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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 for AIDS-Fondet.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik.
Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen

København, den 13. maj 2020
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i AIDS-Fondet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for AIDS-Fondet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 der omfatter
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter fondslovens regler om god regnskabsskik for ikke-erhvervsdrivende fonde og den regnskabspraksis, der er beskrevet
på side 27 – 30.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for almindelige,

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 god offentlig revisionsskik jf. Sundhedsstyrelsens ”Revisionsinstruks
for revision af institutioners samlede virksomhed – driftstilskud”. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav
er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 27 - 30, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere fondets 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 fondet, 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,
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 yderliunder 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 revisionsbevis, 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 forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens 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 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 fondens 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 fonden ikke længere kan
fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i overensstemmelse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis.
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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
kontrol, 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.

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
lov om visse foreninger.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om visse foreningers krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
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 aktiviteter, 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
forvaltningsrevision 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 hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
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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.

København, den 13. maj 2020
Dansk Revision Søborg

Michael Wienberg
Registreret revisor
mne18012
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Ledelsesberetning 2019
Om AIDS-Fondet
Som det også blev nævnt i sidste års ledelsesberetning, er AIDS-Fondet meget mere end en sygdomsbekæmpende organisation. Hiv er mange kampe i én – og de skal alle sammen vindes. Vi har ikke vundet, før antallet
af nye hiv-tilfælde er nul. Men vi har heller ikke vundet, før alle med hiv ranker ryggen, og al skam er væk.
I kampen mod hiv må og skal vi altså forholde os til mere end en isoleret virus. Vi skal forholde os til den
grundlæggende uretfærdighed, at visse befolkningsgrupper bliver mere syge end andre, og det skal vi gøre på
både politisk niveau og på program- og projektniveau.

sejre i både det nationale og internationale arbejde, og det er sket med god opmærksomhed og opbakning fra et
nyvalgt folketing og i samarbejde med civilsamfundspartnere i ind- og udland.
På de indre linjer har året været præget af forandringer og organisatoriske ændringer, som har til formål at
understøtte nye strategiske mål. Men forandringerne sker desværre også på baggrund af et 2019, hvor det økonomiske årsresultat efter uddelinger ikke er som budgetteret. For mens vi oplever fremgang på projekter og
samlet aktivitetsporteføjle, har fundraising af private midler ikke stået mål med det budgetterede. Det har vi
handlet på og redegør for det sidst i beretningen.
Ledelsesberetningen for 2019 er således en smule paradoksal. På den ene side har året budt på nye opgaver og
vigtige milepæle, og på den anden side har året udfordret organisationen økonomisk. Men vi er rustet med et
overskud fra 2018 samt en række organisatoriske ændringer, som vi forventer at se effekten af de næste par år.
I denne beretning fremhæver vi nogle af AIDS-Fondets væsentlige indsatser i 2019. Vi glæder os over et år
med mange sejre men ser også frem mod en periode, hvor fokusering af opgaver og ressourcer fortsat er et
vilkår.

Protektor
H.K.H. Prinsesse Marie er protektor for AIDS-Fondet.
Præsident
Susse Wold er præsident i AIDS-Fondet.
Bestyrelsen
Bestyrelsen er AIDS-Fondets øverste myndighed. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for AIDS-Fondets
drift og varetager uddeling af fondets midler. Bestyrelsen består af otte personer, som vælges for to år ad gangen og arbejder ulønnet. Herunder indgår en medarbejderrepræsentant, som er valgt af medarbejderne.
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Ansatte
AIDS-Fondet er den førende ekspertorganisation på hiv/aids-området i Danmark. Denne position er dels opnået takket være en professionel og dedikeret medarbejderstab, hvoraf mange har netværk i eller tilhører de relevante målgrupper; dels gennem mange års opbygning af unik faglig kompetence. AIDS-Fondets samlede lønomkostninger var i 2019 17 mio. kroner ud af de totale omkostninger på 24,8 mio. kroner. Direktørens løn
udgjorde i 2019 865.200 kroner inklusive pension og feriepenge. AIDS-Fondet havde, hvad der svarer til 30,12
årsværk i 2019 – heraf godt 13,7 årsværk tilknyttet driftstilskud fra Sundhedsstyrelsen. Dette er et fald i forhold til 2018, hvor der var 36,64 årsværk. AIDS-Fondet har kontorer i København, Aarhus og Odense. Administrationen er primært placeret i København.

Årets vigtigste budskab: Hiv-kurven er knækket i Danmark
Danmark er det bedste land i Europa, når det kommer til diagnosticering og effektiv behandling af mennesker
med hiv. Stort set alle danskere med hiv er i så god medicinsk behandling, at de ikke kan smitte videre. Vi har
videnskabens ord for, at det simpelthen er fysisk umuligt. Men til trods for den danske førerposition har hivtallene i Danmark i en årrække været utilfredsstillende. Efter dramatiske fald i slut-halvfemserne og nullerne
som følge af den effektive medicin, har vi i de seneste 15 år set stagnerende tal. Samme antal af omkring 200
ny-diagnosticerede år efter år efter år.
Men nu er der sket noget. De årlige tal fra Statens Serum Institut, som blev offentliggjort i november 2019,
viste, at antallet af nye hiv-tilfælde i 2018 var 159. Det er en nedgang i forhold til 2016 og 2017, hvor tallene
var henholdsvis 182 og 183. I de to foregående år var tallene over 200.
Derfor kunne AIDS-Fondet med rette og med stor glæde i forbindelse med årets World AIDS Day melde klart
ud i danske medier, at hiv-kurven i Danmark er knækket. En stærk anerkendelse af mange aktørers arbejde og
et solidt fundament for vores ambition om, at Danmark skal være det første land i verden uden nye hiv-tilfælde
i 2030. Den knækkede kurve viser, at målet er muligt.
Men let bliver det ikke. For tallene afslører samtidig, at de sidste bliver de sværeste at nå. Således er det mest
markante fald i nye hiv-diagnoser blandt mænd, der har sex med mænd – vores oprindelige kernemålgruppe og
dem, vi kender bedst. Med andre ord: De er overordnet veloplyste og har ressourcerne til at passe på sig selv.
Men tallene viser, at der fortsat er heteroseksuel smitte, faktisk en lille stigning, ligesom vi ved, at visse minoritetsetniske grupper samt transpersoner er svære at nå med test og anden forebyggelse. Endelig er der fortsat
særligt udsatte i vores klassiske målgrupper, hvor smitterisikoen stadig er stor, blandt andet i forbindelse med
stofbrug.
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Så vi glæder os over en vigtig milepæl. Men vi læner os ikke tilbage. Vi skal have alle med.

PrEP i Checkpoint: Forsøgsordningen skal gøres permanent
Efter mange års politisk og aktivistisk pres blev PrEP en realitet i 2019. Danske Regioner har besluttet, at hospitaler i fremtiden skal tilbyde den forebyggende behandling, PrEP, til udvalgte målgrupper. Det sker bl.a. på
baggrund af Sundhedsstyrelsens entydige anbefaling tilbage fra 2017, så det var bestemt også på høje tid.
Både Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner peger på, at udlevering med fordel kan ske i et tilbud som
Checkpoint, hvor vi har fat i de mest udsatte målgrupper, Det er vi naturligvis enige i. Derfor indledte Checkpoint i København et samarbejde med Hvidovre Hospital i andet halvår af 2019, således at det nu er muligt at
trolopfølgninger. Konkret har brugere i Checkpoint mulighed for at blive henvist til PrEP i Checkpoints lokaler, hvilket har været en stor succes. Checkpoint er allerede blevet det fjerdestørste PrEP-tilbud i Danmark med
over 60 brugere og bliver snart det tredjestørste, kun overgået af Rigshospitalet og Hvidovre Hospital. Checkpoints eget personale afholder visitationssamtaler, hvilket gør en stor forskel for brugerne, som dermed får en
indgang til at tale om seksuel sundhed bredt set.
AIDS-Fondet er samtidig en del af en følgegruppe, som skal vurdere, hvordan en permanent PrEP-ordning i
Danmark skal se ud. Coronakrisen har desværre medført en udskydelse af evalueringen af forsøgsordningen,
men vi vil arbejde hårdt for, at PrEP bliver et permanent tilbud i Danmark i 2020, og at ordningen indrettes
med de lavest tænkelige barrierer for de mest hiv-udsatte grupper. Her må og skal Checkpoint være omdrejningspunktet.
Indførelsen af PrEP er entydigt en af de største sejre i AIDS-Fondets nyere historie. Selvom ordningen endnu
ikke er ideel ift. at nå de allermest udsatte i hele landet, så er det helt afgørende, at vi i en politisk kontekst nu
taler om, hvordan vi skal have PrEP i Danmark, og ikke længere om vi skal have PrEP i Danmark.

HPV-vaccination: Catch up-program er et vigtigt skridt mod mere lighed i sundhed
Som nævnt indledningsvis er kampen mod hiv flere kampe i én, ikke mindst når det gælder ulighed i sundhed
for seksuelle minoriteter. Vi ved, at drenge, der vokser op og finder ud af, at de er til drenge, har 40 gange
større risiko for at få HPV-relateret kræft sammenlignet med andre drenge. Derfor var det en markant sejr for
AIDS-Fondets kernemålgrupper, at regeringen i 2019 som en del af finansloven for 2020 etablerede et catch
up-program for 18-26-årige mænd, der har sex med mænd. Det har vi arbejdet målrettet for, siden Checkpoint i
2018 drev HPV-vaccinationspilotprojektet for drenge i alderen 15-19 år. Dengang lød det fra national chef,
Lotte Kehlet, i et debatindlæg i Politiken:
”Et tilbud, hvor alle i én aldersgruppe er ligestillede, risikerer alligevel at være utilstrækkeligt for unge mænd,
som har sex med mænd. Fordi vi kender deres risiko sammenlignet med andre unge mænd, kan vi som sam-
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fund med fordel prioritere dem i indsatsen. Derfor er det vores klare holdning, at der bør være et udvidet, anonymt tilbud til denne gruppe, som med fordel kan have et større aldersspænd.”
Det fik vi med finanslovsaftalen, og i 2020 går Checkpoint i gang med at vaccinere. Det drejer sig om den
bedst mulige forebyggelse, og det drejer sig om strategiske muligheder på længere sigt. Vi får unge mennesker
ind i vores lokaler, som måske ikke ville komme ellers, og dermed kan vi starte samtalen om seksuel sundhed
og forebyggelse på et tidligt stadie.

Fortsat fokus på sex og stoffer: Chemsex sætter spotlys på koblingen mellem mental og seksuel
sundhed
Vi har tidligere betegnet chemsex – altså sex på hårde stoffer – for den perfekte storm for hiv-smitte. Chemsex
hængighed, som griber ind i alle aspekter af ens liv, når først stofbruget tager overhånd. Brugen af højpotente
stoffer i forbindelse med sex medfører typisk sex i mange timer i træk, øger antallet af sexpartnere, gør seksuelle handlinger mere ekstreme og gør, at risikoen for smitte med sexsygdomme ignoreres.
I AIDS-Fondet indførte vi allerede rådgivning om chemsex i 2015. Det var starten på en dialog med brugerne,
som har været afgørende – både for at forstå fænomenet og for at kunne etablere kontakt til de brugere, der
gerne ville tale om deres forbrug, adfærd og hvordan brug af stoffer i forbindelse med sex påvirker deres liv.
Siden har vi kun set omfanget af chemsex stige og blive mere alvorligt, især i København. Men finansiering og
anerkendelse af problemet fra sundhedsmyndighederne har været mangelfuld, og derfor var det et vigtigt gennembrud, at Københavns Kommune i efteråret 2018 afsatte midler til Checkpoint til forebyggelse og skadesreduktion på området.
Arbejdet kunne for alvor igangsættes i 2019, og vi har i projektperioden etableret et formelt partnerskab med
Københavns Rusmiddelcenter med henblik på samarbejde og udveksling af viden om dette område samt mulighed for at viderevisitere rådsøgende, som har brug for at komme ud af en egentlig afhængighed af bl.a. crystal meth. Der er endvidere etableret en følgegruppe med deltagelse af Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Københavns Kommune, Københavns Rusmiddelcenter, Socialstyrelsen samt en repræsentant fra LGBT+
Danmark.
I 2019 har Checkpoint gennemført 1864 screeningssamtaler om chemsex og gennemført 264 rådgivninger om
chemsex. 131 samtaler har handlet om crystal meth og otte brugere er henvist til rusmiddelscenteret.
Chemsex-indsatsen har sat spotlys på koblingen mellem seksuel og mental sundhed. Vi kender den jo godt
gennem årtiers rådgivning, men stofferne understreger det i særlig grad. For vi ved, at mange bruger stoffer til
at facilitere intimitet og sex – ja, til overhovedet af være i egen seksualitet uden skam. Og det er vores rådgivningsbaserede erfaring, at destruktiv seksuel adfærd ofte bunder i dårlig mental sundhed – eller omvendt. Udgangspunkterne kan være mange; skam, selvhad, traumer, overgreb, eller tilknytningsvanskeligheder, og i
mange tilfælde vil det være en kombination. Er den destruktive adfærd først i gang, ser vi desværre ofte, at
vejen til en voldsom afhængighed og mental deroute er banet.
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Derfor vil AIDS-Fondet intensivere arbejdet med forebyggende rådgivning i spændfeltet mellem den seksuelle
og mentale sundhed, ikke mindst i forhold til de nyere målgrupper, som vi nu tester for klamydia og gonore og
tilbyder HPV-vaccination. For godt nok kommer de unge som udgangspunkt for at blive testet eller vaccineret.
Men al erfaring viser, at når brugeren først sidder i en stol i et trygt lokale med en professionel rådgiver, som
møder dem fordomsfrit med viden og omsorg, så falder paraderne. I samtalen om seksuel praksis og risikoadfærd åbnes der ofte for psykosociale emner i relation til skam, grænser, stoffer, kropsidealer, selvbillede og alt
det, der ligger rundt om seksualiteten og reelt handler om mental sundhed. Når vi evner at få brugerne til at
tale, så skylder vi også at samle op på det, de kommer til os med.

Kampagnearbejde: Fokus på den yngre målgruppe var en succes
ny og tidssvarende fortælling om livet med hiv. I 2019 betød det bl.a. en kampagne målrettet den yngre målgruppe, hvor vi så meget stærke resultater. Eksempelvis nåede kampagneelementer på sociale medier et såkaldt
reach (dvs. antal eksponerede) på 1.3 millioner og impressions (dvs. samlet antal visninger) på 21 millioner.
Fordi prisen er fast, har det resulteret i en pris per 1000 visninger på otte kroner. – normalprisen ligger mellem
35-75 kroner. Kampagnehjemmesiden www.yesss.dk er besøgt af cirka 300.000 unikke brugere, hvilket er en
særdeles markant stigning fra de cirka 35.000 besøgende på kampagnehjemmesiden i 2018-kampagnen.
I forebyggelseskampagnerne valgte vi i 2019 at koble budskaberne tæt til Checkpoint. Således kommunikerede
vi aldrig ’bare’ et forebyggelsesbudskab, men knyttede det hver gang til en handlingsmulighed for test og rådgivning. Hermed fik vi samtidig løftet kendskabet til Checkpoint hos kernemålgrupper og nye målgrupper, og
vi opnåede altså flere mål i samme kampagne. Denne strategi forfølges igen i 2020.
Hidtil har kampagnearbejdet i AIDS-Fondet været relativt opdelt i to kategorier: Antistigma-indsatsen målrettet generelbefolkningen og forebyggelsesindsatsen målrettet specifikke risikogrupper. I 2019 valgte vi at integrere de to kampagneindsatser mere. Dels ved at bruge viden om stigma og frygt i forebyggelsesbudskaberne,
fordi vi ved, at der desværre også er hiv-stigma blandt kernemålgrupperne. Og dels ved at udvikle et mere
ensartet udtryk i kampagnerne, såvel i det visuelle som i den sexpositive kommunikationsstil. Her opnår vi
samtidig gode faglige synergier og bruger på sigt også færre ressourcer med samme gode resultat.

Checkpoint Test & Rådgivning: En rivende og landsdækkende udvikling - med lokale forskelle
Som nævnt i indledningen har 2019 budt på vækst og faglig udvikling, ikke mindst i regi af Checkpoint. Vi er
som led i en satspuljebevilling kommet i gang med at teste de 15-29-årige for klamydia og gonore i første omgang i København, vi fik HPV catch up-program på finansloven og har forberedt os på opstart i 2020 vi har
intensiveret rådgivningen om chemsex og PrEP og et stigende fokus på forebyggende rådgivning som en del af
Checkpoints kerneydelse.
Sideløbende har vi i 2019 oprustet Checkpoint til at blive endnu mere inkluderende over for transpersoner.
Internationalt beskrives transpersoner som en gruppe, der har op til 49 gange større risiko for at få hiv end
generelbefolkningen. Vi har endnu ikke nok viden i en dansk kontekst, men det er AIDS-Fondets opgave at

Penneo dokumentnøgle: F8XUL-APT5O-K4F2S-PGAUS-BXT2A-ZMSMW

Vi har i 2019 videreført det generelle antistigma-oplysningsarbejde ved at fastholde strategien om at skabe en

AIDS-Fondet

12

være på forkant og at bidrage til viden på området. Derfor har Checkpoint inkluderet denne gruppe som værende i særlig risiko. Det at inkludere transpersoner som en målgruppe i Checkpoint har forudsat et omfattende
vidensarbejde for at sikre, at rådgivningen har den fornødne viden om gruppen til at den oplever sig inkluderet
i Checkpoints tilbud. Vi har været i gang med arbejdet i flere år, men i 2019 kom vi så langt, at vi kan kalde
Checkpoint et transinkluderende tilbud. Og vi ser det tydeligt blandt Checkpoints brugere.
I august blev Checkpoint en professionel sundhedsklinik, da der blev investeret i et praksislægesystem, som er
koblet på sundhedsdatanettet. Herved kan Checkpoint kommunikere med alle sundhedsinstanser og bestille
prøver for klamydia og gonore direkte fra de kliniske mikrobiologiske afdelinger og modtage prøvesvar. Samtidig har Checkpoint en af de kommende eksperter i hud-og sexsygdomme ansat som lægefagligt ansvarlig, så
vi har kvalitetssikret tilbuddet yderligere. Praksislægesystemet har også gjort det muligt for vores brugere at
ne investering er en del af Checkpoints satspuljeaktiviteter, men har en stor indvirkning på Checkpoint som
klinik generelt.
Samtidig fortsætter ”Checkpoint classic” med test for hiv og syfilis og i København også klamydia og gonore
blandt højrisikogruppen af transpersoner og mænd, der har sex med mænd. De hårde tal for 2019 er som følger:


I 2019 er 3.131 brugere blevet testet, hvilket er en stigning på 325 i forhold til 2018.



I 2019 er der testet 137 i forbindelse med onsite tests i sexklubber og saunaer, hvilket er en stigning på
28.



I 2019 blev der testet 1.656 med et andet fødeland end Danmark, hvilket er en stigning på 573 i forhold til 2018.



I 2019 er der fundet otte reaktive test for hiv i Checkpoint i København, hvoraf tre er fundet onsite. I
2018 var der i alt 14 reaktive, og det flugter umiddelbart med det generelle fald samt den omstændighed, som vi også nævner indledningsvis – at de sidste bliver de sværeste at nå.



I 2019 fandt vi 25 reaktive test for syfilis, hvilket er en stigning på syv i forhold til 2018. Denne stigning giver mening, da vi i Danmark har set en stigning i tilfælde af syfilis hos mænd, der har sex med
mænd. Checkpoint i København står for næsten ni procent af syfilis-diagnoserne i Danmark.



Vi testede 60 unge og havde en reaktiv-rate for klamydia og gonore på otte procent.



I 2019 er der testet 1.670 transpersoner og mænd, der har sex med mænd, for klamydia og gonore. 274
personer testede positiv for klamydia og/eller gonore, hvilket svarer til 16 procent. Da flere af brugerne
testede positiv fra både svælg, urinrør/vagina og/eller endetarm, har vi således fundet 164 klamydiainfektioner og 178 gonoreinfektioner, hvilket samlet set er 342 infektioner. Det er højt sammenlignet
med andre testtilbud, hvorfor det giver god mening at fortsætte med at teste for klamydia og gonorré i
Checkpoint i 2020 og frem.

Som det også blev nævnt i årsrapporten for 2018, er vi nødt til at omprioritere ressourcerne og bruge mere tid
på test og forebyggelsesrådgivning og mindre tid på rådgivningen af mennesker, der lever med hiv. Således
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oplevede vi i 2019 fortsat et fald i disse rådgivningssamtaler, idet vi havde 499 samtaler mod 879 i 2018. Faldet er dog ingenlunde en afspejling af et faldende behov hos mennesker med hiv. Tværtimod omhandler samtalerne temaer som ensomhed/isolation, chemsex, fysisk/psykisk vold, hiv-relateret stress, internaliseret homofobi og i det hele taget en række psykiske forhold som angst, depression og selvmordstanker.
Trods den dalende finansiering, henvisning og almindelige interesse i dette område, vil det fortsat være vores
opgave at tilbyde målrettet rådgivning til de mennesker, der gemmer sig i de pæne danske behandlingstal, og er
dybt ramte af deres hiv-diagnose. Vi havde også i 2019 venteliste, og det er en alvorlig udfordring, som vi skal
gøre, hvad vi kan, for at ændre. For de har ingen andre steder at gå hen.
En anden udfordring for Checkpoint har i 2019 været at få hul igennem til regionerne. Det er deres opgave at
samarbejde i Region Hovedstaden. Nu skal vi igennem til de øvrige regioner, i det vi satser på at åbne i Aalborg og Esbjerg i 2020 – og dermed kan vi for alvor komme i gang med satspuljeprojektet om at komme sexsygdomme til livs blandt de unge.

Det internationale arbejde
Mens hiv/aids-epidemien holdes på et kontrolleret niveau i mange vestlige lande, er aids fortsat den mest udbredte dødsårsag for 15-49-årige kvinder globalt og en af de væsentligste dødsårsager blandt alle i Afrika syd
for Sahara. Den globale aids-epidemi rammer fortsat dem, der i forvejen har mindst, og den rammer særligt
udsatte grupper – såkaldte Key Populations (KP)- som mænd, der har sex med mænd, sexarbejdere, transpersoner samt kvinder ekstra hårdt. 37,9 mio. mennesker levede med hiv i 2019. Langt størstedelen i Afrika.
Internationalt arbejder AIDS-Fondet i to spor. Vi arbejder dels på at påvirke de danske udviklingspolitiske
prioriteter mhp. at øge fokus på bekæmpelse af den globale hiv/aids-epidemi og dels med program- og projektarbejde i Afrika målrettet bekæmpelse af hiv blandt de mest udsatte befolkningsgrupper.
Strategiske partnere og udviklingspolitiske prioriteter
De udviklingspolitiske prioriteter påvirker vi bl.a. ved at udbrede viden om hiv/aids-epidemien med fokus på
de særligt udsatte grupper. Vi går i dialog med beslutningstagere, afholder events og bringer på forskellig vis
målgruppernes stemmer ind i debatten i Danmark. I 2019 inkluderede det bl.a.


Afholdelse af event i samarbejde med Udenrigsministeriet, hvor vi satte fokus på, at aids fortsat er det
flest 15-49-årige kvinder dør af globalt, og at udbredelsen af hiv/aids er dobbelt så stor blandt piger og
unge kvinder som blandt unge mænd og drenge generelt i Afrika syd for Sahara. Her havde vi bl.a. inviteret Loyce Maturu – en ung hiv-positiv kvinde fra Zimbabwe - med i panelet blandt andre prominente talere, herunder direktøren for Den Globale Fond til Bekæmpelse af AIDS, Tuberkulose og Malaria, Peter Sands, og udviklingsminister Rasmus Prehn.



Afholdelse af en debat i forbindelse med Copenhagen Pride, hvor vi satte fokus på det faktum, at KP’s
og deres partnere står for 54 procent af nye tilfælde af hiv, men at kun to procent af den globale aids
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respons er målrettet denne gruppe. Her havde vi den hiv-positive transkvinde Erika Castellanos til at
moderere en quiz og debat med deltagelse af danske beslutningstagere og danske og internationale civilsamfundsrepræsentanter.


Til Folkemødet arrangerede og deltog vi i en række forskellige debatter og events, herunder faciliterede AIDS-Fondets direktør, Andreas Gylling Æbelø, en paneldebat og workshop med fokus på Leaving
No One Behind, som vi arrangerede i samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer engageret i
udviklingsarbejde.

Vi arbejdede også i 2019 tæt sammen med vores strategiske partnere som Den Globale Fond til Bekæmpelse af
AIDS, Tuberkulose og Malaria, International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) og International Partnership for
og aids globalt.
I 2019 lykkedes det i samarbejde med vores partnere at få den danske regering til at øge støtten til Den Globale
Fond med 17 procent til 350 mio. kroner over de kommende tre år. Herved vil Danmark ifølge Den Globale
Fonds estimater bidrage til at redde 16 millioner liv og forebygge 234 millioner nye tilfælde af aids, tuberkulose og malaria frem til 2023. Herudover lykkedes det at bibeholde det danske årlige bidrag på fem mio. kroner
til hhv. IAVI og IPM på Finansloven for 2020.
Vi har ligeledes engageret os aktivt i en række danske civilsamfundsnetværk; både i Globalt Fokus’ Styregruppe, hvor AIDS-Fondets direktør er repræsenteret, i SDG-arbejdsgruppen om verdensmålene der faciliteres af
Globalt Fokus og 92-gruppen, i Sundhedsnetværket, der faciliteres af AIDS-Fondet samt i bestyrelsen for
DIPD – Dansk Institut for Flerpartisamarbejde, hvor AIDS-Fondets internationale chef er repræsenteret på
vegne af Globalt Fokus. I 2019 materialiserede det sig blandt andet i en rapport fra det danske civilsamfund
med anbefalinger til regeringen inden for hvert verdensmål. Qua AIDS-Fondets rolle som tovholder på verdensmålet om sundhed sammen med Sex & Samfund, var vi pennefører på civilsamfundets anbefalinger til,
hvad regeringen må prioritere for at indfri verdensmålene om global sundhed inden 2030.
Sammen med de strategiske partnere fortsætter AIDS-Fondet sit fortalerarbejde for at få Danmark til at gå
forrest, når det kommer til at inkludere alle i den globale udvikling og sætte ind imod hiv/aids-epidemien og
mod diskrimination og forfølgelse af udsatte grupper, herunder mod indskrænkning af civilsamfundets råderum.
AIDS-Fondets program- og projektarbejde i Afrika
I starten af 2019 igangsatte AIDS-Fondet et CISU-finansieret program i Malawi og Uganda, der har til formål
at bekæmpe hiv/aids blandt KP’s. Programmet implementeres af vores lokale samarbejdsorganisationer, som
enten er ledet af målgrupperne selv eller som arbejder tæt sammen med de berørte grupper. I Malawi samarbejder vi med den LGBT-ledede organisation Center for Development of the People (CEDEP) og med organisationen Action Hope Malawi (AHM), der arbejder på at bekæmpe hiv og forbedre rettigheder for hhv. LGBT+

Penneo dokumentnøgle: F8XUL-APT5O-K4F2S-PGAUS-BXT2A-ZMSMW

Microbicides (IPM) med henblik på at øge kendskab og opbakning til deres vigtige indsatser i kampen mod hiv

AIDS-Fondet

15

personer og sexarbejdere. I Uganda samarbejder vi med samme formål for øje med Lady Mermaid’s Bureau
(LMB), der er ledet af sexarbejdere og med Human Rights Awareness Promotion Forum (HRAPF), som er en
menneskerettighedsorganisation, der bistår sexarbejdere og LGBT+ personer med juridisk assistance og fortalervirksomhed.
De fire hovedelementer i programmet er:
1. Mobilisering og oplysning af målgrupperne inden for hiv/aids og menneskerettigheder.
2. Uddannelse af sundhedspersonale og adgang til ikke-diskriminerende sundhedsydelser, herunder tests,
medicin og rådgivning.
3. Bekæmpelse af strukturelle barrierer for hiv-bekæmpelse, herunder kriminaliserende lovgivning, stigma, politivold etc.
organisationerne understøtter med juridisk bistand, viden om hiv og menneskerettigheder mv.
Programmet er kommet rigtig godt fra start. Et år inde i programmet har vi i samarbejde med vores lokale
partnere opnået en række væsentlige resultater. Vi kan dokumentere:


Øget adgang til og brug af kondomer blandt målgrupperne.



Fremgang i adgang til ikke-diskriminerende sundhedstjenester, herunder tests og behandling for sexarbejdere og MSM’ere, der lever med hiv. Dette er primært opnået via kapacitetsopbygning af ca. 500
sundhedsarbejdere.



En række strukturelle barrierer for hiv-bekæmpelse er reduceret, herunder vold fra politiets side via facilitering af dialogmøder mellem politiet og hhv. LGBT+ personer og sexarbejdere, oplysning om rettigheder og juridisk assistance. Herudover arbejdes der på at bekæmpe stigma via dialog og kapacitetsopbygning af lokale og religiøse ledere samt på at adressere kriminaliserende lovgivning og indskrænkning af civilsamfundets råderum, som fortsat er under meget stort pres i de pågældende lande.



Programmets partnere er blevet styrket organisatorisk, finansielt og som aktive og transparente civilsamfundsaktører, herunder har de bistået med at opbygge kapacitet hos mindre KP-organisationer inden for hiv/aids, menneskerettigheder, juridisk assistance og fortalervirksomhed.

I Etiopien fortsatte vi to projekter i samarbejde med vores lokale partner, Volunteers for Family Development
(VOFAD), hvor vi dels samarbejder om at undgå, at gravide hiv-positive kvinder overfører hiv til deres ufødte
børn – et projekt som vi har en 100 procents succesrate blandt de kvinder og børn, der er med i projektet - og
dels understøtter vi en gruppe hiv-smittede, forældreløse børn i lokale plejefamilier. Projekterne er tidligere
støttet af CISU og nu af hhv. Norsk Adopsjonsforum, Edith & Gotfred Kirk Christiansens Fond samt af private
bidragsydere.
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I Zambia er vi i gang med at afslutte et EU-finansieret projekt i samarbejde med vores lokale partner,
IWAWA, som har vist virkelig gode resultater i forhold til at bekæmpe stigma og udbredelse af hiv, herunder
særligt blandt kvinder og piger.
Herudover har vi afsluttet hhv. et MSM-projekt og et projekt for transpersoner i Malawi med vores partner
CEDEP, med en tilknyttet dansk følgegruppe af transpersoner, der bl.a. har bistået med at facilitere en workshop for transpersoner i Malawi. Projekterne har vist gode resultater inden for kapacitetsopbygning af religiøse
og traditionelle ledere mhp. at reducere stigma, adgang til ikke-diskriminerende sundhedsydelser samt inden
for dokumentation og indberetning af krænkelser og kønsbaseret vold. Disse to projekter videreføres i vid udstrækning i vores CISU-finansierede program.

brud og formodet korruption. Da de ugandiske myndigheder som først formodet alligevel ikke tillod at køre
retssagen i privat regi uden indblanding af politiet, valgte AIDS-Fondet senere på året at indstille retssagen af
hensyn til sikkerheden for de tiltalte, der tilhører en kriminaliseret og forfulgt gruppe i Uganda. AIDS-Fondet
har på anden vis fulgt tæt op på sagen, herunder har vi hyret en ekstern konsulent til at bistå med at vurdere,
hvad der kan godtgøres at have fundet sted af aktiviteter i projektet, herunder på baggrund af interviews af
relevante personer i Uganda og indhentelse af yderligere dokumentation, samt til at analysere AIDS-Fondets
forvaltning af projektet til brug for fremtidig læring. På den baggrund har vi systematisk opkvalificeret procedurer og kontrolmekanismer for internationale projekter.

Det økonomiske resultat
AIDS-Fondets resultat før uddelinger for 2019 bliver på 2.229 t.kr. imod 5.027 t.kr. i 2018, hvilket ikke er
tilfredsstillende. Der er i 2019 uddelt i alt 4.180 t.kr. i mod 4.122 t.kr. i 2018, hvilket er meget tilfredsstillende.
Det faldende resultat før uddelinger kan primært henføres til følgende klare årsager, som løbende er blevet
fremlagt for og drøftet i bestyrelsen og i hovedtræk tilskrives følgende: 1) Fald i ikke-offentlige indtægter såsom virksomhedsbidrag og indsamlinger som følge af et omskifteligt 2019 og 2) Forandringer og oprydning i
International Afdeling.
Forudsætningerne for budget 2019 på den private fundraising viste sig at være anderledes, og medarbejderne
på området gennemgik i årets løb dels lederskifter, dels en fusion af to afdelinger. Samlet set har dette forløb
resulteret i et stærkt udfordrende år på den private fundraising. Samtidig har vi set et uventet fald i faste fondsbidrag.
På det internationale område har den omtalte korruptionssag tilbage fra 2017 sat et stærkt præg på hele 2019
ved at kræve udredning, opfølgning og læring i form af opkvalificering af procedurer og kontrolmekanismer.
Dermed blev planlagte vækstinitiativer ift. virksomhedssamarbejder og egenfinansiering sat på pause i en nødvendig prioritering.
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Som konsekvens af disse forhold har AIDS-Fondet ledelse handlet på følgende måder:


Der er i løbet af 2019 foretaget budgetjusteringer, som er fremlagt for og godkendt af bestyrelsen.



Der er ultimo 2019 foretaget organisationsændring mhp. at fokusere ressourcerne yderligere på de nationale og internationale projektmidler, hvor vi ser en vækst.



Der er foretaget en justering af fundraisingindsatsen i form af en opprioritering af fondsfinansiering og
en nedprioritering af events med højt ressourcetræk og lav indtjening.



Der er gennem grundig oprydning, opfølgning på procedurer og kontrolmekanismer samt generel professionalisering skabt de bedst tænkelige forudsætninger for, at det internationale arbejde kan vækste
de kommende år.
Der udvises tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger – dog balanceret op imod såvel et trivselshensyn som behovet for fortsat at sikre faglig udvikling på projekter og portefølje.

Forventninger til fremtiden: Hvis ikke os – hvem så?
AIDS-Fondet vedtager ny strategi i første halvår af 2020. Omdrejningspunktet vil være fortsat vækst og faglig
udvikling på kerneprojekterne i det nationale og internationale arbejde – det er her, vi er stærkest på faglighed
og målgruppekendskab, og det er her, vi evner at rejse midler. Vi fokuserer vores bestræbelser på at finde alternative finansieringsmuligheder til kerneopgaven gennem større fonde og partnerskaber. Og vi hjælper hinanden med på et fagligt og sagligt grundlag at prioritere, når ressourceforbruget ikke står mål med indtægtskilde eller målgruppebehov.
Vi ser det i stigende grad som vores opgave at være særligt tilgængelige for dem, som har sværest ved at finde
en plads i et samfund, der ikke som udgangspunkt er indrettet af nogen, der ligner dem. Vores opgave er at
sørge for, at så mange af dem, der måtte føle, at de ikke kan tale frit om deres egen seksuelle sundhed, får en
stemme og et sikkert sted at gå hen.
Derfor vil det også i en ny strategiperiode for AIDS-Fondet fra 2020 og frem være en erklæret målsætning at
intensivere vores arbejde om de mest udsatte gruppers behov, så vi har bedre forudsætninger for at hjælpe og
rådgive. Det gælder nationalt som internationalt, at AIDS-Fondet har adopteret FN’s verdensmålsambition
Leave No One Behind.
Således vil kernespørgsmålet i vores strategi, prioriteter og initiativer fortsat være: Hvis ikke os, hvem så?
AIDS-Fondet forventer, at der i 2020 kommer indtægter på kr. 33,5 mio. kr og omkostninger på 29,1 mio. kr.
og uddelinger for 4,3 mio. kroner, hvilket medfører et forventet overskud på 0,1 mio. kroner. En del af den nye
strategi bliver en mere fokuseret fundraisingindsats med vægt på større fonde og partnerskaber frem for flere
mindre events. I begyndelsen af 2020 gik vi i gang med at realisere dette, og har haft god dialog med flere
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aktører. Det har i april bl.a. betydet en større donation på 336.000 kr. fra en fond. Samtidig har vi på grund af
coronakrisen desværre set andre fonde trække sig efter længerevarende positiv dialog. I det hele taget er corona-pandemien og dens alvorlige følgevirkninger en stor ubekendt faktor for både nationalt og internationalt
arbejde i 2020.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
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2019

2018

kr.
___________

kr.
___________

853.613
126.147
1.075.532
8.172.991
1.997.399
1.005.489
0
0
3.270.424
6.348.556
420.754
1.439.681
1.794.570
189.157
-1.054
72.789
214.464
___________

5.323.619
195.196
1.065.095
8.311.611
1.999.571
1.096.696
1.973.255
365.903
0
6.029.708
351.228
1.182.425
3.500.021
152.984
6.037
133.406
198.104
___________

Indtægter i alt

26.980.512
___________

31.884.859
___________

Løn i henhold til regnskab for driftstilskud fra Sundhedsstyrelsen
Løn vedr. projekter
Andre løn- og personaleomkostninger
Information/markedsføring
Administration
It-omkostninger
Transport og ophold
Lokaleomkostninger
Revision og anden ekstern konsulentbistand
Omkostninger vedr. frivillige og brugere
Afskrivninger

7.146.083
5.312.817
4.910.337
1.933.579
507.798
948.252
732.032
2.018.902
676.546
564.013
1.006
___________

7.549.367
4.745.367
6.575.036
2.858.315
675.352
937.628
828.248
1.803.833
321.895
526.369
36.056
___________

Omkostninger i alt

24.751.365
___________

26.857.466
___________

Årets resultat før uddelinger

2.229.147
___________

5.027.393
___________

Resultatdisponering
Årets resultat før uddelinger
Disponibel kapital fra tidligere år

2.229.147
2.630.227
___________

5.027.393
1.695.330
___________

I alt til disposition

4.859.374
___________

6.722.723
___________

5
8

4.180.457
707.674

4.121.972
2.630.227

8

-28.757
___________

-29.476
___________

4.859.374
___________

6.722.723
___________

Note
____
Arv og gaver
Indsamling
Faste bidragsydere
Driftstilskud fra Sundhedsstyrelsen
Driftstilskud fra Sundhedsstyrelsen
Tilskud fra Københavns Kommune vedr. ”Checkpoint”
Satspuljebevilling vedr. ”Nedsættelse af hiv-mørketallet”
Satspuljebevilling vedr.”Hepatitis”
Satspuljebevilling vedr. ”Opsporing, test, rådgivning”
Øvrige tilskud og bidrag
Driftstilskud, udlodningsmidler
Fonde og legater
Virksomhedssamarbejder
Momskompensation
Nettorenter
Dækningsbidrag fra varesalg
Andre indtægter

Der disponeres således:
Uddelinger
Overført til disponibel kapital
Realiserede og urealiserede kursreguleringer henlagt til bunden
kapital

1

2

3
4
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2019

2018

kr.
___________

kr.
___________

Investeringsbeviser

1.561.135

1.589.892

Likvide beholdning

11.788
___________

11.788
___________

Bundne aktiver

1.572.923
___________

1.601.680
___________

0

1.006

40.030

30.949

2.075.402

2.210.065

Likvide beholdninger

7.111.545
___________

8.658.705
___________

Disponible aktiver

9.226.977
___________

10.900.725
___________

Aktiver

10.799.900
___________

12.502.405
___________

Note
____

Inventar og it

6

Varebeholdninger
Tilgodehavender m.v.

7

Penneo dokumentnøgle: F8XUL-APT5O-K4F2S-PGAUS-BXT2A-ZMSMW

Balance pr. 31.12.2019

AIDS-Fondet

21

2019
kr.
___________

2018
kr.
___________

1.572.923

1.601.680

707.674
___________

2.630.227
___________

2.280.597
___________

4.231.907
___________

Feriepengeforpligtelse

1.731.056

2.066.666

Periodisering

4.081.120

3.366.038

2.707.127
___________

2.837.794
___________

Gæld i alt

8.519.303
___________

8.270.498
___________

Passiver

10.799.900
___________

12.502.405
___________

Note
____
Bunden kapital
Disponibel kapital

Egenkapital

Anden gæld

8

9
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Noter
2019
kr.
___________

2018
kr.
___________

Frivillig forum, §18 midler Københavns Kommune

15.000

15.000

Projekt ”Normstormerne”, Københavns Kommune

348.184

344.653

Projekt ”Normstormerne”, Aarhus Kommune

267.804

292.980

Projekt Chemsex, Københavns Kommune

281.838

0

Vaccinationsindsatsen til pilotprojekt om HPV vaccination til drenge,
der elsker drenge, Sundhedsstyrelsen

0

259.604

Psykosocial rådgivning til HIV-smittede, Region Midtjylland

0

186.148

Reducing stigma and discrimination of people living with HIV/AIDS in
Itezhi-Tezhi District, Zambia, CISU

0

250.000

Reducing stigma and discrimination of people living with HIV/AIDS in
Itezhi-Tezhi District, Zambia, EU

700.453

978.605

3.575.752

0

690.653

1.285.375

0

745.414

The right to sexual health – responding to HIV&AIDS among LGBT in
Uganda, CISU

118.074

25.979

A three-dimensional approach to preventing HIV and improving access
to health services among MSM in Malawi, CISU

142.326

669.071

Prevention of sexual and mother-to-child HIV Transmission among
the mobile population of Wereda 11, Addis Ababa Etiopien CISU

208.472

359.574

Strengthening to organization of sex workers in Ukraine, CISU

0

9.121

Pioneering the inclusion of transgendered persons in HIV-prevension
in Ukraine, CISU

0

110.854

0
___________

497.330
___________

6.348.556
___________

6.029.708
___________

HIV Prevention among Key Populations in Malawi and Uganda, CISU
Improving lives of trans people in Malawi, CISU
Breaking stigma and discrimination in Kenya, CISU

Prevention of HIV infections and violence among sex workers in Zomba
Malawi, CISU
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Noter
2019
kr.
___________

2018
kr.
___________

-11

-11

Øvrige renter

-5.315

-244

Udbytte

32.351

35.946

-28.757

-29.476

678
___________

-178
___________

-1.054
___________

6.037
___________

2019
kr.
___________

2018
kr.
___________

35.152

78.536

703

9.210

Fotomateriale

30.562

0

Annoncering

761.913

549.633

Presseklip

18.701

16.678

Kontaktdatabase, journalister

16.650

16.650

Gebyrer vedr. sms-tjenester

1.250

28.750

Møder

3.239

17.451

852

2.827

297.407

541.952

Informationsmaterialer

30.519

151.488

Evaluering og analyse

93.750

180.000

126.864

297.053

127

684

52.907

47.073

378.823

859.052

0

30

84.160
___________

61.248
___________

1.933.579
___________

2.858.315
___________

2. Nettorenter
Renter pengeinstitutter

Kursgevinst-/tab obligationer
Valuta kurstab/-gevinst

3. Information/markedsføring
Trykning
Fragt/forsendelse

Repræsentation
Markedsføring og rådgivning

Events
Fokusgruppe
Temadage
Ideudvikling produktion
Anden PR-aktivitet
Websider
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Noter
2019
kr.
___________

2018
kr.
___________

Kontorartikler og tryksager

18.464

34.564

Abonnementer/kontingenter

115.988

120.658

37.568

51.929

123.315

181.799

25.571

35.259

201.524

47.343

PBS-omkostninger

52.916

64.078

Bankomkostninger

25.073

23.358

Andre omkostninger

96.565

157.006

-189.186
___________

-40.642
___________

507.798
___________

675.352
___________

100.000

97.000

0

151.000

464.500

628.925

Projektuddelinger

3.615.957
___________

3.245.047
___________

Uddelinger i alt

4.180.457
___________

4.121.972
___________

623.820

623.820

Tilgang

0

0

Afgang

0
___________

0
___________

Kostpris 31.12.2019

623.820
___________

623.820
___________

-622.814

-586.758

-1.006

-36.056

Afgang

0
___________

0
___________

Afskrivninger 31.12.2019

-623.820
___________

-622.814
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019

0
___________

1.006
___________

Porto
Telefon og internet
Fotokopi (leje, service mv.)
Småanskaffelser

Overhead

5. Uddelinger
Uddelt til information
Uddelt til forskning
Uddelt til patientstøtte

6. Materielle anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2019

Afskrivninger 01.01.2019
Årets afskrivninger

Penneo dokumentnøgle: F8XUL-APT5O-K4F2S-PGAUS-BXT2A-ZMSMW

4. Administration

AIDS-Fondet

25

Noter
2019
kr.
___________

2018
kr.
___________

Varedebitorer

383.553

511.468

Depositum

527.909

516.112

Tilgodehavende løn

294.701

283.994

Andre tilgodehavender

718.156

715.003

151.083
___________

183.488
___________

2.075.402
___________

2.210.065
___________

Bunden
kapital
kr.
___________

Disponibel
kapital
kr.
___________

Egenkapital
i alt
kr.
___________

1.601.680

2.630.227

4.231.907

Årets resultat før uddelinger

0

2.229.147

2.229.147

Årets uddelinger jf. note 5

0

-4.180.457

-4.180.457

Realiserede og urealiserede kursreguleringer

-28.757
___________

28.757
___________

0
___________

Egenkapital 31.12.2019

1.572.923
___________

707.674
___________

2.280.597
___________

2019
kr.
___________

2018
kr.
___________

257.787

802.826

188

0

Skyldig ATP

30.671

29.252

Samlet betaling

80.723

79.388

Skyldig feriepenge

206.685

132.179

Skyldig moms

135.656

6.695

1.995.417
___________

1.787.454
___________

2.707.127
___________

2.837.794
___________

Forudbetalte omkostninger

8. Egenkapital
Egenkapital 01.01.2019

9. Anden gæld
Kreditorer
Skyldig A-skat

Øvrige skyldige omkostninger

10. Eventual forpligtelse
I 2018 indberettede AIDS-Fondet en formodet korruptionssag til CISU/Udenrigsministeriet vedr. samarbejdet
med en organisation i Uganda pga. misvedligeholdelse af kontrakt og mangelfuldt samarbejde i forbindelse
med den afsluttende revision. AIDS-Fondet igangsatte herefter en ekstern undersøgelse af sagen, herunder med
fokus på at afklare, hvilke aktiviteter det kunne dokumenteres at have fundet sted. Arbejdet er pågående. Der
blev igangsat et retsligt efterspil i Uganda med henblik på at få de midler retur, der ikke foreligger dokumentation for og stille de relevante til ansvar. Det samlede tab – og den forventede maximale tilbagebetaling af de
anvendte midler - vurderes i hht. ekstern konsulent at udgøre 456.890 kr.
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7. Tilgodehavender mv.
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Indsamlingsregnskab 2019

Indsamlinger
Støttearrangementer
Sløjfer
Indsamling i alt

58.073
66.724
68.074
192.871

Minus udgifter til projekter
Minus forbrug af sløjfer
Overskud ved indsamling 2019

-50.236
-17.463
125.173

Uddelinger til informationslegater
Uddeling til andre organisationer
Indtægter fra andre kilder anvendt
Total

-100.000
-25.284
111
-125.173

Overstående indsamlinger er foretaget i overensstemmelse med Lov nr. 511 af 26. maj 2014 samt bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamlinger mv..
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreningers (fondslovens) bestemmelser
om god regnskabsskik.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fondet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fondet, og forpligtelsens værdi
kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter omfatter årets bidrag, indsamlinger, salg af effekter, arrangementer samt afkast af de bundne og disponible aktiver.
Der er foretaget fuld periodisering af kapitalindtægter.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og lokaler mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til fondens personale.
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Anvendt regnskabspraksis
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og
-tab vedrørende værdipapirer.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.

Uddelinger indregnes i årsregnskabet, når bestyrelsen har godkendt uddelingen, og tilsagnet er kommet til
modtagerens kendskab.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære
afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er
klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller
restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger:
Inventar
It-udstyr

Brugstid
5 år
3 år

Restværdi
0 procent
0 procent

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis
gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er
lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer og indeksobligationer, danske aktier og investeringsforeninger, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger.
Egenkapital
Egenkapitalen er opdelt i en bunden og disponibel del. De dele af årets resultat, der i henhold til fondslovens §
9 kan henføres til de bundne aktiver, overføres til den bundne egenkapital via resultatdisponeringen. Det resterende resultat anvendes forlods til uddelinger og konsolidering, og restbeløbet overføres til den disponible
egenkapital.
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Anvendt regnskabspraksis
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og
skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som
aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig positiv skattepligtig
indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under passiverne, omfatter modtaget indtægter der ikke er anvendt i regnskabsåret.
Afledte finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser (gæld) indregnes under nominel værdi.
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Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den
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Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-664943516089
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Bestyrelsesmedlem
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Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-119514728465
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Harun Demirtas

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-144716791231
IP: 89.23.xxx.xxx
2020-05-20 10:49:16Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-034298745692
IP: 193.41.xxx.xxx
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Heidi Stæhr Slavin

Kirsten With Kaas

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-594271928993
IP: 62.198.xxx.xxx
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Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-584701020208
IP: 5.179.xxx.xxx
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