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Ledelsespåtegning 

Forretningsudvalget og direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2017 for Parldnsonforeningen. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et 
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat. 

Årsregnskabet indstilles til hovedbestyrelsens godkendelse. 

København, den 22. marts 2018 

Direktionen 

Forretningsudvalget 

Per Eriksen 



Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til hovedbestyrelsen i Parkinsonforeningen 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Parkinsonforeningens aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med foreningens vedtægter, samt Socialmini-
steriets bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014. 

Vi har revideret årsregnskabet for Parldnsonforeningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter ("regn-
skabet"). 

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. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet 
i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af forenin-
gen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yder-
ligere 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 

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at foreningen som 
sammenligningstal i resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar — 31. december 2017 har medtaget re-
sultatbudget for 2017. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke være 
underlagt revision. 

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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold 
til foreningens vedtægter. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med krav i foreningens vedtægter. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med foreningens vedtægter, samt Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014. Le-
delsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde 
et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

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, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som 
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af 
regnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• 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. 

• 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. 

København, den 22. marts 2018 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33771231 

statsautoriseret revisor 
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Foreningsoplysninger 

Navn: Parldnsonforeningen 
Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup 

CVR-nr.: 76 29 44 10 

Hjemsted: Høje Taastrup Kommune 

Telefon: 36 35 02 30 

Hjemmeside: www.parkinson.dk 

E-post: info@parkinson.dk 

Formål: Foreningens formål i henhold til vedtægternes § 2 er: 

at være det naturlige samlingspunkt — både nationalt og regionalt — for 
parldnsonramte og deres pårørende med hensyn til vidensformidling, erfa-
ringsudveksling, netværksdannelse og sociale aktiviteter, 

- at udbrede kendskabet til og skabe forståelse for Parkinsons sygdom — her-
under atypisk parkinsonisme — og for sygdommens symptomer og konse-
kvenser, 

- at bidrage til: 
o at parkinsonramte sikres bedst mulige behandlingsmuligheder og 

livsvilkår samt lige muligheder i forhold til andre medborgere, 
o at skabe forståelse for og støtte til pårørendes særlige situation og be-

hov, 
o at støtte forskning inden for Parldnsons sygdom. 

Forretningsudvalg: Jorry Højer Formand) 
Allan Bergholt (Næstformand) 
Momme Knudsen 
Jørgen Schaldemose 
Grethe Hebo Jensen 
Ulla Mikkelsen 
Per Eriksen 

Direktion: Astrid Blom 

Protektor: Alexandra, grevinde af Frederiksborg 

Revisor: PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Pengeinstitut: Nykredit Bank 
Arbejdernes Landsbank 
Danske Bank 
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Ledelsesberetning 

Økonomi og medlemstal 

Foreningens økonomi er baseret på indtægter fra kontingenter, arvemidler, udlodningsmidler samt støtte 
fra sponsorer og andre indsamlinger. 2017 var første år, hvor foreningen gennemførte systematisk fund-
raising. I 2017 er der indkommet arvemidler i størrelsesordenen 2.137.782 kr. (ikke formålsbestemte mid-
ler) og 4.187.756 kr. (formålsbestemte midler — inkl. Saxhofs fond). 

Administrationen af de lokale kredses økonomi herunder bogføring er i begyndelsen af 2016 overført til 
de lokale kredse. Økonomi i de lokale kredse er derfor ikke indeholdt i denne årsrapport. 

Medlemstallet 11. januar 2018 udgør 8.777 medlemmer i forhold til 8.039 medlemmer per 5. januar 2017. 
Der har været en jævn og konstant fremgang i antal medlemmer hele 2017. Endvidere skal det nævnes, at 
kontingentopkrævningen ultimo 2017 var ekstraordinær arbejdskrævende på grund af tekniske proble-
mer. 

Protektor og ambassadører 

Parldnsonforeningens protektor er grevinde Alexandra af Frederiksborg, som yder en meget stor og vigtig 
indsats for foreningen. Grevinde Alexandra deltog i såvel ldck-off som afslutningskoncert for fundraising 
kampagnen "Få penge til at yngle", ligesom grevinden gik i front til Parkinson Unity Walk og overrakte 
forskningslegater til forskningsarrangementet på Københavns Universitet den 4. november. 

Foreningen har også i 2017 haft stor glæde af foreningens ambassadører: Skuespillerne Bodil Jørgensen 
og Nicolas Bro, foredragsholder Anne-Mette Rasmussen, løber Wilson Kipketer, operasanger Tonny Lan-
dy og tv-værterne Camilla Nørgaard og Lisbeth Østergaard. På forskellig vis har ambassadørerne deltaget 
i Parkinson Unity Walk, danseuger på La Santa, danseprojektet og lokale foredrag samt i dream team hol-
det til DHL i København. 

Foreningens indsatsområder 2016-2018 

Hovedbestyrelsen valgte på møde den 21. november 2015 fire indsatsområder for perioden 2016-2018: Et 
godt liv med Parkinson, pårørende, netværksdannelse og rekruttering af frivillige og medlemmer. 

Et godt liv med Parkinson 
Der er nedsat en arbejdsgruppe med forretningsudvalgsmedlem, Ulla Mikkelsen, som formand. 
Arbejdsgruppen har haft fokus på følgende emner: 'Rettidig omsorg', information til fagpersoner om Par-
kinsons sygdom fra et patientperspektiv, brug af musik i træning samt strategier for parldnsonpatienter, 
når de bliver indlagt på ikke-neurologiske afdelinger. I 2017 har gruppen endvidere arbejdet med at kon-
kretisere 2 - 3 konkrete produkter, der skal ligge færdige med udgangen af 2018. 

Pårørende — et værdigt liv for parkinsonfamilier 
Der er nedsat en arbejdsgruppe med Per Temmesen som formand. Arbejdsgruppen har haft fokus på føl-
gende tre emner: Udvikling af en uddannelse for pårørende på 11/2  dag som afvikles i 2018, pårørendes 
rettigheder gennem samarbejde/workshops med en række andre patientforeninger samt materiale til 
børn som pårørende. I april kom en oversættelse af norske film målrettet mindre børn som pårørende. 
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Ledelsesberetning 

Der har været afholdt et kursus for voksne børn til en parldnsonramt forælder i Fredericia. Der var oplæg 
af neurolog, socialrådgiver og psykolog, hvilket både giver en faglig viden om sygdommen, indsigt i de 
sociale støttemuligheder samt mulighed for erfaringsudveksling deltagerne imellem. Der var i 2017 delta-
gerbetaling til kurset modsat tidligere år. 

De tidligere samtalegrupper for voksne børn til en parldnsonramt forælder fortsatte med deltagerbetaling 
i halvdelen af 2017, men i sommeren 2017 valgte gruppen at stoppe. 

Netværksdannelse 
Der er nedsat en arbejdsgruppe med hovedbestyrelsesmedlem, Diana Holm, som formand. Der har i 2017 
været fokus på følgende emner: Udvikling af værktøj til en lettere kommunikation med det enkelte net-
værks medlemmer, hvis man ikke er på Facebook, idekatalog med erfaringer med netværk og forslag til 
etablering af netværk samt etablering af en lokal tovholder-funktion, der kan understøtte netværksdan-
nelse og sikre erfaringsdeling. 

Rekruttering affrivillige og medlemmer 
Der er nedsat en arbejdsgruppe med Preben Carøe fra Nordsjælland som formand. Gruppen har haft fo-
kus på følgende emner: Udvikling og produktion af et omfattende nyt messeudstyr, som i september blev 
sendt ud til alle kredse. Foreningen har modtaget fondsmidler til messeudstyret. Desuden har gruppen 
arbejdet med en medlemsundersøgelse af kendskab til foreningen med henblik på at udvikle indsatser til 
rekruttering af nye medlemmer. 

Foreningens større projekter 

Rehabiliteringsprojektet 
Rehabiliteringsprojektet er finansieret gennem et satspuljeprojekt i perioden 2017-2020. Det ligger i den-
ne bevilling, at alle rehabiliteringstilbud samles på Sano, som er et specialiseret rehabiliteringscenter med 
afdelinger i Aarhus, Middelbart og Skælskør. Rehabiliteringstilbuddene i alle faser har kørt efter planen i 
2017. 

Kristian Winge, neurolog på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, er blevet ny formand for styre-
gruppen for rehabiliteringsprojektet i 2017, efter at den tidligere formand valgte at stoppe. Styregruppen 
er sammensat af en række personer, der alle kan byde ind med viden i forhold til det nyetablerede Videns-
center for Rehabilitering til personer med Parkinsons sygdom fx viden om forskning, kommunal viden 
eller viden fra andre lignende videnscentre. 

Jesper Bjerring Jensen var leder af videnscentret fra 1. marts 2017 til ultimo 2017. I december blev Tina 
Bachmann ansat som ny leder af videnscentret. I 2017 har Sano derudover arbejdet med at nedsætte et 
brugerråd bestående af parkinsonramte og pårørende, som har deltaget på et rehabiliteringstilbud. 

Parkinsonuddannelse i kommunerne 
Foreningen har haft to projekter med såkaldte kommunale parldnsonkoordinatorer. Sekretariatet har ar-
bejdet videre med at videreudvikle dette koncept og få udbredt viden om Parkinson i alle kommuner. I 
marts-april afholdt foreningen en gratis seks-dages uddannelse. Her deltog 19 kommunale medarbejdere 
fra 15 kommuner. Uddannelsen blev evalueret af Københavns Universitet, Center for Sund Aldring, for 
midler fra Jascha Fonden. 
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Ledelsesberetning 

Uddannelsen blev udbudt igen i november 2017 med deltagerbetaling. På grund af for få tilmeldinger 
måtte denne uddannelse aflyses. Der er efterfølgende arbejdet videre med en fokusering af uddannelsen 
på viden om Parkinson, ligesom uddannelsen er forkortet til fire dage. 

Der er i 2017 blevet indledt et samarbejde med Scleroseforeningen om denne indsats med henblik på et 
muligt udbud af en fælles uddannelse og et fremtidigt samarbejde om at højne vidensniveauet om frem-
adskridende kroniske sygdomme som Parkinson og sclerose. 

Danseprojekt 
Med midler fra TrygFonden har foreningen i 2017 søsat projektet 'Dans med Parkinson', der løber frem til 
og med 2019. Det overordnede mål er at samle Danmarks parldnsonfamilier i et fælles projekt centreret 
om dansetræning, musik og livsglæde. Projektet blev skudt i gang i september med et ldck-off i Vejle. Der-
efter er der afholdt 24 workshops med det formål at introducere dansen landet over. Det vurderes, at om-
kring 1.000 personer har deltaget i disse workshops. 

Der er blevet uddannet 45 danseinstruktører i 2017, hvoraf ca. 4/5 blev uddannet i Parkinson Ballroom 
FitnessTM og ca. 1/5 uddannet i dansetræning inspireret af PD-metoden. Størstedelen af de uddannede 
instruktører har igangsat lokale dansetilbud, således at de fleste af foreningens 15 kredse havde dansehold 
allerede i 2017. For at sikre bæredygtighed i tilbuddet er der brugerbetaling, der varierer fra 10 til 70 kr. 
pr. gang pr. person. 

Der er nedsat en styregruppe til projektet, som består af fagpersoner, masterinstruktører samt parkin-
sonramte og pårørende. Michael Buksti er formand for styregruppen. 

Projektet har fået meget stor pressedækning og har eksponeret Parldnsonforeningen i både TV og den 
skrevne presse. Kredsene har fået et lokalt mediekit, som har gjort det nemmere at henvende sig til pres-
sen, fx en pressemeddelelsesskabelon. 

Fundraising 

I 2017 har Parkinsonforeningen arbejdet systematisk med at rejse midler. Det er arbejdet med fire fund-
raisinginitiativer: Få penge til at yngle-kampagne, telemarketing, DrugStars og OK Benzin. Samlet har 
disse initiativer tilført foreningen ca. 550.000 kroner i 2017. 

Få penge til at yngle 
Kampagnen 'Få penge til at yngle' gik ud på, at 14 personer fik 5.000 kroner — udlånt af foreningens kred-
se — som de skulle få til at yngle. De lavede en lang række aktiviteter, bl.a. støttekoncert, foredrag, golf-
turnering, støttemiddage, håndboldkamp mv. Derudover oprettede mange af fundraiseme en Bettemow 
indsamling. Kampagnen har været omtalt otte gange i lokalaviser, landsdækkende aviser og den kulørte 
presse. Derudover var der et indslag i Go' Aften Danmark med Camilla Nørgaard, og endelig har der været 
eksponering via Facebook og LinkedIn. 

Telemarketing 
Der blev gennemført et pilotprojekt med telemarketing i samarbejde med The Call Company. Der var en 
forventning om ca. 60 nye medlemskaber. Resultatet viste, at der kom op mod 100 nye medlemskaber 
dvs, betydeligt bedre end forventet. 
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Ledelsesberetning 

DrugStars 
DrugStars er en app, gennem hvilken man kan donere penge til bl.a. Parldnsonforeningen for hver pille en 
patient tager. Midlerne er finansieret af virksomheder — dog ikke medicinalvirksomheder. Parldnsonfore-
ningen indledte et samarbejde med DrugStars i marts 2017 og modtog i alt i 2017 ca. 11.270 kr. 

OK benzin 
Parldnsonforeningen har i mange år haft et samarbejde med OK Benzin og indtjente i 2017 i alt 18.538 kr. 

Politik 

Ny næstformand 
I landsforeningen blev Allan Bergholt valgt som ny næstformand i november 2017 efter at den tidligere 
næstformand, Erling Emmerik, valgte at trække sig som næstformand og medlem af forretningsudvalg og 
hovedbestyrelsen i sommeren 2017. 

Generalforsamlinger i kredsene 
Også i 2017 blev der afholdt generalforsamlinger i de 15 kredse. Der var stor tilslutning til generalforsam-
lingerne og medlemmerne udtrykte taknemmelighed overfor kredsenes bestyrelser og for de muligheder, 
som kredse og klubber stiller til rådighed. 

Møde for nye formænd og næstformænd 
I juni blev der afholdt møde for nye formænd, næstformænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer. På mødet 
blev der lavet en præsentation af foreningen, en gennemgang af brochuremappen og en drøftelse af rollen 
som formand/næstformand. 

Kommunal- og regionsvalg 2017 
Kommunal- og regionsvalget blev i Parldnsonforeningen indledt med en workshop i juni i Høje Taastrup, 
hvor kredsene blev klædt på, dels i forhold til politikerne, dels i forhold til medierne. Herudover blev der 
udvalgt fire mærkesager: Parldnsonkoordinatorer, aflastning, pårørendekonsulenter og vederlagsfri fysio-
terapi. 

Sekretariatet havde udarbejdet to valgpakker bl.a. med introduktion til eksperimentet 'Parldnsonramt for 
dag', som fire politikere meldte sig til at være med til. Der var aktiviteter op til valget i et flertal af kred-

sene. 

Faglige aktiviteter 

International Parkinsondag 
2017 var 200 året for James Parkinsons udgivelse af sit berømte essay 'An essay on the shaking palsy', der 
handler om 'rystelammelsen'. Det blev begyndelsen på kendskabet til Parkinsons sygdom. På den interna-
tional Parldnsondag lancerede Parldnsonforeningen en ny animationsserie 'Livet med Parkinson', der 
handler om en helt almindelig familie på fire, hvor far får Parldnson. Serien består af seks film med føl-
gende temaer: Søvnforstyrrelser, apati og depression, kognitive forandringer, impulskontrolforstyrrelser 
og fatigue. Filmene er lavet i samarbejde med de nordiske parldnsonforeninger. 
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Ledelsesberetning 

Den 25. april markerede foreningen 200 året med et stort anlagt forskningsarrangement på Aarhus Uni-

 

versitet. Endelig blev 200-året løbende markeret på sociale medier (med et fælles europæisk hashtag 
#UniteForParldnsons) og med et symposium om alfa-synuclein målrettet forskere den 8.-9. maj. 

Forskningsarrangement 
Parldnsonforeningens årlige forskningsarrangement blev afholdt den 4. november i Københavns Univer-
sitets festsal. Der var 29 ansøgninger, og 18 forskere modtog støtte for i alt 3 mio. kr. Ved det velbesøgte 
arrangement holdt forskere oplæg om deres forskning. 

Nyt studie: Sygdomsbyrden i Danmark 
I marts udkom rapporten 'Parldnson. Sygdomsbyrden i Danmark', som blev udarbejdet af Statens Institut 
for Folkesundhed og som beskriver de økonomiske omkostninger forbundet med Parkinsons sygdom. Re-
sultater fra rapporten viser, at markant flere mænd end kvinder har Parldnson, og at sygdommen sjældent 
er dødelig i sig selv. Endelig konkluderer rapporten, at blandt personer, der har Parkinsons sygdom, var 
der årligt ekstra omkostninger på ca. 375 mio. kr. til behandling og pleje. Hertil kom omkostninger på 185 
mio. kr. ved tabt produktion. Rapporten er tidligere udkommet med 21 andre sygdomme, men hvor Par-
kinson ikke var iblandt. 

Ny læringssite/hjemmeside (Levmedparkinson.dk) 
I november lancerede foreningen en ny selvstændig hjemmeside/læringssite. Siden er målrettet nydiag-
nosticerede og forklarer på en enkel måde, hvad det kan indebære at leve med Parldnson fra en række 
forskellige perspektiver og gennem små film. Hjemmesiden var doneret af medicinalfirmaet, Abbvie. 

Parkinsonskoler 
Parldnsonskolernes fem afdelinger har fortsat fin tilslutning til deres kurser, især i Fynskredsen. Tilslut-
ningen skyldes i høj grad, at medlemmerne og pårørende kan bruge den viden, de modtager, i deres hver-
dag. 

Skolerne afholder to årlige landsmøder i forår og efterår, hvor kommende projekter fastlægges. 

Rådgivning 

Parkinsonforeningen har i 2017 haft følgende fagpersoner i telefonrådgivning til medlemmerne: 
• Lægekonsulent, Tove Henriksen (1 time per uge) 
• Sygeplejerskekonsulent vedr. atypisk Parldnson, Anders Clausen time per uge) 
• Sygeplejerskekonsulent, Ulla Buhl time per uge) 
• Fysioterapeut, Finn Egebjerg Nielsen (1 timer per uge) 
• Socialrådgivere, Kirsten Hoff og Mogens Andersen — fra 1. juli Lea Munk Staugaard (8 timer per 

uge) 
• Logopæd, Diana Holm (2 timer per uge) 
• Psykolog, Susanne Ohrt (1 time per måned) 
• Ergoterapeut, Vikci Lund (1 time per måned) 
• Diætist, Dorte Colding time per måned) 
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Ledelsesberetning 

Omfang af rådgivning 
De faglige rådgivere havde i 2017 i alt 824 samtaler, hvoraf 63 var med professionelle og de resterende 
med ramte eller pårørende. Mere end 40 % af henvendelserne var rettet til socialrådgiveren og cirka hver 
fjerde var rettet til neurologen. 

Parkinsonlinjen 
Den 1. marts gik Parldnsonlinjen i luften. Det er en telefonrådgivning, hvor mennesker med Parkinson og 
deres pårørende kan ringe til ligestillede og få gode råd om de udfordringer, som livet med Parkinson gi-
ver. Der sidder to parkinsonpatienter og to pårørende ved telefonerne, der har ugentlig telefontid. Rådgi-
verne har meldt tilbage, at de har haft nogle få, men gode samtaler. De har i alt haft 39 samtaler på lidt 
over 3/4  år. 

Erhvervskursus 
Der blev afholdt kursus for parkinsonramte på arbejdsmarkedet. Kurset indeholdt oplæg fra neuropsyko-

 

log og socialrådgiver om muligheder for støtte. I 2017 var der deltagerbetaling til kurset. 

Netværk 

I DBS-netværket er der afholdt et netværksmøde for DBS-opererede og deres pårørende med faglige ind-
læg af en Parkinson- og DBS-sygeplejerske, en neurolog og en neurokirurg. 

I Duodopa-netværk er der afholdt to netværksmøder for duodopa-brugere og deres pårørende i 2017 med 
oplæg fra speciallæge i neurologi og parkinsonspecialist og en socialrådgiver. 

Netværk for Yngre med Parkinson holdt i maj netværksmøde for yngre parldnsonramte fra Sjælland og et 
netværksmøde for yngre i Københavnsområdet. Styregruppen for netværket har holdt møde i løbet af året. 
Styregruppen har i efteråret valgt ny formand — Jette Andersen fra Fyn har afløst Allan Bergholt. 

Netværket Kornblomsten er for tidligere pårørende af en parkinsonramt ægtefælle. Dette netværk blev 
dannet i efteråret 2016 og omfatter private sammenkomster, rejser og socialt samvær. Netværket har væ-
ret aktivt i 2017. 

Netværket Ene afholdt i efteråret et weekendkursus i Jels med omkring n deltagere, hvor der bl.a. er op-
læg om kognitive vanskeligheder af neuropsykolog, danseinstruktion og socialt samvær. 

Synlighedsfremmende aktiviteter 

Digitale medier 
Interessen for Parkinsonforeningens facebookprofil stiger stødt, og knap 3.500 personer følger nu for-
eningen. I forlængelse af en øget prioritering af det digitale arbejde har trafikken på foreningens hjemme-
side undergået en positiv udvikling. 
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Ledelsesberetning 

Hjerneugen 
I uge 11 var Parkinsonforeningen med til at markere Hjerneugen som en del af Hjernen i Fokus — et net-
værk af 8 foreninger, som alle på hver sin måde har hjernen i fokus. En af aktiviteterne i hjerneugen var 
en kunstudstilling, hvor hver forening bidrog med fem kunstværker. En anden aktivitet var forpremiere 
på filmen 'Du forsvinder', som handler om en foruroligende, spændende og rørende rejse ind i hjernens 
komplekse strukturer. Til forpremieren deltog Parkinsonforeningens protektor grevinde Alexandra samt 
en række af foreningens ambassadører. 

Parkinson. Unity Walk 
Den sjette Parldnson Unity Walk blev afholdt den 20. maj. Denne gang gik ruten fra Nytorv til Højbro 
Plads. Der var ca. 500 deltagere ledt af grevinde Alexandra, samt foreningens ambassadører Lisbeth 
Østergaard og Camilla Nørgaard, Slagkraft, Rubberband og danseinstruktør Elisabeth Dalsgaard. 

Folkemødet på Bornholm 
Landsformanden og den daværende direktør deltog på Folkemødet på Bornholm og indgik i relevante de-

 

batter med spørgsmål. Derudover lavede Bornholms kreds en Stand-Still-demonstration. 

DHL 
Den 15. august deltog foreningen i DHL i Odense, den 23. august i DHL i Aabenraa og endelig den 30. 
august i Aalborg og København. I 2017 var der for første gang deltagerbetaling på 100 kr. per person. Det 
har formodentlig betydet, at deltagerantallet var lidt mindre end tidligere år. I alt var 155 personer med på 
de forskellige løbeture, godt støttet af en masse heppere. 

Paraplyorganisationer 

Danske Handicaporganisationer (DH) 
DH-projektet 'Mening og Mestring' er afsluttet. Projektet havde til formål at støtte personer, som på 
grund af kognitive vanskeligheder havde svært ved at fastholde sit job eller få et job. Projektet blev ledet af 
DH, og otte andre handicaporganisationer har deltaget i projektet. Projektet blev evalueret i maj af KORA. 
I forlængelse af projektet 'Mening og Mestring' har Parldnsonforeningen indledt et samarbejde med Cen-
ter for Hjerneskade med henblik på eventuel etablering af et forskningsprojekt til udvikling af kognitive 
mestringsstrategier. Der blev afholdt repræsentantskabsmøde i DH den 6.-7. oktober, hvor arbejdsplanen 
for 2018-2019 blev godkendt. 

Danske Patienter 
Danske Patienter afholdt repræsentantskabsmøde den 26. april, hvor der blev godkendt regnskab 2016, 
suppleringsvalg til forretningsudvalg og godkendt aktivitetsplan, herunder fokus på pårørende. I septem-
ber blev der afholdt midtvejsseminar, der blev efterfulgt af en debat med Sophie Hæstorp Andersen og 
Martin Geertsen om udfordringerne på sundhedsområdet i lyset af det kommende regionsvalg. 

Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) 
ISOBRO har afholdt en række medlemsmøder om bl.a. fremtidens betalingsmarked og den nye personda-

 

taforordning. Der blev afholdt repræsentantskabsmøde den 8. maj 
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Ledelsesberetning 

Nordisk Parkinson Råd (NPR) 
Der har i 2017 været afholdt dels planlægningsmøde og selve NPR årsmødet, som blev holdt den 31. maj — 
1. juni på Island. På årsmødet blev der drøftet pårørende, danseprojekt, rapporten 'Sygdomsbyrden i 
Danmark' og Norges projekt 'ParkinsonNet'. Der deltog en fysioterapeut fra alle lande med henblik på at 
skabe et nordisk netværk i faggruppen. 

European Parkinson's Disease Association (EPDA) 
Parkinsonforeningen deltog i EPDA møde i november i London. På programmet var bl.a. en præsentation 
af Parldnson's Disease Composite Scale, som er et redskab for neurologer til at måle omfanget af de moto-
riske og non-motoriske symptomer. 

Andre samarbejdspartnere 

Inspirationsgruppen 
Inspirationsgruppen bestod i 2017 af Kurt Erling Birk (formand), Gert Bimbacher, Jacob Holmblad, Stig 
Jørgensen, Kirsten Søndersted-Olsen, Lars Iversen, Mikael Ørum, Bolette Christensen, Niels Steen Høyer, 
Jan Helmer, Jorry Højer og Erling Emmerik. I 2017 blev der afholdt to møder i gruppen. 

Netværket af ikke forebyggelige kroniske fremadskidende sygdomme (FIKS) 
Parkinsonforeningen indgår i et netværk af patientforeninger, der arbejder for at bedre vilkårene for 
mennesker med ikke-forebyggelige, fremadskridende og kroniske sygdomme. Netværket består af Scle-
roseforeningen, Parkinsonforeningen, Muskelsvindfonden og Gigtforeningen (leddegigt og SLE Lupus). 

Netværket arbejder på, at disse sygdomme bliver mere synlige, så de bliver et fast punkt i sundhedsafta-
lerne, de kommunale budgetter og på finansloven. I april havde netværket en artikel i Altinget om pro-
blemstillinger for denne målgruppe. 
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Regnskabspraksis 

Årsregnskabet er aflagt under hensyntagen til gældende lovgivning med de ændringer, der følger af forenin-
gens særlige struktur. 

Årsregnskabet for kalenderåret 2017 er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som tidligere år. 

Foreningen er efter sine vedtægter en alment velgørende eller på anden måde almennyttig forening, ligesom 
formuen ved eventuel opløsning ikke kan uddeles til medlemmerne. Foreningen er derfor efter selskabsskat-
teloven fritaget for indsendelse af selvangivelse. 

Følgende regnskabsprincipper er anvendt: 

Resultatopgørelsen 

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

Arv og gaver indregnes, når beløbet modtages. Støtte til forskning indregnes, når foreningen har givet ende-
gyldigt tilsagn. 

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

Der er foretaget periodisering af foreningens indtægter og udgifter. Kontingentindtægter indtægtsføres lø-
bende i i. halvår. For 2. halvår behandles disse som forudbetalinger for det kommende år. 

Balancen 

Materielle anlægs aktiver 

Materielle anlægsaktiver er opført til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger, der er fastsat 
efter en forventet levetid på 3-5 år. 

Anlægsaktiver med en anskaffelsessum på under DKK 12.900 udgiftsføres i regnskabsåret. 

Finansielle anlægs aktiver 

Værdipapirer er optaget til kursværdi på statustidspunktet. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket 
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. 
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Egenkapitalen 

Egenkapitalen omfatter også de foretagne henlæggelser. 

Finansielle gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 

Forudmodtaget kontingent 

Forudmodtaget kontingent vedrører kontingent indtægter for det efterfølgende regnskabsår. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

Note 2017 Budget 2016 

 

DKK 

2.466.256 

DKK 

2.500.000 

DKK 

2.257.618 
1 2.167.380 1.830.000 1.831.354 
2 6.789.680 243.000 4.151.733 

 

2.137.782 0 818.528 
9 56.415 0 100.230 

 

288.634 166.000 452.698 
3 68.744 70.000 82.239 

 

282.345 0 0 

 

14.257.236 4.809.000 9.694.400 

4 810.678 788.400 953.788 
5 3.032.730 2.991.000 3.502.449 
6 1.869.438 1.631.000 1.777.733 

 

300.009 315.000 373.488 
7 142.258 90.000 410.013 
8 484.696 295.000 543.408 
9 5.594.095 30.000 3.879.031 

 

0 0 86.673 

 

12.233.904 6.140.400 11.526.583 

 

2.023.332 -1.331.400 -1.832.183 

 

2.718.217 

 

500.000 

 

1.469.539 

 

637.272 

 

4.187.756 

 

1.137.272 

10 -3.034.199 

 

-3.661.686 

 

1.153.557 

 

-2.524.414 

 

3.176.889 

 

-4.356.597 

Medlemskontingenter 

Tips- og lottotilskud 

Tilskud, legater, gaver o.l. 

Arvebeløb 

Deltagerbetalinger o.l. 

Indtægter ved salg mv. 

Renter o.l. 

Kursgevinst værdipapirer 

Indtægter i alt 

Lokalt arbejde 

Lønninger og honorarer 

Administrationsomkostninger 

Parldnson Nyt 

Informationsomkostninger og ambassadør) 

Medlemsarrangementer og aktiviteter 

Særlige aktiviteter 

Kurstab værdipapirer 

Udgifter i alt 

Årets resultat (landsforeningen) 

Legater & fonde, forskningsbestemt 

Modtaget arv, forskningsbestemt 

Forskningslegater, COWI-analyse mv. 

Årets resultat (forskningsformål) 

Årets resultat i alt 
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Balance 31. december 

Note 2017 2016 

DKK DKK 

74.554 72.917 

3.982.996 3.700.651 

4.057.550 3.773.568 

4.057.550 3.773.568 

0 14.253 

34.564 28.958 

895.399 0 

134.356 166.060 

1.064.319 209.271 

10.689.086 9.643.594 

11.753.405 9.852.865 

15.810.955 13.626.433 

Aktiver 

Deposita 

Værdipapirer 

Finansielle anlægsaktiver 

Anlægsaktiver 

Varelager 

Tilgodehavender 

Tilgodehavende projekttilskud 

Forudbetalte omkostninger 

Tilgodehavender 

Likvide beholdninger 

Omsætningsaktiver 

Aktiver 
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Balance 31. december 

Passiver 

Note 2017 2016 

DKK DKK 

Bunden egenkapital, forskningsformål 4.996.722 3.843.165 
Fri egenkapital 7.116.163 5.092.831 

Egenkapital 11 12.112.885 8.935.996 

Kreditorer og skyldige omkostninger 426.689 948.611 
Forudmodtaget kontingent 2.471.153 2.268.787 
Skyldig A-skat mv. 84.645 136.833 
Feriepengeforpligtelse 279.707 515.724 
Anden gæld 24.332 1.397 
Periodeafgrænsningsposter 9 411.544 819.085 

Kortfristede gældsforpligtelser 3.698.070 4.690.437 

Gældsforpligtelser 3.698.070 4.690.437 

Passiver 15.810.955 13.626.433 

Eventualforpligtelser 12 
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Noter til årsregnskabet 

 

2017 Budget 2016 
DKK DKK DKK 

Tilskud 

   

Indgået fra DH - tips - og lottomidler 1.993.125 1.830.000 1.831.354 
Tipsmidler, efterregulering 2014-2016 174.255 0 0 

 

2.167.380 1.830.000 1.831.354 

Som følge af krav til tilskud fra Tips og lottopuljen, kan vi oplyse at tilskuddet er forbrugt som nedenfor 
skitseret: 

   

Rest, selv-

 

Specifikation afforbruget: Forbrug Tilskud finansieret 

 

DKK DKK DKK 

Medlemstilbud 812.116 -599.000 213.116 
Information 3.815.742 -822.000 2.993.742 
Lokale udgifter 534.006 -572.000 -37.994 

2 Tilskud, Legater, gaver o.l. 

5.161.864 -1.993.000 3.168.864 

2017 Budget 2016 
DKK DKK DKK 

Tilskud til aktiviteter, note 9 6.017.565 o 3.778.801 
øvrige modtagne gaver, legater o.l. 758.115 210.000 251.604 
Tilskud fra kommuner mv., kredse 14.000 o 77.788 
Bladpuljer o 33.000 43.540 

 

6.789.680 243.000 4.151-733 

jg-
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Noter til årsregnskabet 

Renter o.l. 

2017 Budget 2016 
DKK DKK DKK 

Renter, bank 7.568 20.000 28.005 
Renter, værdipapirer 7.970 30.000 29.503 
Øvrige renter 53.206 20.000 24.731 

 

68-744 70.000 82.239 

Tilskud til kredse 

   

Kontingent, kredse 788.578 788.400 876.000 
Omkostninger, kredse 22.100 0 0 
§ 18, § 79, bladpulje og øvrige tilskud, kredse 0 o 77.788 

 

810.678 788.400 953.788 

Lønninger og honorarer 

   

Honorar til formandskab 81.250 90.000 180.000 
Lønninger 3.089.210 3.134.000 3.290.717 
Regulering af feriepengeforpligtelse -236.017 -35.000 109.929 
Pensionsbidrag 491.135 o 556.433 
ATP-bidrag 21.300 18.000 16.663 
AER-bidrag mv. -1.701 60.000 47.180 

Lønninger i alt 3.445.177 3.267.000 4.200.922 
Løn allokeret til projekter -507.791 -375.000 -794.800 
Foreningens rådgivere 95.344 99.000 96.327 

Foreningens egne lønninger 3.032.730 2.991.000 3.502-449 
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Noter til årsregnskabet 

6 Administrationsomkostninger 

2017 Budget 2016 
DKK DKK DKK 

Husleje 350.948 352.000 334.654 
Fællesomkostninger, lejemål 145.848 190.000 169.530 
Revision og regnskabsmæssig assistance 83.750 85.000 73.132 
Anden assistance og rådgivning 38.750 25.000 27.853 
Advokat og juridisk rådgivning 36.313 15.000 10.250 
Fundraising 4.416 0 36.142 
Kurser 39.061 15.000 16.477 
Transport 34.154 45.000 47.924 
Aktiviteter formandskab 2.003 5.000 3.800 
Forsikringspræmier 17.034 20.000 18.768 
Telefoner og Ipads 42.431 35.000 39.084 
Internet, PBS udvikling, hjemmeside mv. 96.256 100.000 199.263 
Telefon og internet, forretningsudvalg 15.290 12.000 20.900 
Inventar - nyanskaffelser 20.556 10.000 25.887 
Kontorartikler og tryksager 73.353 90.000 87.773 
Porto og gebyrer 123.320 105.000 101.508 
Elektroniske opslagsværker, presseklip mv. 95.528 85.000 89.111 
Repræsentation, julegaver mv. 38.574 10.000 30.833 
Pakkenberg Prisen 5.000 6.000 5.200 
Kontingenter - DH og Danske Patienter 137.130 135.000 131.554 
Kontingenter til internationale sammenslutninger 21.737 21.000 21.182 
Hovedbestyrelsesmøder 117.325 125.000 131.735 
Forretningsudvalgsmøder 41.342 35.000 25.673 
Andre møder 68.622 25.000 34.693 
Personaleomkostninger mv. 172.520 50.000 60.956 
Internationalt samarbejde, herunder NPR 48.177 35.000 33.851 

 

1.869.438 1.631.000 1.777.733 
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7 

 

2017 Budget 2016 

Informationsomkostninger og ambassadører 

DKK DKK DKK 

 

Informationsmaterialer 138.342 75.000 344.216 

 

Synlighedsfilm -8o o 50.526 

 

Ambassadører 3.996 15.000 15.271 

  

142.258 90.000 410.013 

8 Medlemsarrangementer og aktiviteter 

    

Aktiviteter for yngre Parkinson-patienter 18.412 30.000 19.395 

 

Kurser for medlemmer 33.148 20.000 73.683 

 

Fysisk aktivitet og træning 13.803 o 12.485 

 

Igangsættelse af nye aktiviteter o o 30.020 

 

DHL stafet 80.154 50.000 88.660 

 

Brainstormers 0 o 25.000 

 

Indsats områder 17.430 100.000 o 

 

Medlemsmøder 4.839 o o 

 

Kassererkursus o o 8.945 

 

Kampagner og arrangement 34.761 50.000 156.136 

 

Folkemøde Bornholm 8.769 o 32.464 

 

Netværksgruppen ENE 30.000 30.000 50.000 

 

Parkinsonkoordinatorer 6.513 o 22.044 

 

Receptioner 29.704 o 4.241 

 

Varekøb (tøj) mv. 207.163 15.000 20.335 

  

484.696 295.000 543.408 
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Noter til årsregnskabet 

9 Særlige aktiviteter 

 

Omkostninger 
Deltager- 
betalinger Eksterne tilskud 

Resultat af 
aktivitet 

 

DKK DKK DKK DKK 

Rehabiliteringsprojekt 3 -4.981.998 o 5.000.000 18.002 
Projekt Pengeyngel -28.749 0 508.633 479.884 
Danseprojekt med TRYG FONDEN -895.399 o o -895.399 
Parkinson Unity Walk -285.158 47.015 357.608 119.465 
Parkinsonskoler -107.267 9.400 226.143 128.276 
Mening og Mestring -75.380 o 75.380 o 
Øvrige aktiviteter -115.543 o 146.344 30.801 
øvrige tilskud modtaget vedr. o o 

  

2018 

  

115.000 115.000 

 

-6.489-494 56.415 6.429.108 -3.971 

Overført til resultatopgørelse 

   

-479.884 
Overført til periodeafgræns-
ningsposter (aktiv) 895.399 

  

895.399 
Overført til periodeafgræns-
ningsposter (passiv) 

  

-411.544 -411.544 

 

-5-594-095 56.415 6.017.564 

 

10 Forskningslegater, COWI-analyse mv. 

Nils Plath 

 

2017 

25.000 

DKK 

Bente Pakkenberg 80.000 

 

Poul Henning Jensen 261.000 

 

Morten Meyer 300.000 

 

Marina Romero-Ramos 120.000 

 

Lars Espen 132.000 

 

Fabia Febbraro 135.989 

 

Hartwig Siebner 300.000 

 

Mikkel Petersen 55.000 

 

Merethe Bakke 166.278 

 

Camela Matrone 150.000 

 

Anita Haahr 150.000 

 

Anne M. Landau 150.000 

 

Knud Erik Larsen 126.375 

 

Københavns Universitet 150.000 

 

Bispebjerg Forskningslab 433.000 

 

Ung forskerpris - Mikkel V. Petersen 25.000 2.759.642 
Forskningsarrangement 

 

162.182 
COWI-analyse 2017 

 

112.375 

3.034-199 
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Noter til årsregnskabet 

11 Egenkapital 

Bevægelserne i egenkapitalen specificeres således: 

Bunden 
egenkapital, 
forsknings-

 

formål Fri egenkapital I alt  
DKK DKK DKK 

Egenkapital 1. januar 2017 3.843.165 5.092.831 8.935.996 

Årets resultat 1.153.557 2.023.332 3.176.889 

Egenkapital 31. december 
2017 4.996.722 7.116.163 12.112.885 

2017 
DKK 

12 Eventualforpligtelse 

Lejeforpligtelser i uopsigelighedsperioden. Samlede fremtidige lejeforpligtelser: 

Inden for i år 
Mellem i og 5 år 
Efter 5 år 

298.215 
1.285.048 

 

1.583.263 
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