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LEDELSESPÅTEGNING 

 

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 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. 

 

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

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

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

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

 
 

Bjerringbro, den 5. marts 2023 

 
 

Bestyrelsen 

 

 

Uffe Schæffer Jaenicke Henriette Bülow Nørmark  

Formand   Næstformand 

 

 
Hanne Kjeldsen Jonna Hosbond Thomsen 

 

 

 
Dorit Olesen Pedersen Rasmus Andersen Findshøj 

 

 

 
Sara Brebbia Dirksen  
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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 2022, 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 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2022 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-

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 International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for re-

visorers etiske adfærd (IESBA code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, 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 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. 

 

 

 

 

 



Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklinghausen 3 

 
 

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 5. marts 2023 

 

Ullits & Winther 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 32 09 32 72 

 

Alex Kirkegaard 
statsautoriseret revisor 

mne32066 

 

 

 

  



Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklinghausen 6 

 
 

 

OPLYSNINGER OM FORENINGEN 

 

 

Foreningen  Dansk Forening For Neurofibromatosis Recklinghausen 

   Skovvejen 23 

   8850 Bjerringbro 

 

   CVR nr.:  13 03 55 98 

   Regnskabsår: 1. januar – 31. december 

 

 

Bestyrelse  Uffe Schæffer Jaenicke 

   Henriette Bülow Nørmark 

   Hanne Kjeldsen 

   Jonna Hosbond Thomsen 

   Dorit Olesen Pedersen 

   Rasmus Andersen Findshøj 

   Sara Brebbia Dirksen 

    

    

 

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 interesseområ-

der som NF-Foreningen. 

 

Beretning 

Regnskab 2022 er det første i en årrække uden Corona restriktioner og foreningen har kunnet afvikle planlagte 

aktiviteter og er nu tilbage på samme niveau som 2019. 

Bestyrelsens mål for 2022 har været følgende: 

• Udbrede kendskabet til sygdommen 

• Knytte vores medlemmer tættere til foreningen 

• Styrke sociale relationer mellem personer med sygdommen 

• Støtte nye forskningsprojekter til gavn for personer med sygdommen 

• Deltage i internationale møder / konferencer for at kunne videreformidle seneste viden om NF til medlem-

merne 

For at nå målsætningen har bestyrelsen igangsat nedenstående: 

• Ny hjemmeside er lanceret i november 2022 

• Der er sket oprydning på vores lukkede Facebook gruppe, således at det udelukkende er et forum for med-

lemmer og hvor man trygt kan dele sorger, bekymringer og glæder 

• Instagram profil med 480 følgere med intention om at dele viden om NF1 

• Nye personlige historier på hjemmesiden 

• Opdeling af vores medlemmer i mere specifikke aldersgrupper 

o Målet med opdelingen af vores medlemmer er at sikre et mere jævnbyrdigt møde mellem medlem-

mer, når vi arrangerer kurser og andre sociale aktiviteter, 
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o og at kunne differentiere bedre i indholdet og i udbyttet af de aktiviteter, som vi planlægger for 

vores medlemmer 

 

• Aarhus Universitetshospital har søgt og fået støtte fra foreningen til to nye forskningsprojekter. 

o Projekt 1 er tildelt kr. 217.710 til at undersøge forekomst, behandling og overlevelse blandt pati-

enter med malign perifer nerveskedetumor (MPNST) i den danske NF1 befolkning. MPNST er en 

sjælden men aggressiv kræftsvulst, der er svær at behandle og har dårlig prognose med høj døde-

lighed. Projektets primære formål er at bidrage med ny viden, som kan være med til at opstille 

nationale retningslinjer for screening, diagnosticering og behandling med NF1 relateret MPNST. 

o Projekt 2 er tildelt kr. 250.000 til at undersøge sygdommens indvirkning på tarmfunktionen hos 

danske børn med NF1. Mange børn med NF1 har øget hyppighed af symptomer fra mave-tarm 

kanalen, herunder kvalme, smerter, ubehag og forstoppelse. Disse komplikationer kan påvirke bør-

nenes livskvalitet negativt. Ved hjælp af ”3D-transit” metoden, vil projektet afdække passagetid 

og bevægemønstre i tarmen blandt børn med NF1 mhp. at tilegne sig ny viden om årsager til øget 

forekomst af forstoppelse og mave-tarm symptomer. 

 

• Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i følgende konferencer og møder: 

o Juni 2022: CTF NF Konference i Philadelphia (international NF konference for forskere, læger og 

patientrepræsentanter). 

o Oktober 2022: Generalforsamling og årsmøde for NF Patients United i Manchester. NFPU er den 

Europæiske paraplyforening for NF patienter. NF Danmark er medlem af denne. 

o Oktober 2022: Europæiske NF konference i Manchester. 

o December 2022: REINS vintermøde for patientrepræsentanter i Baltimore, USA. 

Referat fra møderne er sendt på nyhedsmail til alle medlemmer. 

• Ny folder til forældre med ny diagnosticerede børn med NF, til delvis erstatning af vores håndbog. Vi vil 

i det kommende år arbejde videre på forskelligt informationsmateriale omkring NF1. 

Aktiviteter 

Årsmøde den 4. marts til 6. marts 2022 for alle medlemmer. 

Formålet med årsmødet er afholdelse af vedtægtsbestemt årsmøde (generalforsamling) og afvikles over flere dage 

for at give plads til såvel fagligt indhold i form af diverse foredrag (lægefaglige) og workshops for specifikke 

målgrupper. Vigtigheden i samværet med ”ligesindende” med en kronisk sygdom, må absolut ikke undervurderes. 

Deltagerantal: 59 
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Påskefrokost den 9. – 10. april 2022 

Målgruppe: 15 – 24 årige 

Målet var styrkelse af venskabet mellem deltagerne. 

Deltagerantal: 12 

 

Koloniophold for vores NF børn i Lalandia den 18. – 20.  september 2022 

Målgruppe:  8 – 14 årige 

Målet med kurset var at opbygge venskaber med andre ligestillede, en weekend hvor ”sygdommen” og andre van-

skeligheder kan glemmes for en stund. At give børn med NF en rigtig gode oplevelser – uden mor og far. Fælles-

skabet med andre med samme sygdom er vigtigt. 

Der var 12 deltagere og 4 ledere og målet blev mere end opfyldt. Vi tror, at deltagerne knytter bånd som kan vare 

livet igennem. 

 

Seniorkursus den 23. – 25. september 2022  

Målgruppe: 50+ årige og deres ægtefæller/samlevere 

Målet med kurset var at seniorer med sygdommen NF kunne mødes i et åbent og fortroligt miljø, hvor ordet er frit. 

Et ”rum” med andre ligestillede, hvor man kan dele sine oplevelser af sygdommen med andre. 

Hovedindholdet: cafemøde (ryste sammen og sygdomshistorie), foredrag: ”At miste en man elsker”, og indlæg om 

arv, testamente og fremtidsfuldmagt. 

Deltagerantal: 23 

Kurset blev afviklet med stor succes og meget flotte deltagerevalueringer. 

 

Unge Camp – sommerhustur til Bogense den 1. – 4. december 2022 

Målgruppe 15 – 24 årige 

Målet var at give de unge en ferieoplevelse uden forældre. At styrke de unge til at stå på ”egne ben” på en ferie. At 

give deltagerne mulighed for at skabe stærke, værdifulde fællesskaber og øge deres selvtillid. Det er vigtigt for de 

unge at være en del af et fællesskab, hvor ingen kigger, selvom man måske ser lidt anderledes ud. 

Deltagerantal: 14 

 

Sjældne Diagnoser (SD) 

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

Foreningen er medlem af SD. SD har en help-line hvor vores medlemmer har mulighed for at drøfte problematikker 

/ udfordringer med en socialrådgiver og andet fagligt personale. I 2022 har ca. 20 medlemmer benyttet sig af dette 

tilbud. I 2021 fik NF foreningen en repræsentant i forretningsudvalget i SD. SD er en vigtig samarbejdspartner for 

foreningen i forhold til sparring til foreningen og rådgivning af vores medlemmer. 
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Tildelte og indsamlede midler 

Sundhedsministeriet, aktivitetspuljen 2021: kr. 75.000 til årsmødet 2022. 

Sundhedsministeriet, aktivitetspuljen 2022: kr. 120.000 til årsmødet 2023. 

Socialstyrelsen, handicappuljen kr. 46.710 til koloniophold for børn med NF og ungdomsgruppens sommerhustur. 

Sundhedsministeriet, driftsstøtte 2022: kr. 204.499,62. 

Fond, kr. 467.100 til støtte af de 2 forskningsprojekter på Aarhus Universitetshospital. Fonden har et ønske om 

anonymitet. 

Britta og Henrik Rasmussen Charitable Fund: USD 15.000. 

Gavebidrag, kr. 34.980 på min. kr. 200 per person fordelt på 138 personer. 

 

Medlemmer pr. 31.12.22: 

Medlemstype  Antal 

Voksenmedlemsskab  230 

Familiemedlemsskab, omfatter alle familiemedlemmer 324 

Ungdomsmedlemsskab    32 

Støttemedlemsskab  13 

Livslangmedlemsskab  3 

Samlet    602 

 

Der er en stigning på 16 medlemmer i forhold til 2021. 

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Bestyrelsen finder resultatet for 2022 på kr. 13.710 tilfredsstillende.  

Planlagte aktiviteter og kurser er afviklet med god deltagelse og flotte evalueringer. Der er under foreningsudgifter 

afholdt udgifter på kr. 53.269 til færdiggørelse af hjemmesiden og opsætning/trykning af ny folder. 

 

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. Foreningen har foretaget et bankskifte i 2022 fra Spar Nord til 

Nordea for at mindske gebyrer til banken, vi forventer en reduktion på gebyrsiden på ca. 40%. Bestyrelsen overvejer 

fortsat investering af en del af egenkapitalen i værdipapirer men har været tilbageholdende i 2022 på grund af den 

økonomisk usikre situation på markedet. 
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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. 

 

Projektomkostninger 

Projektomkostninger indeholder omkostninger, som kan henføres til projekterne. 

 

Foreningsdrift 

Foreningsdrift indeholder omkostninger, der er nødvendige for drift af foreningen. 

 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter den andel af omkostninger til administration, som ikke indgår som omkostnin-

ger til foreningsdrift. 

 

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 fritaget 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 IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der 

skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et 

tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. 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 pengeinstitutter og kontantbeholdninger. 

 

Gældsforpligtelser 

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

      

   2022  2021 

      

Note                               

1  Projektindtægter 267.338  289.365 

2  Projektomkostninger -306.716  -294.502 

  Øvrige projekter og arrangementer -7.393  -1.560 

   -46.771  -6.697 

      

3  Andre indtægter 801.458  343.002 

  Donationer til forskning ved Aarhus Universitetshospital -467.710  0 

   333.748  343.002 

      

  Dækningsbidrag 286.977  336.305 

      

4  Deltagelse i møder og konferencer -34.207  0 

5  Foreningsdrift -158.291  -125.078 

6  Administrationsomkostninger -62.861  -91.180 

   -255.359  -216.258 

      

  Resultat før finansielle poster 31.618  120.047 

      

7  Finansielle poster -17.908  -17.645 

      

  Årets resultat 13.710  102.402 
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BALANCE    

      

      

A K T I V E R    

   31/12 2022  31/12 2021 

Note                               

  Omsætningsaktiver    

      

  Tilgodehavender    

8  Andre tilgodehavender 209.350  5.225 

9  Periodeafgrænsningsposter 7.656  0 

   217.006  5.225 

      

10  Likvide beholdninger 2.013.038  2.200.543 

      

      

  Omsætningsaktiver i alt 2.230.044  2.205.768 

      

      

  Aktiver i alt 2.230.044  2.205.768 
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BALANCE    

      

      

P A S S I V E R    

   31/12 2022  31/12 2021 

Note                               

  Egenkapital    

11  Kapitalindestående 1.902.637  1.888.927 

      

      

  Kortfristede gældsforpligtelser    

  Leverandører af varer og tjenesteydelser 55.244  65.207 

12  Ikke-forbrugte tilskud og midler 272.163  234.911 

13  Periodeafgrænsningsposter 0  450 

14  Anden gæld 0  16.273 

   327.407  316.841 

      

  Gældsforpligtelser i alt 327.407  316.841 

      

  Passiver i alt 2.230.044  2.205.768 

      

      

15  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser    

16  Eventualforpligtelser    
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N O T E R       

         

Note                                    

    Handicappuljen Aktivitetspuljen 
Eget kursus 

  

     bevilliget i 2022 bevilliget i 2021   

    Unge-camp Kursus NF børn Årsmøde Senior kursus 
I alt 

     2022 2022 2022 2022 

              

1  Projektindtægter            

              

  Sundhedsministeriet      75.000   75.000  

  Socialstyrelsen   18.450 21.810     40.260  

  Bagger Sørensen Fonden      44.000   44.000  

  Anvendte donationer fra fonde i øvrigt        81.278 81.278  

  Deltagerbetaling   3.000 3.300 14.500 6.000 26.800  

               

  Projektindtægter 2022   21.450 25.110 133.500 87.278 267.338  

              

              

2  Projektomkostninger            

              

  Ophold og fortæring inkl. lokaleleje   -17.446  -20.980  -140.683  -77.409  -256.518  

  Foredragsholdere inkl. transport      -20.592  -7.371  -27.963  

  Transport af ledere   -967  -1.297  -3.859  -473  -6.596  

  Ungdomsgruppen      -6.875    -6.875  

  Aktiviteter   -144  -2.833      -2.977  

  Revision og regnskabsmæssig assistance        0  

  Øvrige udgifter   -2.893   -869  -2.025  -5.787  

              

  Projektomkostninger 2022  -21.450  -25.110  -172.878  -87.278  -306.716  

              

  Resultat af projekter i alt  0 0 -39.378 0             -39.378  
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N O T E R    

      

   2022  2021 

      

Note                               

3  Andre indtægter    

  Tilskud fra driftspuljen - Sundhedsministeriet 204.500  206.307 

  Medlemskontingenter 89.275  87.000 

  Gaver og bidrag 34.980  32.256 

  Momsrefusion 4.993  7.439 

  Arveindtægter 0  10.000 

  Øvrige modtagne donationer 467.710  0 

   801.458  343.002 

      

      

4  Deltagelse i møder og konferencer    

  Deltagergebyrer 11.442  0 

  Rejseudgifter 22.765  0 

   34.207  0 

      

      

5  Foreningsdrift    

  Bestyrelsesmøder inkl. befordring 42.089  24.052 

  Honorar til bestyrelsen 20.000  20.000 

  Husleje 24.000  24.000 

  Andre møder og rejseudgifter 3.021  3.171 

  Blomster og gaver 2.719  3.497 

  Porto 1.005  787 

  Telefon og internet 1.673  1.905 

  Medlemskab af andre foreninger og abonnementer 10.515  7.707 

  Profilering af foreningen 53.269  39.959 

   158.291  125.078 
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N O T E R    

      

   2022  2021 

      

Note                               

6  Administrationsomkostninger    

  Kontorartikler 3.081  3.134 

  EDB og EDB-udstyr 4.963  21.610 

  Gebyrer 17.100  8.512 

  E-conomic 9.338  9.540 

  Ullits & Winther 25.205  39.464 

  Forsikringer 0  3.509 

  Differencer 0  1.375 

  Omkostninger overført til projekter 0  -5.000 

  Konstaterede tab på tilgodehavender 2.875  8.550 

  Småanskaffelser 299  0 

  Faglitteratur 0  486 

   62.861  91.180 

      

      

7  Finansielle poster    

  Renteindtægter fra pengeinstitut 0  0 

  Renteudgifter til pengeinstitut 17.908  17.645 

   17.908  17.645 
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N O T E R    

      

   31/12 2022  31/12 2021 

      

Note     

8  Andre tilgodehavender    

  Tilgodehavende fra driftspuljen 204.500  0 

  Tilgodehavender hos medlemmer 4.850  5.225 

   209.350  5.225 

      

      

9  Periodeafgrænsningsposter    

  Forudbetalinger 7.656  0 

   7.656  0 

      

      

10  Likvide beholdninger    

  Konto 4583 533724 - Driftskonto, Spar Nord 5.486  432.342 

  Konto 4583 533732 - Gavekonto, Spar Nord 0  372.225 

  Konto 4583 533821 - Reserverede midler, Spar Nord 0  991.970 

  Konto 4583 533759 - Handicappulje, Spar Nord 0  205.920 

  Konto 4583 533694 - Aktivitetspulje, Spar Nord 0  138.924 

  Konto 4583 533813 - Fondsmidler, Spar Nord 0  59.162 

  Konto 9029 920777 - Driftskonto, Nordea 620.129  0 

  Konto 9033 150269 - Reserverede midler, Nordea 1.000.000  0 

  Konto 9029 920904 - Handicappulje, Nordea 46.470  0 

  Konto 9032 978352 - Aktivitetspulje, Nordea 195.000  0 

  Konto 9033 150188 - Fondsmidler, Nordea 145.953  0 

   2.013.038  2.200.543 

      

  Heraf indestående vedr. projekter i det kommende år 120.000  75.000 

  Heraf indestående vedr. ikke forbrugte tilskud og midler 152.163  159.911 
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N O T E R    

      

   31/12 2022  31/12 2021 

      

Note     

11  Kapitalindestående    

  Kapitalindestående primo 1.888.927  1.786.525 

  Årets resultat 13.710  102.402 

  Kapitalindestående i alt 1.902.637  1.888.927 

      

      

12  Ikke-forbrugte tilskud og midler    

  Tilskud fra aktivitetspuljen vedr. det kommende år 120.000  75.000 

  Tilskud fra handicappuljen 6.210  0 

  Fondsmidler til genoptryk af håndbog 15.911  15.911 

  Bagger-Sørensen Fonden til årsmøder 0  44.000 

  Modtagne donationer 130.042  100.000 

   272.163  234.911 

      

      

13  Periodeafgrænsningsposter    

  Forudbetalinger 0  450 

   0  450 

      

      

14  Anden gæld    

  Tilskud fra aktivitetspuljen til tilbagebetaling 0  16.273 

   0  16.273 

      

      

15  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser    

  Ingen.    

      

      

16  Eventualforpligtelser    

  Ingen.    
 


