsmidler samt støtte fra sponsorer og andre indsamlinger. I 2021 er
der indkommet arvemidler i størrelsesordenen 3.768.758 kr. (ikke formålsbestemte midler) og 6.185.107 kr.
(formålsbestemte midler – inkl. Saxhofs fond og donation fra Sinding & co, som er bestemt for forskning).

Medlemstallet udgjorde per 4. januar 2022 i alt 10.700 medlemmer i forhold til 10.403 medlemmer per 6. jan.
2021. Der har været en løbende tilgang af medlemmer, bortset fra i november, hvor der typisk ses en ned-
gang i forbindelse med kontingentopkrævning.

Generelt om år 2021 - ny landsformand, ny strategi 2022-2024 og nyt look
Også året 2021 var i Parkinsonforeningen præget af coronaepidemien. Ikke desto mindre gennemførte for-
eningen en række aktiviteter. Arrangementer på kreds- og klubniveau indgår ikke i denne beretning. Der rede-
gøres for disse på de respektive kredsgeneralforsamlinger.

Fra 1. januar 2021 var landsnæstformand Allan Bergholt konstitueret landsformand, fordi den tidligere lands-
formand var stoppet på grund af nyt job. På et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 7. april 2021 valgte ho-
vedbestyrelsen enstemmigt René la Cour Sell som ny landsformand for Parkinsonforeningen.

I maj gennemførte sekretariatet en medlemsundersøgelse som forarbejde til udvikling af en ny tre-årig stra-
tegi. Hovedkonklusionen var, at der var stor tilfredshed med foreningen, herunder formidlingsaktiviteter som
medlemsbladet og det stærkere fokus på forskning. På hovedbestyrelsesmødet den 13. november 2021 blev
en ny strategi godkendt blandt andet med fokus på styrkelse af det lokale niveau, større synlighed og udvik-
ling af hånderingsstrategier.

2021 blev endvidere året, hvor Parkinsonforeningen fik nyt logo og en ny designlinje. Fra 1. maj blev den nye
designlinje præsenteret via medlemsblad, hjemmeside, facebook, nyhedsmail, publikationer, mv.
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Aktivitetsområder

Aktivitetsområde 1 – Rådgivning og tilbud til den enkelte
Rådgivning
Foreningen har også i 2021 ydet faglig rådgivning ved ni forskellige fagpersoner til vores medlemmer. Syge-
plejerske, Anders Clausen, der rådgiver om atypisk parkinson, har overtaget funktionen som sygeplejefaglig
rådgiver, og der udbydes således rådgivning inden for ti forskellige områder. Neurolog, psykolog og socialråd-
giver har udvidet deres rådgivningstid fra primo 2021. I 2021 var der i alt 900 rådgivninger samlet set.

Foreningen yder fortsat mulighed for snak med enten personer med parkinson eller pårørende gennem Par-
kinsonlinjen. Der var i 2021 omkring 80 samtaler på parkinsonlinjen.

Specialiserede rehabiliteringsforløb
Afvikling af forløb gik i 2021 efter planen, dog med en mindre coronapukkel, som Rehabiliteringscenter Sano
håndterede rigtig godt, så flest fik tilbudt forløb. Sano tog i takt med udrulning af vaccinationer patienter ind,
som tidligere har været afvist pga. øget risiko for et alvorligt corona-forløb. Efterspørgslen efter forløb steg
dog i løbet af efteråret 2021, hvorfor ventelisten har været voksende. Der har siden været dialog med departe-
mentet om dette problem og behov for tilpasning.

Styregruppen til rehabiliteringsprojektet er blevet reorganiseret, så den fremover består af en mindre gruppe
af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Sano og Parkinsonforeningen, der skal have fokus på, om projektet
opfylder sit formål samt forankringen af indsatsen. Derudover er der blevet etableret to Advisory Boards ved-
rørende hhv. forskning og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Det politiske arbejde for et permanent rehabiliteringstilbud beskrives under strategisk fokusområde A.

Bokseprojekt
Parkinsonforeningen har fået 1.072.800 kr. til projekt ’Parkinson Boxing’ fra en pulje under Sundhedsstyrelsen
til at udbyde parkinson boksning i perioden 2021-2023. I 2021 har været afholdt to kurser for boksetrænere i
Parkinson boxing. Trænerne har efterfølgende etableret tilbud om Parkinson Boxing i deres bokseklubber.
Der har på grund af corona været pauser i tilbuddet, men ultimo 2021 havde 15 klubber landet over parkin-
son-hold.

Der blev i 2021 udviklet et digitalt undervisningsforløb, som kommende bokseinstruktører skal gennemgå, in-
den de møder op til første kursusgang.

Inspirationsophold på Bogensholm
Parkinsonforeningen har igen i 2021 kunnet tilbyde medlemmer et tre-dages inspirationsophold på herregår-
den Bogensholm på Djursland takket være en donation. Opholdet inspirerer medlemmer til at leve det bedst
mulige liv med parkinson, og introducerer til træningsmuligheder som dans, boksning, stemmetræning/sang
og mindfulness i skønne omgivelser. Opholdene udbydes til tre målgrupper (alle, personer under 65 år samt
enlige med parkinson). Der er afholdt fem ophold i 2021 med i alt 57 deltagere.
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Kurser og Parkinsonskoler
Der er afholdt erhvervskursus, pårørendekursus samt kursus for voksne børn af parkinsonramte med et sam-
let antal på 88 deltagere. Der er desuden afholdt to Parkinsonskole-arrangementer. Denne aktivitet har været
begrænset af corona.

Tilskud fra Socialstyrelsens til digitale pårørendekurser
Parkinsonforeningen har i 2021 modtaget 390.000 kr. fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til pårørendekon-
sulenter mv. til et tre-årigt projekt med tilbud om et internetbaseret kursus ”Lær at tackle livet som pårørende”
og efterfølgende online netværksdannelse for pårørende. Der udbydes i alt 75 pladser i 2022-2024.

Aktivitetsområde 2 – Forskning
I forbindelse med hjerneugen i uge 11 afholdt NeuroCampus Aarhus i samarbejde med Parkinsonforeningen
webinaret ”Parkinsons sygdom fra patientperspektiv til nyeste forskning” med over 500 deltagere.

International parkinsondag blev markeret 10. april med et onlineseminar om stamcelleforskning. Oplægshol-
dere var tidligere professor, neurolog og forskningsformidler i Parkinsonforeningen, Karen Østergaard, samt
professor Morten Meyer, Syddansk Universitet og lektor Agnete Kirkeby, Lund og Københavns Universitet.
Der var godt 300 deltagere i webinaret.

Foreningens årlige forskningsarrangement blev holdt 30. oktober. I alt 17 forskere ud af 23 ansøgere modtog
legater for i alt 3 mio. kr. Forskningsarrangementet indledes med et forskerseminar, hvor modtagere af legater
sidste år fortalte andre forskere om status for deres forskning. Eftermiddagen var for medlemmer med fore-
drag fra to legatmodtagere (professor, overlæge Per Borghammer, Aarhus Universitetshospital og overlæge,
klinisk forskningslektor Annemette Løkkegaard, Bispebjerg Hospital). I et efterfølgende panel deltog fire for-
skere, som svarede på spørgsmål fra salen. Protektor Grevinde Alexandra uddelte forsknings-legater og for-
mand for forskningsrådet, professor Hartwig Siebner begrundede tildelingerne. Jacob Horsager, Aarhus Uni-
versitetshospital, modtog prisen som Ung Forsker. Arrangementet blev livestreamet.

Aktivitetsområde 3 – Oplysning og information
Parkinson Nyt og Nyt om parkinsonforskning
Der blev som planlagt produceret fire numre af Parkinson Nyt. Vi udgav fire E-aviser om parkinsonforskning
med følgende temaer: Rehabilitering (fokus på træning), referat af hjerneugearrangement med patient beret-
ning og Aarhus forskeres bidrag til hjerneugen, stamceller, og kognitive problemer relateret til parkinson syg-
dom.

Ny hjemmeside
I maj blev Parkinsonforeningens nye hjemmeside lanceret. Siden har der været arbejdet med at få de 15 selv-
stændige kredsundersider testet og på plads. Der er blandt andet udviklet en manual til at hjælpe de enkelte
kredse bedst muligt i gang.
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Publikationer
Publikationen ’Atypisk parkinson’ er kommet i ny udgave i 2021. Desuden er der trykt nye oplag af ’Ny med
parkinson’, ’Træn med parkinson’, ’Ændringer i tænkning og personlighed’, ’Til plejepersonale’ samt ’Impuls-
kontrolforstyrrelser’.

Kvalitetsstandarder i behandling af Parkinsons sygdom
Parkinsonforeningen og Danmodis (Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser) har afsluttet arbejdet med at ud-
arbejde kvalitetsstandarder for den lægelige behandling af Parkinsons sygdom. Efterfølgende er der indledt et
arbejde med at få standarderne indarbejdet i De Nationale Behandlingsvejledninger og etableret et parkinson-
register. Registeret skal være en del af RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram).

Grundkursus i Parkinsons sygdom
Der blev afholdt et-dags ’Grundkursus i Parkinsons sygdom’ i Århus med 35 kursister og i Høje Taastrup for
54 kursister. Tre kommuner valgte at hjemkøbe kurset til egen kommune. Således har Thisted og Morsø kom-
mune slået sig sammen og hjemkøbt tre kurser med plads til 35 medarbejdere pr. kursus og Skanderborg
Kommune har hjemkøbt et kursus til 35 medarbejdere.

Parkinsonkursus for fysioterapeuter
Der blev i 2021 afholdt to monofaglige to-dags parkinson-kurser for i alt 40 fysioterapeuter. Den første opføl-
gende parkinson-vidensdag blev holdt for 36 fysioterapeuter i Fyshuset Valby.

Forskningsseminar
Videns- og kompetencecenter for rehabilitering til mennesker med parkinson var vært for et forsknings-semi-
nar med fokus på de kognitive udfordringer og rehabiliteringsmuligheder. Seminaret samlede 70 rehabilite-
ringsforskere og sundhedsfaglige medarbejdere med interesse for parkinson og det kognitive felt.

Årligt informationsmøde om avanceret behandling
Informationsmødet om avanceret behandling blev holdt med 75 deltagere. Mødet blev streamet.

Aktivitetsområde 4 – Engagement og lokal aktivitet i kredse og klubber
Introduktionskursus for nye kredsbestyrelsesmedlemmer
Der blev holdt et introduktionskursus for 20 nye kredsbestyrelsesmedlemmer.

Frivillighedsprisen - Pakkenbergprisen
Pakkenbergprisen på 5.000 kr. blev uddelt til Christian Reventlow og Sus Nilsson for deres ekstraordinært
store frivillige indsats for mennesker med parkinson.

Yngregruppen
Der har været holdt møder i styregruppe for yngrearbejde. Det første årsmøde for yngre i Parkinson-forenin-
gen blev holdt med 33 deltagere. Landsnæstformanden holdt oplæg på årsmødet.
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Aktivitetsområde 5 – Politisk interessevaretagelse
Parkinson-alliancen
Parkinsonforeningen har i samarbejde med Danmodis (Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser) og Martin An-
kerstjerne fra kommunikationsbureauet Decisions etableret Parkinson-alliancen, som ud over ovennævnte har
følgende deltagere: Privatpraktiserende neurologer, Pårørende i Danmark, Det faglige Selskab for NeuroSy-
geplejersker, Danske Fysioterapeuter, Audiologopædisk Forening, Ergoterapeutforeningen, Dansk Psykolog-
forening, Kost- og Ernæringsforbundet samt FOA. Formålet er at sætte parkinson på den politiske dagsorden
blandt andet gennem udarbejdelse af en hvidbog om parkinson.

Alliancen støttes af adskillige medicinalvirksomheder, som følger arbejdet. Virksomhederne er ikke direkte
alliancepartnere, og har ikke indflydelse på indholdet af produkter, der udgår fra alliancen.

Deltagelse i den offentlige debat på lands- og kredsplan
Parkinsonforeningen har i perioden deltaget i den offentlige debat med følgende:

· Direktøren var i TV og radio for at kommentere et studie af den mulige parkinsonbehandling T-PEMF
med elektromagnetisk stimulation.

· Artikel i Altinget af landsformand og direktør om behovet for permanentgørelse af tilbuddet på Sano.
· Direktøren blev interviewet til radio- og TV om behovet for vederlagsfri fysioterapi.
· Direktøren havde sammen med direktører fra Hjernesagen og Alzheimerforeningen en kronik i Politi-

ken om nødvendigheden af mere sundhedsfaglig viden i ældreplejen. Kronikken afstedkom kommu-
nikation på hhv. Twitter, LinkedIn og Facebook.

• Direktøren har været aktiv på twitter om neurologmangel i forbindelse med Sundhedsstyrelsens di-
mensioneringsplan, om behov for rehabiliteringstilbud, om presset på vederlagsfri fysioterapi samt
om behov for sundhedsfaglig viden i ældreplejen.

• Vi udsendte pressemeddelelse om valg af ny landsformand, som blev nævnt i flere medier.
• Vi udsendte en pressemeddelelse med Parkinsonforeningens kritik af Miljøstyrelsens dispensation

for brug af det af EU forbudte stof Diquat. Meddelelsen har givet anledning til flere reaktioner.

Aktivitetsområde 6 – Fundraising og synlighed
· Hjerneugen: I forbindelse med Hjerneuge i uge 11 var de fælles aktiviteter på tværs af hjerne-samar-

bejdets syv foreninger begrænset til digitale aktiviteter på hjemmesiden Hjernenifokus med quiz og
links til andre arrangementer. Parkinsonforeningen indgik i et samarbejde med NeuroCampus Aar-
hus på invitation fra Poul Henning Jensen om et parkinsonwebinar den 17. marts.

· Unity walk: På grund af corona blev den årlige Parkinson Unity Walk afviklet som et digitalt arrange-
ment 29. maj. Mange steder i landet gik man tur i små grupper og markerede dagen lokalt – mens
billeder og film blev delt på foreningens facebookside.

· DHL: Der blev afholdt DHL i fire danske byer i august-september med i alt 150 deltagere fra Parkin-
sonforeningen.

Aktivitetsområde 7 – Medlemsservice
Medlemmerne har oplevet højt serviceniveau gennem hele 2021. Der blev afholdt endnu et kursus i kreds-
adgang til medlemssystemet. 13 ud af 15 kredse har adgang til medlemssystemet og kan nu selv trække di-
verse lister, sende mails og lave rettelser mv. i medlemssystemet.
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Særlige strategiske fokusområder 2019-2021

Strategisk fokusområde A – Rehabiliteringstilbud til dem med behov
Det politiske arbejde fyldte meget i 2021. Sekretariatet har haft møder og skriftlig dialog med de fleste sund-
hedsordførere. I april havde foreningen digitalt foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg, hvor vi forklarede
behovet for et permanent tilbud på Sano. Kirsten Normann Andersen stillede §20-spørgsmål til Sundhedsmi-
nisteren om fremtiden for tilbuddet, ligesom hun stillede op til interview i Parkinson Nyt.

Desuden har der været løbende dialog med departementet, som har skiftet kontorchef to gange i 2021. Den
seneste kontorchef begyndte i september. Disse skift har haft konsekvenser for sagens fremdrift. Indsatsen
bar desværre ikke frugt ved finanslovsforhandlingerne, hvorfor den fortsætter i 2022.

Strategisk fokusområde B – Formidling af ny forskning
I 2020 blev Karen Østergaard ansat som forskningsformidler i foreningen på deltid. Der er siden produceret
syv e-aviser med titlen Nyt om parkinsonforskning, hvoraf fire blev udgivet i 2021. Medlemsundersøgelsen
viste, at den nye publikation er blevet vel modtaget af foreningens medlemmer.

Strategisk fokusområde C – Informatørkorps
Informatørkorpset blev færdig-etableret i 2021 og markedsført på foreningens hjemmeside. Grundet corona
har efterspørgslen været relativt lav. Korspet består af 18 frivillige, der enten allerede har holdt oplæg om at
leve med Parkinsons sygdom eller som gerne vil i gang. Korpset er tilnærmelsesvis landsdækkende.

Strategisk fokusområde D – Bredde i medlemsbasen
Arbejdsgruppe med fokus på at gøre foreningen mere relevant for yngre med parkinson
Alle arbejdsgruppens forslag er blevet godkendt og så vidt muligt implementeret i 2021. Desuden har arbejds-
gruppen udarbejdet en pjece om yngrearbejdet og de lokale facebooknetværk for yngre med parkinson. Pje-
cen blev sendt til alle neurologer i landet. Der var i 2021 dialog med hovedbestyrelsen om, hvordan klubber
kan gøre deres aktiviteter endnu mere relevante for yngre medlemmer af foreningen.

Strategisk fokusområde E – Styrket lokalt engagement
Som led i den kommende strategi besluttede hovedbestyrelsen at ansætte en fuldtids organisations-konsu-
lent, som sammen med Louise Hjerting Nielsen (halv tid) skal servicere foreningens kredse og klubber.

Corona-relaterede projekter

Projekt: En hverdag med stærke fælleskaber
Parkinsonforeningen fik i juni 2020 bevilget 525.000 kr. til et projekt med tre elementer: Sociale arrangemen-
ter, SMS-kommunikation til medlemmer samt dansearrangementer på plejehjem. Der har været afholdt nogle
aktiviteter, men grundet fortsat coronaepidemi er langt fra alle midler anvendt. Deadline for anvendelse er ud-
skudt til 30. juni 2022.
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Projekt: Forstærket rådgivning
I 2020 modtog Parkinsonforeningen 442.000 kr. via Danske Patienter til forstærket rådgivning og information
grundet corona-epidemien. Den digitale information blev styrket, telefonrådgivning med psykolog, neurolog og
socialrådgiver blev forøget, der blev sendt en pjece om foreningens tilbud til alle medlemmer og medlemmer
uden email modtog tryghedsopkald.

Projekt: I gang igen
Parkinsonforeningen har gennem Danske Handicaporganisationer fået knap 100.000 kr. til aktiviteter i 2021,
der modvirker ensomhed. Aktiviteten bestod i afholdelse af kreds-forankrede webinarer med psykolog Char-
lotte Jensen, som talte om psykiske reaktioner på corona-situationen og strategier i forbindelse med genåb-
ningen. Der blev i forbindelse med webinaret udgivet to kortere podcasts som teaser og opfølgning samt en
video med indholdet svarende til webinaret til de medlemmer, der har brug for hjælp til at benytte de sociale
platforme.

Projekt: Stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet
Folketinget afsatte midler til at sætte skub i oplevelsesindustrien og modvirke mistrivsel. Parkinsonforeningen
modtog godt 600.000 kr., som uddeltes som gavekort til 1.300 medlemmer via www.sendentanke.dk.
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Forretningsudvalget og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. de-
cember 2021 for Parkinsonforeningen.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-
handler.

Det er vor opfattelse, at foreningens indsamlinger er foretaget i overensstemmelse med reglerne i Indsamlings-
loven og -bekendtgørelsen jf. nr. 160 af 26. februar 2021 om indsamling mv., §8, punkt 3.

Årsrapporten indstilles til hovedbestyrelsens godkendelse.

Taastrup, den 16. marts 2022

Direktion

Astrid Blom

Forretningsudvalget

René la Cour Sell (formand)

Christian Reventlow

Jesper Lasthein

Allan Bergholt (næstformand)

Ella Brødbæk

Pia Fog

Per Eriksen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til hovedbestyrelsen i Parkinsonforeningen:

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Parkinsonforeningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisi-
onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for foreninger det af bestyrelsen god-
kendte resultatbudgetter for 2021. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noter,
ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grund-
lag 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 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 overensstem-
melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis
under revisionen. Herudover:

· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revi-
sionsbevis, 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 for-
årsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vild-
ledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshand-
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effek-
tiviteten af foreningens interne kontrol.

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

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbun-
det med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte drif-
ten. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærk-
som på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere
vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for
vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke læn-
gere kan fortsætte driften.

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysnin-
gerne, samt om årsregnskabet 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.

Helsingør, den 16. marts 2022
Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s
Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63

Søren Appelrod
statsautoriseret revisor
mne23301
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Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Parkinsonforeningen for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-
melser for klasse A-virksomheder samt foreningens vedtægter. Regnskabsopstillingen er tilpasset foreningens
særlige aktivitet.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Foreningen er efter sine vedtægter en almen velgørende eller på anden måde almennyttig forening. Såfremt
hovedbestyrelsen træffer beslutning om opløsning af Parkinsonforeningen, kan formuen ved opløsning ikke
uddeles til medlemmerne. Foreningen er derfor fritaget for indsendelse af selvangivelse efter Selskabsskatte-
loven.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten af-
lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Regnskabet er opstillet efter bruttoprincippet, således at der ikke er sket modregning af indtægter og udgifter.

Arv og gaver indregnes når beløbet modtages. Støtte til forskning indregnes når foreningen har givet endegyl-
digt tilsagn.

Formålsbestemte tilskud er anvendt til det angivne formål eller henlagt til sådan anvendelse i de kommende
regnskabsperioder.

Foreningen har pr. 1. januar 2020 taget et nyt system i brug til opkrævning af medlemskontingenter. Tidligere
er foreningens indtægter for 2. halvår blevet behandlet som forudbetalinger for det kommende regnskabsår.
Efter ibrugtagning af nyt medlemssystem, er det nu muligt at foretage nøjagtige periodiseringer, hvorfor for-
eningens indtægt for medlemskontingenter i omlægningsperioden 2020 har en større vækst end stigningen i
antal medlemmer repræsenterer.
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Regnskabspraksis

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til amortiseret kostpris.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på ba-
lancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser vedrører omsætning til indtægtsføring i efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.



Regnskab Budget Regnskab
Note 2021 2021 2020

(ej revideret)

Indtægter
Medlemskontingenter 3.114.278 3.260.000 3.686.281

1 Tilskud fra Socialstyrelsens handicap-delpulje 2.105.029 2.000.000 2.044.114
2 Tilskud, legater, gaver o.l., uden projekter 1.013.157 655.000 1.022.920

Arvebeløb 3.768.758 0 4.831.670
Indtægter ved salg mv. 294.530 211.000 262.496

3 Finansielle indtægter 18.796 60.000 85.020

Indtægter i alt 10.314.548 6.186.000 11.932.501

Omkostninger
5 Tilskud til lokale kredse 898.464 888.500 830.373
6 Lønninger og honorarer 3.057.384 3.518.035 3.061.863
7 Adminstrationsomkostninger 2.204.316 2.309.700 2.164.261

Parkinson Nyt 336.804 340.000 348.520
8 Informationsomkostninger og ambassadører 261.188 225.000 21.891
9 Medlemsarrangementer og -aktiviteter 190.229 444.000 76.371
4 Finansielle omkostninger 127.898 0 62.749

Kurstab værdipapirer 122.556 0 31.080

Omkostninger i alt 7.198.839 7.725.235 6.597.108

Årets resultat, før projekter og forskning 3.115.709 -1.539.235 5.335.393

10 Tilskud, legater, gaver o.l., fra projekter 12.118.736 10.385.180
10 Deltagerbetalinger o.l. 126.050 118.737

12.244.786 10.503.917
10 Særlige aktivitetsprojekter, omkostninger 12.244.786 10.526.583

Årets resultat - projekter 0 -190.000 -22.666

Legater & fonde, forskningsbestemt 4.000.000 745.000
Modtaget arv, forskningsbestemt 2.185.107 591.300

6.185.107 1.336.300
12 Forskningslegater mv. -3.577.197 -1.898.522

Årets resultat - forskningsformål 2.607.910 -562.222

Årets resultat i alt 5.723.619 -1.729.235 4.750.505

Parkinsonforeningen

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
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Note 2021 2020

Deposita 83.913 81.468
Værdipapirer 3.674.802 3.797.359

Finansielle anlægsaktiver 3.758.715 3.878.827

Anlægsaktiver 3.758.715 3.878.827

Andre tilgodehavender 285.225 178.598
10 Tilgodehavende projekttilskud 40.083 18.124
11 Forudbetalte omkostninger 209.426 260.094

Mellemregning Nordisk Parkinson Råd 319 2.368

Tilgodehavender 535.053 459.184

Likvide beholdninger 29.659.401 22.895.103

Omsætningsaktiver 30.194.454 23.354.287

Aktiver i alt 33.953.169 27.233.114

Parkinsonforeningen

Balance 31. december

Aktiver
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Parkinsonforeningen

Note 2021 2020

Bunden kapital, forskningsformål 5.399.635 2.791.725
Frie reserver 19.223.244 16.107.535

13 Egenkapital 24.622.879 18.899.260

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.300.981 965.307
Forudmodtaget kontingent 2.014.894 2.046.143

10 Periodeafgrænsningsposter 5.671.091 4.594.011
14 Anden gæld 343.324 728.393

Kortfristet gæld 9.330.290 8.333.854

Gæld i alt 9.330.290 8.333.854

Passiver i alt 33.953.169 27.233.114

15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

16 Leasing- og lejeforpligtelser

17 Eventualforpligtelser

Balance 31. december

Passiver
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2021 Budget 2020
(ej revideret)

1 Tilskud fra Socialstyrelsens handicap-delpulje

Indgået tilskud 2.105.029 2.000.000 2.044.114

2.105.029 2.000.000 2.044.114

2 Tilskud, legater, gaver o.l., uden projekter

Øvrige modtagne gaver, legater o.l. 950.017 610.000 973.803
Bladpuljer 63.140 45.000 49.117
Indsamlinger 0 0 0

1.013.157 655.000 1.022.920

3 Finansielle indtægter

Renter, værdipapirer 18.796 60.000 85.020

18.796 60.000 85.020

4 Finansielle omkostninger

Renteomkostning, bank 125.695 0 62.567
Øvrige renteomkostninger 2.203 0 182

127.898 0 62.749

Parkinsonforeningen

Noter til årsregnskabet

Foreningen har i året, ikke foretaget indsamlinger efter reglerne i henhold til Indsamlingsbekendtgørelsens
§ 9. Indtægter og udgifter forbundet hermed, udgør derfor kr. 0.

17
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Noter til årsregnskabet

2021 Budget 2020
(ej revideret)

5 Tilskud til lokale kredse

Kontingent 898.464 888.500 830.373

898.464 888.500 830.373

6 Lønninger og honorarer

Honorar til formandskab 85.000 90.000 90.000
Lønninger 3.245.225 3.628.035 3.162.563
Regulering af feriepengeforpligtelse 73.880 0 -64.527
Pensionsbidrag 426.481 0 443.701
ATP 20.733 25.000 22.153
Sociale bidrag 50.466 50.000 53.499
Lønrefusioner -233.677 0 -222.214
Lønperiodisering 0 0 -17.193

Lønninger i alt 3.668.108 3.793.035 3.467.982

Overførsel af løn til projekter -744.679 -380.000 -507.469
Foreningens rådgivere 133.955 105.000 101.350

Foreningens egne lønninger 3.057.384 3.518.035 3.061.863
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Noter til årsregnskabet

2021 Budget 2020
(ej revideret)

7 Administrationsomkostninger

Husleje 357.930 340.000 378.604
Fællesomkostninger vedr. lejemål 184.206 264.000 172.240
Revision og regnskabsmæssig assistance 81.250 82.000 81.250
Advokat og øvrig juridisk rådgivning 51.250 50.000 15.000
Fundraising 103.244 110.000 93.448
Kurser 16.186 40.000 48.059
Rekrutering af medarbejdere 12.586 0 0
Rejseomkostninger 65.399 65.000 52.105
Aktiviteter vedr. formandskab 0 5.000 0
Forsikring 18.480 20.000 20.430
Medlemssystem og drift af gammel hjemmeside 185.226 160.000 161.381
IT-drift og -anskaffelser 20.509 6.000 9.627
Udvikling og design af ny hjemmeside 197.856 200.000 142.780
Telefon og internet, forretningsudvalg 23.600 25.000 21.150
Nyanskaffelser:
 - Inventar 21.700 15.000 7.696
 - Telefoner og Ipads 37.324 45.000 37.634
Kontorartikler 38.282 45.000 38.555
Porto og gebyrer 145.572 130.000 147.955
Elektroniske opslagsværker 0 107.000 70.754
Repræsentation 27.482 40.000 16.410
Pakkenberg Prisen 13.400 6.700 6.700
Kontingenter - DH og Danske Patienter 330.240 205.000 262.176
Kontingenter - internationale sammenslutninger 15.309 15.000 14.975
Hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmøder 159.720 160.000 92.624
Øvrige møder og konferencer 6.873 39.000 12.423
Øvrige personaleomkostninger 72.077 75.000 61.054
Internationalt samarbejde, herunder NPR 0 25.000 0
Politisk høring og kvalitetsstandarder 18.615 35.000 199.231

2.204.316 2.309.700 2.164.261
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Noter til årsregnskabet

2021 Budget 2020
(ej revideret)

8 Informationsomkostninger og ambassadører

Informationsmateriale 260.765 220.000 21.478
Ambassadører 423 5.000 413

261.188 225.000 21.891

9 Medlemsarrangementer og -aktiviteter

Aktiviteter for yngre Parkinsonpatienter 21.308 47.000 5.851
Kurser for medlemmer 84.827 84.000 67.846
Deltagerbetaling, kurser -72.000 -50.000 -38.950
DHL-Stafet 107.375 90.000 21
Indsatsområder 27.914 80.000 22.720
Parkinson skoler 20.000 90.000 0
Kampagner og arrangementer 806 43.000 0
Folkemøde på Bornholm 0 20.000 200
Netværksgruppen ENE 0 30.000 18.517
Receptioner 0 10.000 175
Reklame og marketing -1 0 -9

190.229 444.000 76.371
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"Saldo" overført Årets Årets deltager- Årets Overført til "Saldo" overført
fra 2020 omkostninger betalinger Eksterne tilskud resultatopgørelsen til 2022

10 Særlige aktivitetsprojekter

Rehab - Satspuljen 22 88.373 -459.838 0 371.465 0 0
Rehab - Sundhedspuljen 23 2.918.130 -9.164.693 0 9.882.405 0 3.635.842
Parkinson-alliancen 0 -81.600 0 255.000 0 173.400
Parkinson Unity Walk 143.059 -2.598 0 3.000 0 143.461
Parkinsonskoler 47.070 -34.941 0 24.300 0 36.429
Årsmøde yngre 0 -64.520 30.050 26.000 0 -8.470
Stimuli til oplevelsesindustrien 0 -568.076 0 611.803 0 43.727
Netværk og avanceret behandling 103.443 -178.556 43.500 0 0 -31.613
Tæsk af Parkinson - boksning 397.107 -354.529 0 375.500 0 418.078
Styrket rådgivning 0 -399.647 0 442.843 0 43.196
Bogensholm 465.944 -470.263 48.000 500.000 0 543.681
Unge børn af Parkinsonramte 25.000 0 0 0 0 25.000
Brochurer -18.124 -15.000 0 42.000 0 8.876
Parkinsonkursus, fysioterapeuter 39.561 -226.779 4.500 296.000 0 113.282
Pårørendekonsulenter 0 -7.000 0 179.500 0 172.500
DH COVID-19 stærke fællesskaber 366.324 -144.705 0 92.000 0 313.619
DH i gang igen 0 -94.000 0 94.000 0 0

4.575.887 -12.266.745 126.050 13.195.816 0 5.631.008

Projekter overført fra 2020 -18.124 0 4.594.011
Projekter overført til 2022 40.083 0 -5.671.091

Bruttoposter i resultatopgørelsen -12.244.786 126.050 12.118.736

Nettoeffekt af resultatposter 0

Tilgodehavende projekttilskud (aktiv) -40.083
Periodeafgrænsningsposter (passiv) 5.671.091

5.631.008

Noter til årsregnskabet

Parkinsonforeningen
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Noter til årsregnskabet

2021 2020

11 Forudbetalte omkostninger

Forudbetalte forsikringer 596 583
Forudbetalt løn 48.282 46.245
Forudbetalt husleje og acontoforbrug 0 97.095
Meltwater licens 2021-24 70.677 12.292
Nets gebyr vedr. kontingentindbetalinger for 2022 35.758 37.844
Forudbetaling Insamlingsnævnet 3.400 6.800
Øvrige forudbetalte omkostninger 50.713 59.235

209.426 260.094

12 Forskningslegater mv.

Mark Denham, Aarhus Universitet 133.770
Mads Hvid Poulsen, Syddansk Universitet 125.000
Annemette Løkkegaard, Bispebjerg Hospital 210.000
Merete Osler, Bispebjerg Hospital 80.000
Per Borghammer, Aarhus Universitet 340.500
Céline Galvagnion, Københavns Universitet 125.000
Nathalie van den Berge 250.000
Christian Hansen, Københavns Professionshøjskole 100.000
Tomasz Brudek, Bispebjerg Hospital 50.000
Lene Vase 118.560
Sanne Simone Kaalund, Bispebjerg Hospital 149.975
Anne M. Landau, Aarhus Universitet 100.000
Morten Meyer, Syddansk Universitet 250.000
Poul Henning Jensen, Aarhus Universitet 270.000
Majken B. Thomsen, Aarhus Universitet 150.000
Torben Moos, Aalborg Universitet 150.000
Ulrik Gether, Københavns Universitet 120.000
Mattias Rickhag, Københavns Universitet 250.000
Marina Romero-Ramos, Aarhus Universitet 250.000
Jette Thuesen, Syddansk Universitet 135.000
Ung forskerpris 50.000 3.407.805
Forskningsarrangementer mv. 139.392
Efond abonnement 2021 30.000

3.577.197
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Noter til årsregnskabet

13 Egenkapital Bunden
egenkapital, Egenkapital

forskningsformål Frie reserver i alt

Egenkapital 1. januar 2.791.725 16.107.535 18.899.260
Årets resultat 2.607.910 3.115.709 5.723.619

Egenkapital 31. december 5.399.635 19.223.244 24.622.879

2021 2020

14 Anden gæld

Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP og feriepenge 193.516 416.753
Feriepengeforpligtelse 147.686 73.806
Indefrossede feriepenge 0 233.146
Skyldige lønomkostninger 2.122 4.688

343.324 728.393

15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

16 Leasing- og lejeforpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Restløbetid i 14 måneder med en ydelse på t.kr. 84, i alt t.kr. 392.

17 Eventualforpligtelser

Fonden har ikke afgivet nogen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

Fonden har ikke nogen eventualforpligtelser.
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