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LEDELSESPÅTEGNWG

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret l. januar 2021 -31. december 2021 for Dansk

Forening For Neurofibromatosis Recklinghausen.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regaskabsklasse A samt Dansk
Forening For Neurofibromatosis ReckUnghausens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig

og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af Dansk Forening For Neurofibromatosis Reckling-
hausens akriver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetnmgen 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 ReckUnghausen

eventualforpligtelser, som ikke fremgår afårsregnskabet.

Foreningen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører modtagne midler er i

overensstenamelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der lages skyldige økonomiske hensyn ved for-

valtningen af de modtagne midler og ved driften af den forening, der er omfattet afregiaskabet.

Skælskiør, den 6. marts 2022

Bestyrelsen

Fe æffer Jaenicke

Famiand

Dorit Olesen Pedersen
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Henriette Bulow Nønnark
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

TU Dansk Forening For Neurofibromatosis ReckBnghausen

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklinghausen for regnskabsåret l.
januar -31. december 2021, 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 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret l. januar -31. december
2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, foreningens vedtægter og relevante bekendtgørelser.

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-

stemmelseme i relevante bekendtgørelser. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nænnere beskrevet i

revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i
overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for re-

viserers etiske adfærd (IESBA code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Damnark, ligesom vi har

opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og IESBA Code. 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 afårsregnskabet 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 afårsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som hethed er uden væsentlig fejlmformation,

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 garand 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 væsentUg fejlmformation, når sådan findes. Fejlmformationer kan opstå

som følge afbesvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de

enkeltvis eller sainlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbmgeme træffer på grundlag

afårsregnskabet.

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 væsentUg fejUnfonnation forårsaget afbesvigelser er højere end ved væsentlig fejlmformation 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 konta-ol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshand-
Unger, 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 gmndlag 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 revisionspåtegiiing 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 begiveiiheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke læn-

gere kan fortsætte driften.

. Tager vi sdlling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-
ningeme, 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 ledelsesberetoingen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen fonn for konklusion
med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision afårsregnskabet 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 mdeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er demdover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til års-
regnskabslovens regler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetoingen er i overensstemmelse med årsregn-
skabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlin-
formation i ledelsesberetaingen.

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 afårsregnskabet. 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-
valtnmgsrevision 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 overensstenamelse 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 vu-ksomheder, 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 6. marts 2022

Ullits & Winther
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32093272
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statsautoriseret revisor
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OPLYSNINGER OM FORENINGEN

Foreningen Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklinghausen
Sohiavej 17
4230 Skælskør

CVRnr. : 13035598

Regnskabsår: l. januar -31. december

Bestyrelse Ufife Schæffer Jaenicke

Henriette Biilow Nørmark

Hanne Kjeldsen

Jonna Hosbond Thomsen

Dorit Olesen Pedersen

Rasmus Andersen Findshøj

Sara Brebbia Dirksen

Revision Ullits&Wmther

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Agerlandsvej l

8800 Viborg

Alex Kirkegaard, statsautoriseret revisor
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LEDELSENS ÅRSBERETNING

Foreningens formål

l. 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 interesseområ-

der som NF-Foreningen.

NF-foreningens hovedaktivitet er at arrangere kurser og mødedage for foreningens medlemmer fordelt på forskel-

lige målgmpper: Børn og unge med NF (8-14 årige), Ungdomsgmppen (15-30 årige), NF familien og voksne med

NF.

Beretning:

Jeg har nu været formand i 2 år og sikke nogle år. Heldigvis ser det da lysere ud, så lad os håbe vi kan får lov til at

holde en masse kurser i fi^mtiden uden at skulle tænke på corona.

Året 2021 har også ligesom året før været præget af COVID-19, men vi har da kunnet afholde et årsmøde, et

familielairsus og 2 børae kurser.

Bestyrelsen har i løbet af året a&oldte 6 bestyrelsesmøder nogle online og andre fysiske inkl. en bestyrelsesweek-

end. Hovedtemaet har været foreningsudvyding, ny hjemmeside, ungdomsgmppen og udvikling af nye mødefor-

mer.

Familiekursus 2021

Formål: At skabe et åbent og trygt miljø, hvor familierne far ny viden & værktøjer, udveksler erfaringer og danner

netværk. På kurserne kan man tale "fht fra leveren" om at være familie med et barn med NF og man bliver mødt

med forståelse af andre i samme sitoation.

I uge 31 i 2021 afholdt vi et fantastisk familiekursus i Laugesens have i Vestjylland. Vi havde 4 dage med masser

af social hygge og faglige indlæg for forældrene. Kurset er en vekselvirkning mellem oplevelser, faglige indlæg,

leg og laering. Vi var i Wow-park, ude at klatre i træerne og Jyllandspark Zoo. De unge mennesker prøvede laser
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lerdueskydning og disc golf. De voksne havde foredrag med Malene Gert om sårbare søskende. Det var virkelig

spændende og gav os alle noget at tænke over på en god måde. Vi sluttede turen af med, at vi alle skulle prøve at

stå på segboards, skyde med bue og pil og var på GPS løb i Laugesens have. En helt igennem fantastisk forlænget

weekend, hvor der blev knyttet nye venskaber og hvor både børn og voksne fik et dejligt pustenun fi-a hverdagen.

Deltager antal: 56

NF-tur med Raske søskende og deres forældre.

Søskende er imikke børn, der skal leve livet, som vi aUe sammen skal og som demdover også har det grundvilkår

i livet at være pårørende. Søskende kaldes ofte for 'skyggebøm1, hvormed der henvises til, at de 'står i skyggen'

af, at familien i øvrigt har deres hovedfokus på en syg/sårbar bror eller søster.

Formål: At skabe et fiirum for "skyggebøm", hvor de kommer i centrum sammen med en af deres forældre og hvor

netop dette barn får alt opmærksomheden. En weekend uden "sygdom" og hvor der kan knyttes venskaber med

andre i samme situation. Endelig kunne foreningen tilbyde nogle raske søskende på en fed tur sammen med en af

deres forældre. I weekenden i uge 38 gik turen til Sea West/ Landal i Nr. Nebel og 7 forventnings fulde børn og

deres forældre. Superskønt at se at der var helt nye medlemmer som også havde taget imod tilbuddet. Weekend

bød også på en udflugtstur til Nymindegab og Værnet. Nu da vi havde forældrene med, kuime vi tage lidt på tur.

Og om aftenen blev der rå hygget i husene på tværs af køn - alder. Helt igennem en fantastisk tur og der blev

knyttet nye bånd. Tusinde tak for opbakningen.

Deltagerantal: 14

NF-turen for de 8 -14 årige børn med NF

Formål: At opbygge venskaber med andre ligestillede, et møde hvor "sygdommen" og andre vanskeligheder kan

glemmes for en stund. Et give vores børn med en NF en rigtig god oplevelse.

Uge 36 i weekenden mødte 11 forventnings fulde nye børn og "gamle" ind på Sea West/Landal. De blev hurtig

mdlogeret i vores huse og så skulle der bades. Alle Sea West's aktiviteter blev prøvet af og der blev spist i deres

restaurant og hygget igennem i husene om aftenen. Sådan en weekend går bare alt for hurtig, men vi voksne nyder

at kunne være med til at give vores børn denne oplevelse.

Deltagerantal: 14

Sjældne Diagnoser (SD)

Sjældne Diagnoser er en paraplyorganisation for foreninger for familier med sjældne sygdomme og handicaps.

Nogle af foreningerne har flere hundrede medlemmer, andre kun nogle ganske få. NF-foreningen har været medlem

af SD i rigtig mange år.

På møderne har vi erfaringsudviklmg med andre foreninger og får nyt inde for sjældne oinrådet. Forårets repræ-

sentantskabsmøde blev afholdt fi-edag, d. 19. marts kl. 16 -21 på zoom, og tema var online aktiviteter i en Corona
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tid og vi i bestyrelsen kan godt se en masse muligheder. Efterårets repræsentantskabsinøde blev afholdt 5-6 no-

vember i Middelfart. Temaet: Foreningsudviklmg, bisiddere og netværk til pårørende.

Medlemstal pr. 31-12-21:

Medlemstype

A - medlem

B - medlem

C - medlem

F - medlem

FX - medlem

Al - medlem

Samlet

Antal

235

31

12

127

177

4

586

En lille tilbagegang på 21 medlemmer, som hovedsagelig skyldes oprydning i medlemskartoteket og fi-emgår også

af vores årsregnskab (tab på debitorer).

Tildelte og indsamlede midler:

Aktivitetspuljen 2020: Sundheds og Ældreministeriet kr. 65.000 til afholdelse af årsmøde i 2021.

Aktivitetspuljen 2021: Sundheds- og Ældreministeriet kr. 75.000 til afholdelse afårsinøde i 2022.

Bagger-Sørensen Fonden: kr. 44.000 til fredag aften på årsuiødet i 2022.

Driftspuljen: Sundheds- og Ældremmisteriet kr. 206.307,34 til daglig drift afforemngen.

Handicappuljen: Socialstyrelsen kr. 206.258,43 til afholdelse afFamiliekurset og kurset for NF-bøm.

Gavebidrag: kr. 42.256 fordelt på 124 personer.

Donation: kr. 100.000 fra Britta og Henrik Rasmussen til afholdelse af seniorkursus i 2022.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:

Bestyrelsen er godt tilfredse med at de planlagte kurser i en corona verden har kunnet gennemføres i 2021 med god

deltagertilslutning. Kurset for raske søskende er gennemført uden offentlige tilskud og er et indsatsområde i for-

eningen. Årets overskud på kr. 102.402 er taget til efterretning af bestyrelsen. Driftsoverskuddet skyldes, at årsmø-

det i 2021 blevet afbildet online og derfor ingen udgifter til ovematnmg og bespisning. Dette medfører også, at

tilskuddet fra Sundheds- og Ældreministeriet delvis bliver tilbagebetalt.

Tidligere års hensættelse på kr. 50. 000 + ny hensættelse i 2021 på kr. 50. 000 er reserveret til Ungdoms- / Voksen-

kursus i 2022.

Donationen fra Britta og Henrik Rasmussen på kr. 100.000 anvendes på Senior (+50 årige) kursus i 2022.
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Begivenheder efter regnskabsåret udløb:

Der er ikke indtrufifet væsentlige begivenheder af økonomisk betydning efter regnskabsårets afslutning.

Likviditetsmæssige forhold og den forventede udvikling

Likviditeten i foreningen er god og dlstrækkelig. Bestyrelsen håber på at kunne gennemføre planlagte kurser og

arrangementer i 2022. Bestyrelsen arbejder på at mindske renteudgifterne (negativ rente) ved opkøb afværdipapi-

rer.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Dansk Foremng For Neurofibromatosis Recklinghausen er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven for regnskabsklasse A og Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklmghausens vedtægter. Opstillingen
er tilpasset Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklinghausens forhold.

Årsregnskabet er aflagt efter sannne 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.

Projektomkostninger
Projektomkostninger indeholder omkostnmger, som kan heuføres til projekterne.

Foreningsdrift

Foreningsdrift indeholder onikostoinger, der er nødvendige for drift: af foreningen.

Administrationsomkostninger

Adinimstrationsomkostoinger omfatter den andel af omkostninger til admimstration, som ikke indgår som omkosteun-
ger til foremngsdrift.

Finansielle poster

Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle posterom-
fatter renteindtægter og renteomkostninger samt kursgevinster og -tab.

Skat

Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklinghausen er fi-itaget for beskatning.
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BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi.

Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har valgt at an-

vende LAS 39 som fortoUaungsgnmdlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der

skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indti-ufiét en objektiv indikation på, at et
tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforrmget. Hvis der foreligger en objektiv indikation på,

at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regn-
skabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeiT^titutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nommel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE

2021 2020

Note

l Projektindtægter

2 Projektomkostninger

Øvrige projekter og regulering vedr. projekt tidligere år

289.365
-294.502

-1.560

-6. 697

155. 590

-308.937

5.754

-147.593

Andre indtægter 343. 002

343.002

345. 824

345. 824

Dækningsbidrag

4 European NF meeting

5 Foreningsdrift

6 Administrationsomkostninger

336.305

o

-125. 078

-91. 180

-216. 258

198.231

-9.748

-90. 733

-104.500

-204. 981

Resultat før finansielle poster

7 Finansielle poster

Årets resultat

120.047

-17.645

102.402

-6.750

-12.906

-19.656
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BALANCE

AKTIVER

Note

Omsætnmgsaktiver

Tilgodehavender

8 Andre tilgodehavender

9 Periodeafgrænsningsposter

31/12 2021 31/12 2020

5.225
o

5.225

208.841

2. 171

211. 012

10 Likvide beholdninger 2.200. 543 1. 805. 027

Omsætningsaktiver i alt 2.205. 768 2.016. 039

Aktiver i alt 2.205.768 2.016.039
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BALANCE

PASSIVER

Note

Egenkapital

11 Kapitalindestående

31/12 2021

1.888.927

31/12 2020

1. 786. 525

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser

12 Ekke-forbmgte tilskud og midler

13 Periodeafgrænsningsposter

14 Anden gæld

65. 207

234.911

450

16.273

316.841

88.662

124. 911
o

15.941

229. 514

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

316. 841

2.205.768

229.514

2.016. 039

15 Pantsætninger og sikkerhedsstUIelser

16 Eventualforpligtelser



Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklinghausen 16

NOTER

Note

Projektindtægter

Sundheds- og Ældreministeriet
Overskud til tilbagebetaling
Socialstyrelsen
Deltagerbetaling

Projektindtægter 2021

Handicappuljen
bevUli et i 2021

Familiekursus Kursus NF børn
2021 2021

191.258
24.300

215.558

Aktivitetspulj en
bevUU et i 2020

Årsmøde
2021

15. 000
5.500

20.500

65. 000
-16. 273

680

49.407

Eget kursus

Raske søskende
2021

3.900

3.900

lait

65.000
-16.273
206. 258

34. 380

289.365

Proj ektomkostninger

Ophold og fortæring inkl. lokaleleje
Foredragsholdere inkl. transport
Transport afledere
Gaver
Aktiviteter

Revision og regnskabsmæssig assistance

Projektomkostninger 2021

Resultat af projekter i alt

-161. 151
-11.447

-235

-33. 475

-206.308

9.250

-17. 702

-2.609

-886

-21. 197

-697

-35. 237
-2. 104
-5.236
-1.830

-5. 000

-49.407

-17. 354

-236

-17.590

-13.690

-231.444
-13. 551

-8.316
-1. 830

-34. 361
-5.000

-294.502

-5.137
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NOTER

2021 2020

Note

3 Andre indtægter

Tilskud fi-a driftspuljen - Sundheds- & Ældreministeriet

Medlemskontingenter

Gaver og bidrag

Momsrefusion

Donation Dmgstars

Salg af bøger

Arveindtægter

206. 307

87.000

32.256

7.439
o

o

10.000

343. 002

202.316

88.910
32.795

9. 303

10.500

2.000
o

345.824

European NF meeting

Deltagergebyrer og opholdsudgifter

Rejseudgifter

o

o

o

9. 254

494

9.748

Foreningsdrift

Bestyrelsesmøder inkl. befordring

Honorar til bestyrelsen

Husleje

Andre møder og rejseudgifter

Blomster og gaver

Porto og gebyrer

Telefon og internet
Medlemskab af andre foreninger og abonnementer

Profilering af foreningen

24.052
20.000

24.000

3. 171

3.497

787

1.905

7. 707

39.959

125.078

25. 074

20.000

24. 000

5.776

7.392
1.392

2. 136

4.963
o

90.733
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NOTER

2021 2020

Note

6 Administrationsomkostninger

Kontorartikler

EDB og EDB-udstyr

Gebyrer

E-conomic

Kursusudgifiter

Ullits&Winther

Forsikringer

Differencer

Omkostninger overført til projekter

Konstaterede tab på tilgodehavender

Småaaskaffelser

Faglitteraftir

3. 134

21.610

8.512

9.540
o

39.464

3. 509

1. 375

-5.000
8.550

o

486

91.180

2. 123

22. 572

6.589

8.222

63

51.794
7.507

-375
o

4.400

1. 605
o

104.500

7 Finansielle poster

Renteindtægter fra pengeinstitut

Renteudgifter til pengeinstitut

o

17.645

17.645

o

12.906

12.906
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NOTER

31/12 2021 31/12 2020

Note

8 Andre tUgodehavender

Tilgodehavende fra driftspuljen

Tilgodehavender hos medlemmer

o

5.225

5.225

202.316

6.525

208.841

Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalinger o

o

2. 171

2. 171

10 Likvide beholdninger

Konto 4583 533724 - Driftskonto

Konto 4583 533732 - Gavekonto
Konto 4583 533821 - Reserverede midler

Konto 4583 533759 - Handicappulje
Konto 4583 533694 - Aktivitetspulje
Konto 4583 533813 - Fondsmidler

Kontantbeholdning

432.342

372.225

991.970

205.920

138.924
59. 162

o

2.200.543

388.403

369. 063

565.016
232.799

144.216
103.290

2.240

1.805. 027

Heraf indestående vedr. projekter i det kommende år
Heraf indestående vedr. ikke forbrugte tilskud og midler

75.000
159.911

65.000

59. 911
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NOTER

15 Pantsætninger og sikkerhedsstUIelser

Ingen.

16 EventualforpBgtelser

Ingen.

31/12 2021 31/12 2020

Note

11 Kapitalindestående

Kapitalindestående primo

Årets resultat

- heraf overført til hensættelse til senere brug

1.736.525
102.402

-50.000

1.788.927

1.756. 181

-19.656
o

1.736.525

Hensættelser til senere brug

Kapitalmdestående i alt

100.000

1.888.927

50.000

1.786.525

12 Ikke-forbrugte tUskud og midler
Tilskud fra akdvitetspuljen vedr. det kommende år

Fondsmidler til genoptryk af håndbog

Bagger-Sørensen Fonden til årsmøder

Modtagne donationer

75.000

15.911

44. 000

100.000

234.911

65.000

15. 911

44.000
o

124.911

13 Periodeafgrænsningsposter

Fomdbetalinger 450

450

o

o

14 Anden gæld

Tilskud fra handicappuljen til tilbagebetaling

Tilskud fra aktivitetspuljen til tilbagebetaling

o

16.273

16.273

15. 941

o

15.941


