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LEDELSESPÅTEGNING 
 
Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 for Dansk 
Forening For Neurofibromatosis Recklinghausen. 
 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt Dansk 
Forening For Neurofibromatosis Recklinghausens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig 
og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af Dansk Forening For Neurofibromatosis Reckling-
hausens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen om-
handler. 
 
Ingen af Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklinghausens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsfor-
behold udover de i årsregnskabet anførte, og der påhviler ikke Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklinghausen 
eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet. 
 
 
Skælskør, den 10. april 2021 
 
 
Bestyrelsen 
 
 
Uffe Schæffer Jaenicke Henriette Bülow Nørmark  
Formand   Næstformand 
 
 
Finn Højgaard Madsen Rasmus Andersen Findshøj 
 
 
 
Peter Snellmann Floris Anne Dorthe Friis Kjærhus 
 
 
 
Hanne Kjeldsen  
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 
 
Til Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklinghausen 
 
Revisionspåtegning på årsregnskabet  
  
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklinghausen for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, foreningens vedtægter, Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. decem-
ber 2010, Bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 og Bekendtgørelse nr. 155 af 2. februar 2021. Bekendtgørelserne 
er i det efterfølgende omtalt som ”bekendtgørelser”. 
  
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2020 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, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af be-
stemmelserne i relevante bekendtgørelser. 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 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. 
  
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven, foreningens vedtægter og relevante bekendtgørelser. 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 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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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 er gældende i Danmark, samt standarderne 
for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå 
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag 
af årsregnskabet. 
  
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og 
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  
  

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår re-
visionsbevis, 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 forbundet 
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. 
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom 
på oplysninger herom i 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 noteoplys-

ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf. 
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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 kon-
trol, som vi identificerer under revisionen.  
  
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
  
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
  
I 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 revi-
sionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
  
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til års-
regnskabslovens regler. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-
skabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlin-
formation i ledelsesberetningen.  
  
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også 
ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksom-
heder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, 
der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 
  
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og for-
valtningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-
kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, 
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love 
og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj 
grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hen-
syn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.  
  
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, 
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  
  
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 
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Viborg, den 10. april 2021 
 
Ullits & Winther 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 32 09 32 72 

 
Alex Kirkegaard 
statsautoriseret revisor 
mne32066 
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OPLYSNINGER OM FORENINGEN 
 
 
Foreningen  Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklinghausen 
   Solnavej 17 
   4230 Skælskør 
 
   CVR nr.:  13 03 55 98 
   Regnskabsår: 1. januar – 31. december 

 
 

Bestyrelse  Uffe Schæffer Jaenicke 
   Henriette Bülow Nørmark 
   Finn Højgaard Madsen 
   Rasmus Andersen Findshøj 
   Peter Snellmann Floris 
   Anne Dorthe Friis Kjærhus 
   Hanne Kjeldsen 
    
    
 
Revision  Ullits & Winther  
   Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
   Agerlandsvej 1 
   8800 Viborg 
 
   Alex Kirkegaard, statsautoriseret revisor 
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LEDELSENS ÅRSBERETNING 
 
Foreningens formål 
1. At yde støtte til NF-patienter og deres pårørende med information om sygdommen samt information om social 

og arvemæssig rådgivning. 
2. At tilbyde rammer, hvor børn, unge og voksne kan mødes med ligestillede til faglig udvikling, samvær og 

erfaringsudveksling. 
3. At udbrede kendskabet til sygdommen, dens forebyggelse og behandling for derved at skabe bedre forståelse 

for NF-patienter. 
4. At yde støtte til videnskabelig forskning af sygdommen og dens behandling. 
5. At samarbejde med foreninger og organisationer i andre lande, som arbejder inden for samme interesseområder 

som NF-Foreningen. 
 
NF-foreningens hovedaktivitet er at arrangere kurser og mødedage for foreningens medlemmer fordelt på forskel-
lige målgrupper: Børn og unge med NF (8 – 14-årige), Ungdomsgruppen (15 – 30-årige), NF-familien samt voksne 
med NF. 
 
Beretning: 
Året 2020 har været præget af COVID 19 situationen og man kan vel sige, at vi har haft et specielt år, siden vores 
sidste årsmøde. Vi nåede at holde vores årsmøde som en af de få foreninger i Sjældne Diagnoser inden Danmark 
blev lukket ned. På årsmødet valgte vi ny formand, som havde glædet sig til at lave en masse foreningsaktiviteter 
og møde jer alle til vores kurser. 
Foreningsarbejde har der været meget af, også selvom vi ikke har kunnet mødes fysisk. Vi har i bestyrelsen holdt 
mange online møder, men kun gennemført et kursus nemlig voksen/unge kursus. 
I bestyrelsen håber vi, at vi får lov til at mødes i 2021 for fysiske møder og arrangementer er nu bedst.  
 
Hovedaktiviteter: 
NF-foreningen arrangerer kurser for de forskellige målgrupper ca. hvert 2. år. 
Arrangementer i 2020: 
 
Årsmøde 2020: Den 6. – 8. marts 2020 på Brogaarden i Middelfart.  
Fredag aften: for nye medlemmer og Ungdomsgruppen – Ungdomsgruppen deltog i ”Lasergame” og Forældre / 
Voksne NF’ere:  i ”Cafe aften” Emne: Lær hinanden at kende, fortæl din egen historie og hvad kan NF foreningen 
tilbyde familien og den sygdomsramte. 
Lørdag: De sidste årsmødedeltagere ankommer. 
Workshop 1: Ungdomsgruppen – ”Mig og min NF” v/ Mette Møller Handrup, overlæge, PhD, Center for Sjældne 
Sygdomme, Skejby. Derefter ”Bridgewalking” på Lillebæltsbroen 
Workshop 2: Forældre til børn og unge med NF – ”Viden om og redskaber til at lette skoledagen” v/psykolog og 
specialist i klinisk psykologi og psykoterapi Annette Hagenbo. 
Workshop 3: Voksne med NF samt pårørende – ”Mig om min kommune” – v/handicapkonsulent og socialrådgiver 
Gitte Madsen. 
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Lørdag aften: ”Cafe aften” med intern snak om NF foreningen, feed-back til bestyrelsen og sygdommens konse-
kvenser for hverdagen i familien eller for den enkelte. 
Søndag:  Ordinær generalforsamling med dagsorden som beskrevet i vedtægterne: Årsrapport, regnskab, budget, 
vedtægtsændringer og valg til bestyrelsen Derefter ekstraordinær generalforsamling med endelig vedtagelse af ved-
tægtsændringer.  
Deltagere: 72 medlemmer 
 
Repræsentantskabsmøde i Sjældne Diagnoser: Den 20. marts 2020, denne gang foregik det hele online. Første 
halvårlige generalforsamling i SD med beretning, fremlæggelse af regnskab og budget, valg af formand, valg til 
FU, men først og fremmest tid til indlæg samt debat af emner aktuelt for sjældne sygdomme og erfaringsudveksling 
SD’s medlemsforeninger imellem. 
 
Kombineret Ungdoms- og Voksenkursus:  Den 09. - 11. oktober på Brandbjerg Højskole 
Vi har flere gange hørt, at overgangen fra Ungdomsgruppen til Voksengruppen kan være lidt hård.  
Vi håber derfor, at vi ved at kombinere de to kurser, giver bedre mulighed for at kunne snakke på tværs af ”grup-
perne” og derved danne nye bånd og mindske overgangen fra ung til voksen. 
Fredag: Spille-aften hvor der blev spillet en masse sjove spil, socialt samvær og lær hinanden at kende. 
 
Lørdag: Foredrag med ”Rullemarie”. Handlede om at ”sætte turbo på din livsglæde. Hun fyrer op for grin og latter, 
samtidig med at hun gav en hurtig særlig fortælling om hendes liv. Et liv der på mange måder ligner et helt almin-
deligt ungdomsliv, men med det vilkår at hendes knogler er utrolige skrøbelige. 
Eftermiddagen: ”Afprøvning og udfordring af egne grænser”. Klatring hvor man kunne udfordre sig selv og afprøve 
sine grænser. ”Stomp” for dem der ikke klatrer, hvor vi øvede en koncert, som vi skulle spille senere. 
Om aftenen var der socialt samvær og hygge med spil.  
Søndag: Foredrag v/læge Kristine Appel Pallesen. Hvordan vi kan tjekke NF-knuder/pletter og muligheder for 
fjernelse. 
Deltagere: 28 personer 
 
Repræsentantskabsmøde i Sjældne Diagnoser: Online møde den 6-7. november 2020 København. Anden halv-
årlige generalforsamling i SD med fremlæggelse af aktivitetsplan, men først og fremmest tid til indlæg om samt 
debat af emner aktuelt for sjældne sygdomme og erfaringsudveksling SD’s medlemsforeninger imellem. 
 
European Neurofibromatosis Meeting 2020: Online møde den 10. – 12. december 2020. 
Oplægsholderne er læger og forskere fra hele Europa, hvor de fortæller om sidste nye forskning og forskningsre-
sultater inden for NF sygdommen. Hovedvægten på konferencen omhandlede patientoplevelser og psykiske aspek-
ter, plexiformede neurofibromer, scanningsreultater, kræft og neurofibromer, schwannomer og genetisk test af pa-
tienter. 
En meget frugtbar og vigtig konference. Hvis man har interesse i emnerne og ønsker mere information, kan der 
rettes henvendelse til bestyrelsen og materialet fra konferencen kan sendes pr. mail. 
Deltagere: 4 fra bestyrelsen 
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Aflyste kurser og arrangementer: 
Weekend arrangement for børn med NF: (Lalandia turen) måtte på grund af COVID 19 i første omgang flyttes 
fra foråret til efteråret, for så endelig at blive aflyst. Planlægges afholdt i efteråret 2021. 
Weekend arrangement for raske søskende: Planlagt til efteråret, som vi også har måttet aflyse på grund af CO-
VID 19. Arrangementet er udsat til et tidspunkt i de kommende år. 
 
 
Medlemstal pr. 31-12-20: 
Medlemstype Antal 
A - medlem  216 
B - medlem    29 
C – medlem    11 
F – medlem  129 
FX - medlem 218 
Al - medlem      4 
Samlet   607 
  
 
Tildelte og indsamlede midler 
 
Aktivitetspuljen 2019/2020: Sundheds- og Ældreministeriet kr. 70.000 til afholdelse af årsmøde i 2020. 
 
Aktivitetspuljen 2020/2021: Sundheds- og Ældreministeriet kr. 65.000 til afholdelse af årsmøde i 2021. 
 
Bagger-Sørensen Fonden: kr. 44.000 til fredag aften til årsmødet 2020 og kr. 44.000 til årsmødet i 2021. 
 
Driftspuljen 2020: kr. 202.315,70 til daglig drift af foreningen (udbetalt d. 9/2 2021). 
 
Handicappuljen 2019: kr. 32.331 til Lalandia turen i 2020 (aflyst kursus og beløbet skal tilbagebetales delvis). 
 
Gavebidrag: kr. 32.200 fordelt på 133 personer. 
 
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Voksen- ungdomskurset er afviklet uden offentlige tilskud og med et underskud på kr. -89.816.Vi har søgt om 
tilskud fra Aktivitetspuljen i Sundheds- og Ældreministeriet. Afslaget fra ministeriet er modtaget så sent, at besty-
relsen ikke havde mulighed for at aflyse kurset. Årets underskud på kr. -19.656 er taget til efterretning af bestyrel-
sen. Der har i året været en aktivitetsnedgang, idet 2 planlagte arrangementer, bestyrelsesweekenden og fysiske 
bestyrelsesmøder er aflyst. Hensættelsen på kr. 50.000 til kurset for raske søskende videreføres i regnskabet til 
anvendelse i 2021 og 2022. 
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Begivenheder efter regnskabsåret udløb 
Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder af økonomisk betydning efter regnskabsårets afslutning. 
 
Likviditetsmæssige forhold og den forventede udvikling 
Likviditeten i foreningen er god og tilstrækkelig. Bestyrelsen håber på at kunne gennemføre planlagte kurser og 
arrangementer i 2021, bortset fra årsmødet som afvikles virtuelt på grund af forsamlingsforbuddet. 
Bestyrelsen arbejder på at mindske renteudgifterne (negativ rente) ved opkøb af værdipapirer.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
Årsregnskabet for Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklinghausen er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven for regnskabsklasse A og Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklinghausens vedtægter. Opstillingen 
er tilpasset Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklinghausens forhold. 
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 
 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
 
Projektindtægter 
Indtægter vedrørende konkrete projekter indtægtsføres, når rettigheden til indtægten er erhvervet, dvs. på det tidspunkt, 
hvor der er afholdt en modsvarende omkostning. 
 
Øvrige indtægter 
Øvrige indtægter i form af medlemskontingenter, egenbetaling, donationer m.v. indtægtsføres i det regnskabsår, som 
det vedrører. 
 
Donationer til forskning 
Donationer til forskning indeholder midler, der er doneret til forskningsprojekter. 
 
Projektomkostninger 
Projektomkostninger indeholder omkostninger, som kan henføres til projekterne. 
 
Foreningsdrift 
Foreningsdrift indeholder omkostninger, der er nødvendige for drift af foreningen. 
 
Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger indeholder andel af omkostninger til administration, som ikke indgår som omkostninger 
til foreningsdrift. 
 
Finansielle poster 
Finansielle poster indeholder renter af pengeinstitut og regulering af valutakurser og -beholdning. 
 
Skat  
Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklinghausen er fritaget for beskatning. 
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BALANCEN 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til nominel værdi.  
 
Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdning.  
 
 
Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sæd-
vanligvis svarer til nominel værdi.  
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter vedrører modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende år. 
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RESULTATOPGØRELSE    
      
   2020  2019 

      
Note                               

1  Projektindtægter 155.590  367.831 
2  Projektomkostninger -308.937  -478.284 

  Regulering vedr. projekt tidligere år 5.754  0 

   -147.593  -110.453 

      
3  Andre indtægter 345.824  636.203 

  Donationer til forskning 0  -300.000 

   345.824  336.203 

      
  Dækningsbidrag 198.231  225.750 

      
4  European NF meeting -9.748  -241 
5  Foreningsdrift -90.733  -104.443 
6  Administrationsomkostninger -104.500  -116.070 

   -204.981  -220.754 

      
  Resultat før finansielle poster -6.750  4.996 

      
7  Finansielle poster -12.906  -7.526 

      
  Årets resultat -19.656  -2.530 
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BALANCE    
      
      
A K T I V E R    
   31/12 2020  31/12 2019 
Note                               
  Omsætningsaktiver    
      
  Tilgodehavender    

8  Andre tilgodehavender 208.841  210.832 
9  Periodeafgrænsningsposter 2.171  4.830 

   211.012  215.662 

      
10  Likvide beholdninger 1.805.027  1.780.371 

      
      
  Omsætningsaktiver i alt 2.016.039  1.996.033 

      
      
  Aktiver i alt 2.016.039  1.996.033 
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BALANCE    
      
      
P A S S I V E R    
   31/12 2020  31/12 2019 
Note                               
  Egenkapital    
11  Kapitalindestående 1.786.525  1.806.181 

      
      
  Kortfristede gældsforpligtelser    
  Leverandører af varer og tjenesteydelser 88.662  57.000 
12  Ikke-forbrugte tilskud og midler 140.852  129.911 
13  Anden gæld 0  2.380 
14  Periodeafgrænsningsposter 0  561 

   229.514  189.852 

      
  Gældsforpligtelser i alt 229.514  189.852 

      
  Passiver i alt 2.016.039  1.996.033 

      
      
15  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser    
16  Eventualforpligtelser    
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N O T E R         
           
Note                                    
                  
     Handicappuljen 2019 Aktivitetspuljen 2019 Eget kursus   

    
Familie-
kursus 

Ungdoms-
kursus 

Ungdoms-
gruppen 

Ungdoms-
gruppen 

Års-
møde 

Ung-
doms/voksen I alt 

     2019 2020 2019 
årsmøde 

2020 2020 kursus 2020 2020 
                  
1  Projektindtægter                

                  

  
Sundheds- og Ældreministe-
riet       10.000 25.000 45.000 

  
80.000  

  
-Periodiseret tidligere / henlagt til 
næste år     -10.000    

  
-10.000  

  
Flytning på op til 10% af be-
villingen         -653 653 

  
0  

  
-Periodiseret tidligere / henlagt til 
næste år          

  
0  

  Socialstyrelsen   202.131 32.331        234.462  

  
-Periodiseret tidligere / henlagt til 
næste år -202.131 -15.941      

  
-218.072  

  Bagger Sørensen Fonden          44.000   44.000  

  
-Periodiseret tidligere / henlagt til 
næste år          

  
0  

  Deltagerbetaling   25.800      17.400 7.800 51.000  

  
-Periodiseret tidligere / henlagt til 
næste år -25.800        

  
-25.800  

                   
  Projektindtægter 2020   0 16.390 0 24.347 107.053 7.800 155.590  

                  
  Projektindtægter 2019   227.931 0 10.000 0 0 0   
                  
                  
2  Projektomkostninger                

                  

  
Ophold og fortæring inkl. lo-
kaleleje   -155.290  -10.636     -148.695  -66.532  -225.863  

  
Foredragsholdere inkl. trans-
port   -48.914      -5.357  -15.990  -13.550  -34.897  

  Transport af ledere   -1.324       -3.318  -966  -4.284  
  Porto og gebyrer              0  
  Diverse          -2.581  -318  -2.899  
  Renteudgifter              0  
  Deltagergebyr              0  
  Flybilletter              0  
  Julearrangement       -13.101       0  
  Transportudgifter       -1.510       0  
  Sommerarrangement       -1.747       0  
  Aktiviteter   -20.157      -18.990    -16.250  -35.240  

  
Revision og regnskabsmæssig as-
sistance -2.246  -5.754         -5.754  

                  
  Projektomkostninger i alt  -227.931  -16.390  -16.358  -24.347  -170.584  -97.616  -308.937  

                  
  Projekter i alt pr. 31/12 2020  0 0 -6.358 0 -63.531 -89.816  -153.347  
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N O T E R    
      
   2020  2019 

      
Note                               

3  Andre indtægter    
  Tilskud fra driftspuljen - Sundheds- & Ældreministeriet 202.316  207.457 

  Medlemskontingenter 88.910  84.350 

  Gaver og bidrag 32.795  29.000 

  Momsrefusion 9.303  8.529 

  Donation Drugstars 10.500  5.527 

  Abonnementer på NF Nyt 0  200 

  Salg af bøger 2.000  1.140 

  Øvrige modtagne donationer 0  300.000 

   345.824  636.203 

      
      

4  European NF meeting    
  Deltagergebyrer og opholdsudgifter 9.254  120 

  Rejseudgifter 494  121 

   9.748  241 

      
      

5  Foreningsdrift    
  Bestyrelsesmøder inkl. befordring 25.074  46.545 

  Honorar til bestyrelsen 20.000  25.000 

  Husleje 24.000  12.000 

  Andre møder og rejseudgifter 5.776  7.317 

  Blomster og gaver 7.392  5.353 

  Porto og gebyrer 1.392  1.973 

  Telefon og internet 2.136  1.546 

  Medlemskab af andre foreninger og abonnementer 4.963  4.709 

   90.733  104.443 
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N O T E R    
      
   2020  2019 

      
Note                               

6  Administrationsomkostninger    
  Kontorartikler 2.123  1.949 

  EDB og EDB-udstyr 22.572  14.141 

  Gebyrer 6.589  3.971 

  E-conomic 8.222  7.250 

  Kursusudgifter 63  4.672 

  Honorar - regnskabsfører 0  25.000 

  Ullits & Winther 51.794  40.000 

  Lidegaard Revision & Rådgivning 0  20.375 

  Forsikringer 7.507  7.382 

  Differencer -375  -845 

  Omkostninger overført til projekter 0  -10.000 

  Konstaterede tab på tilgodehavender 4.400  2.175 

  Småanskaffelser 1.605  0 

   104.500  116.070 

      
      

7  Finansielle poster    
  Renteindtægter fra pengeinstitut 0  0 

  Renteudgifter til pengeinstitut 12.906  9.022 

  Regulering af valutabeholdning og -kurs 0  -1.496 

   12.906  7.526 
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N O T E R    
      
   31/12 2020  31/12 2019 

      
Note     

8  Andre tilgodehavender    
  Tilgodehavende fra driftspuljen 202.316  207.457 

  Tilgodehavender hos medlemmer 6.525  3.375 

   208.841  210.832 

      
      

9  Periodeafgrænsningsposter    
  Forudbetalinger 2.171  4.830 

   2.171  4.830 

      
      
10  Likvide beholdninger    

  Konto 4583 533724 - Driftskonto 388.403  463.749 

  Konto 4583 533732 - Gavekonto 369.063  361.173 

  Konto 4583 533805 - Landsindsamling 0  46.341 

  Konto 4583 545951 - Konto vedr. aktiesalg 0  46.744 

  Konto 4583 533821 - Reserverede midler 565.016  141.918 

  Konto 4583 533759 - Handicappulje 232.799  201.588 

  Konto 4583 533694 - Aktivitetspulje 144.216  79.829 

  Konto 4583 533813 - Fondsmidler 103.290  436.789 

  Kontantbeholdning 2.240  2.240 

   1.805.027  1.780.371 

      
  Heraf indestående vedr. projekter i det kommende år 65.000  70.000 

  Heraf indestående vedr. ikke forbrugte tilskud og midler 75.852  59.911 
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N O T E R    
      
   31/12 2020  31/12 2019 

      
Note     
11  Kapitalindestående    

  Kapitalindestående primo 1.756.181  1.758.711 

  Årets resultat -19.656  -2.530 

   1.736.525  1.756.181 

      
  Hensættelser til senere brug 50.000  50.000 

      
  Kapitalindestående i alt 1.786.525  1.806.181 

      
      
12  Ikke-forbrugte tilskud og midler    

  Tilskud fra aktivitetspuljen vedr. det kommende år 65.000  70.000 

  Fondsmidler til genoptryk af håndbog 15.911  15.911 

  Bagger-Sørensen Fonden til årsmøder 44.000  44.000 

  Tilskud fra handicappuljen til tilbagebetaling 15.941  0 

   140.852  129.911 

      
      
13  Anden gæld    

  Mellemregning med medlemmer 0  2.380 

   0  2.380 

      
      
14  Periodeafgrænsningsposter    

  Forudbetalinger 0  561 

   0  561 

      
      
15  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser    

  Ingen.    
      
      
16  Eventualforpligtelser    

  Ingen.    
 


