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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 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 omhandler.
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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 2020 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 24 – 27.

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 24 - 27, 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
fejlinfor-mation, 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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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for almindelige, ikke-erhvervsdrivende fonde og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 24 - 27.
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Revisors ansvar for revisionen 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, 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
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.

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.
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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.
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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 revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
lov om visse foreninger.
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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 19. maj 2021

Michael Wienberg
Registreret revisor
mne18012
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Ledelsesberetning 2020
Et år i coronaens tegn
2020 vil for altid blive husket for den globale COVID-19 pandemi, som i den grad har vendt op og ned på verden og på, hvordan vi interagerer globalt, nationalt og lokalt.

Da corona for alvor ramte Danmark i marts 2020, måtte også AIDS-Fondet tænke ud af boksen, omlægge
aktiviteter og sikre alternative veje til at nå vores mål. Vi er stolte over, at det - trods corona - er lykkedes os
at levere på vores kerneopgaver til gavn for vores målgrupper, og at vi også er kommet ud af året med et
tilfredsstillende økonomisk resultat efter at have trimmet organisationen og nedbragt fondets udgifter. I ledelsesberetningen fremhæver vi de væsentligste resultater og udfordringer i 2020 på baggrund af et kort
oprids af AIDS-Fondets virke.
Om AIDS-Fondet
AIDS-Fondet arbejder for at forebygge hiv og andre seksuelt overførte sygdomme for særligt udsatte grupper,
herunder mænd, der har sex med mænd, transpersoner, etniske minoriteter og unge og - i internationalt regi
- også sexarbejdere. Vi arbejder for lettilgængelige hiv-tests, effektiv behandling og for at nye forebyggelsesmetoder, som eksempelvis PrEP, udvikles og anvendes. Vi støtter også forskning i en vaccine mod hiv.
Men bekæmpelse af hiv er mange kampe i én. Udover at arbejde for nul nye hiv-tilfælde, arbejder vi for, at
alle med hiv kan ranke ryggen og al skam forbundet med en hiv-diagnose, med ens seksualitet, beskæftigelse
eller kønsidentitet forsvinder. Derfor er kampen mod stigma og arbejdet for at styrke seksuel og mental
sundhed og rettigheder for de mest udsatte målgrupper - og for mennesker der lever med hiv - en helt integreret del af vores arbejde.
I juni 2020 vedtog AIDS-Fondets bestyrelse en ny strategi (2020-2022), der med ”ingen skam i livet” og ”hvis
ikke os, hvem så” som de retningsgivende ledetråde, sætter målgrupperne i centrum for AIDS-Fondets arbejde og definerer tre tværgående pejlemærker for de kommende år:
1) Vi vil tættere på vores målgrupper og allierede
2) Vi vil knytte det nationale og internationale arbejde mere sammen
3) Vi vil være eksperter i sammenhængen mellem seksuel og mental sundhed
Vi tror på, at målgrupperne er eksperter i deres eget liv, og at vores rolle er som brobyggere, fagfolk og fortalere. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at blive endnu bedre til at give målgrupperne ”en mikrofon” og sikre
et målgruppeperspektiv i alt, hvad vi gør. Herudover har vi fokus på at sikre endnu bedre synergier og mere
læringsudveksling mellem vores nationale og internationale indsatser og i højere grad at afdække, dokumentere og praktisere sammenhængen mellem seksuel og mental sundhed.
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I det seneste år har store dele af verdens ressourcer naturligt nok været vendt mod bekæmpelse af corona. I
AIDS-Fondet har vi derfor haft fokus på at sikre, at kampen mod corona ikke undergraver årtiers fremskridt i
kampen mod hiv. Som det er tilfældet med corona, skal vi med hiv også forholde os til den grundlæggende
uretfærdighed i, at nogle befolkningsgrupper er mere udsatte for smitte og har dårligere adgang til behandling end andre.
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Protektor
H.K.H. Prinsesse Marie er protektor for AIDS-Fondet.
Præsident
Susse Wold er præsident i AIDS-Fondet.

Ansatte
AIDS-Fondet er den førende ekspertorganisation på hiv-området i Danmark. Denne position er opnået takket
være en professionel og dedikeret medarbejderstab, hvoraf mange tilhører de relevante målgrupper, og gennem mange års opbygning af faglig kompetence. AIDS-Fondets samlede lønomkostninger var i 2020 15 mio.
kroner ud af de totale omkostninger på 23 mio. kroner. Direktørens løn udgjorde i 2020 865.200 kroner inklusiv pension og feriepenge. AIDS-Fondet havde, hvad der svarer til 28,7 årsværk i 2020 – heraf godt 15 årsværk
tilknyttet driftstilskud fra Sundhedsstyrelsen. Dette er et fald i forhold til 2019, hvor der var 30,1 årsværk.
AIDS-Fondet har kontorer i København, Aarhus og Odense. Administrationen er primært placeret i København.
AIDS-FONDETS NATIONALE ARBEJDE
På vej mod nul - hiv-kurven er fortsat for nedadgående i Danmark
Danmark er fortsat et af de bedste lande i Europa, når det kommer til diagnosticering og effektiv behandling
af mennesker med hiv. Stort set alle danskere, der lever med hiv, er i så god medicinsk behandling, at de ikke
kan smitte videre. I Danmark fortsætter de seneste års positive udvikling med færre nye hiv-diagnoser efter
at have været stagneret på omkring 200 nye diagnoser i en årrække. I 2019 blev der anmeldt 143 nye hivdiagnoser i Danmark ifølge Statens Serum Institut, hvilket er det laveste antal siden starten af hiv-epidemien.
Faldet er kommet i takt med øget velbehandlethed, øget adgang til den forebyggende behandling, PrEP, og i
takt med øget testhyppighed blandt mænd, der har sex med mænd.
Dette resultat bunder i mange aktørers samarbejde og er 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 de sidste er – som det ofte er tilfældet – de sværeste at nå. I Danmark er den lille gruppe, som
er smittet uden at vide det – det såkaldte mørketal - den gruppe, som står for den primære smitte. Tallene
viser også, 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
grupper af mænd, der har sex med mænd, som er særligt udsatte, og hvor der skal en ekstra indsats til.
Et år med positive resultater på trods af corona
AIDS-Fondets nationale test- og rådgivningsarbejde har været i vækst på trods af corona. Vi har testet flere,
og vi har haft flere rådgivningssamtaler end i 2019. Herudover har vi HPV-vaccineret, udleveret forebyggende
PrEP samt etableret nye kommunale samarbejdsaftaler om åbning af nye Checkpoint-klinikker, så vi kan sikre
adgang til vores målgrupper over hele landet.
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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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Fremgangen er sket, selvom vi var nødt til at lukke vores Checkpoints i fem uger i foråret pga. corona. Vi omlagde til telefonrådgivning, etablerede online chat og intensiverede annoncering på sociale medier og dating
apps. Der har naturligvis også været aktiviteter, som det ikke har været muligt at gennemføre pga. corona. Fx
var det i efteråret planen at lancere et stort projekt med onsite-testing af unge, hvilket ikke var muligt at
gennemføre.
Ved genåbningen af Checkpoint lykkedes det at fastholde den høje belægning på trods af krav om tidsbestilling og værnemidler. Det har fungeret tilfredsstillende, men løsningen er ikke optimal på sigt, fordi vi risikerer
at miste nogle grupper, som har brug for et mere fleksibelt tilbud. Checkpoint vil fortsætte med mulighed for
tidsbestilling, når pandemien er overstået, men vi vil genindføre drop-in for at sikre et lettilgængeligt tilbud til
målgrupperne.

Det lykkedes os i 2020 at få et samarbejde i stand med Odense Kommune, Region Syd og Region Midt. Samt
at lave forarbejdet til samarbejde med Aalborg kommune, Region Nord og Frederiksberg Kommune om åbning af nye Checkpoint i 2021. Det er en stor sejr i forhold til at forbedre den seksuelle og mentale sundhed
for vores målgrupper i hele landet, og vi glæder os meget til at slå dørene op.
De to checkpoints i Aarhus og København har haft fuld fart på med test for hiv og syfilis blandt transpersoner
og mænd, der har sex med mænd. Samtidig har vi udviddet med tests for gonorré og klamydia hos LGBT+gruppen og unge 15-29-årige. I 2020 er Checkpoint også begyndt at behandle for gonorre og syfilis, hvilket
målgrupperne har responderet meget positivt på.
Vi har i 2020 testet 3184 brugere, hvilket er 59 flere end i 2019, på trods af nedlukning og krav om tidsbestilling fra maj 2019. Til gengæld har vi stort set ikke kunnet gennemføre testaktiviteter uden for Checkpoint
grundet Corona, hvilket er et opmærksomhedspunkt, idet vi her typisk når målgrupper, der ikke nødvendigvis
selv er opsøgende.
Checkpoint har testet 485 unge heterosseksuelle for klamydia og gonorre, og her har 20% af de udførte tests
være positive. Der er tale om en ny målgruppe, som vi har stor fokus på at nå med vores kommunikation.
Personlig rådgivning
I 2020 har vi haft fokus på rådgivning til:
• Særligt udsatte mennesker, der lever med hiv
• Forbyggende rådgivning til trans-personer og mænd, der har sex med mænd, som er i risiko for at blive
smittet med hiv
• Forebyggende rådgivning til transpersoner og mænd der har sex med mænd i forhold til afhængighed
af sex og stoffer (chemsex)
Rådgivningerne har vist, at vores målgrupper - som mange andre - har været hårdt ramt under Corona nedlukningen. Det har vist sig i form af bl.a. udbredt angst og ensomhed blandt de rådsøgende.
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Checkpoint Test og Rådgivning: Vækst og udvidelse af Checkpoint klinikker til hele landet
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Tilbuddet om PrEP til særligt udsatte grupper er af helt afgørende betydning for nedgangen i antallet af reaktive hiv-tests, som både ses i resultaterne hos Checkpoint og i Statens Serum Instituts årlige nationale opgørelse over nye tilfælde af hiv. PrEP er sammen med vehandlethed og hyppig test helt afgørende for at nå målet om et Danmark uden nye hiv-tilfælde i 2030.
Chemsex – fra niche til veletableret samarbejde med Københavns Kommune
Vi afsluttede i 2020 vores første chemsex-projekt vedr. afhængighed af sex på stoffer med lovende resultater,
og vi har lært meget i den første fase.
I udlandet har chemsex længe været varslet som et spirende folkesundhedsproblem med alvorlige fysiske og
psykosociale konsekvenser. I dansk kontekst er vi også vidne til et problem i vækst. Flere og flere henvender
sig til os, enten fordi de overvejer chemsex eller allerede har bevæget sig ud i det. Og vi ser med stor alvor på
udviklingen og de mange følgevirkninger: risiko for smitte med sexsygdomme, tiltagende dårlig almen fysisk
sundhedstilstand, grænseoverskridelser (egne eller andres), overgrebsoplevelser, afhængighed, ensomhed og
isolation, psykoser, dødsfald.
Chemsex som felt passer ind i vores fokus på koblingen mellem seksuel og mental sundhed. Vi kender målgruppen og miljøet. Og vores indsats i samarbejde med Københavns Kommune er pt. landets eneste specialiserede indsats på området. Vi arbejder forebyggende, vi er ikke et rusmiddelcenter og vi afvænner ikke. Vi
tilbyder sexologiske og terapeutiske samtaleforløb,
Der har vist sig at være en god synergi mellem PrEP-klinikken i Checkpoint og chemsex-projektet. Når brugerne er til visitationssamtaler til PrEP-behandling, har vi kunnet identificere transpersoner og mænd, der har
sex med mænd (TMSM), med et eksisterende eller begyndende chemsex-forbrug til en uforpligtende samtale
med en rådgiver allerede ugen efter. Det betyder, at vi i 2020 henviste seks gange så mange fra en visitationssamtale til personlig rådgivning, og vi havde 70 procent flere rådgivningssamtaler om chemsex.
HPV: Catch-up-program og et vigtigt skridt mod mere lighed i sundhed
Ulighed i sundhed for seksuelle minoriteter er en af de kampe, der også skal tages i kampen mod hiv. Og uligheden bliver meget tydelig og konkret i tilfældet med HPV, hvor 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 vi glade for endelig at kunne tage hul på HPV catch-up vaccinationsprogram for de 18-26 årige
mænd, der har sex med mænd. Og på trods af de udfordringer, der har været med corona, er vi lykkedes med
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PrEP i Checkpoint – et af vores vigtigste våben mod nul nye tilfælde af hiv
2020 blev året, hvor AIDS-Fondet for alvor fik gang i udlevering af PrEP. PrEP er en medicinsk behandling, der
kan forebygge, at man bliver smittet med hiv i forbindelse med sex. Det var andet år med PrEP-klinikken, og
vi har nu fuld gavn af et fagligt kompetent personale, der møder brugerne med en normkritisk og inkluderende tilgang – og det gør en forskel. PrEP-klinikken i Checkpoint København var i 2020 den tredjestørste i Danmark kun overgået af Rigshospitalets og Hvidovre Hospitals tilbud. Klinikken voksede markant og fordoblede
stort set antallet af brugere, der blev opstartet, ligesom vi næsten firedoblede visitiationssamtaler til PreP i
forhold til året før.
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at give 519 vaccinationer i alt i Aarhus og København. 71 personer er blevet færdigvaccineret. Programmet
fortsætter 2021 med, og vi arbejder politisk for at gøre ordningen permanent og hæve aldersgrænsen.
Kampagner og kommunikation – strategisk skifte til mere integreret kampagnearbejde
I 2020 har vi lavet et strategisk skift fra forebyggelseskampagner til højere grad af samtænkning mellem
kommunikation og aktiviteter i Checkpoint. Det betyder, at vi hele tiden er til stede med relevant indhold de
steder, hvor målgrupperne bevæger sig online og altid med en opfordring til at booke en tid til test.

Med YES-kampagnen i 2020 gav vi mennesker, der interagerede med kampagnen, redskaber til at bekæmpe
fordomme og stigmaer relateret til hiv. Der var bl.a. mulighed for at signere et YES-pledge og skrive sig op til
et nyhedsbrev, hvor de kunne få redskaber og gode råd. YES-kampagnen blev i 2020 vist for omkring en million mennesker, men formåede ikke i tilstrækkelig grad at engagere dem i budskabet.
Med næsten syv millioner annoncevisninger, er YES-kampagnen kommet bredt ud blandt målgruppen og er
lykkedes med at tydeliggøre de fordomme, som mange mennesker med hiv bliver udsat for. Dog har kun
0,6% af dem, der har set annoncen, klikket sig videre ind på kampagnesiderne. Idet konverteringsraten kun lå
på 200 personer, har vi erfaret, at målgruppen ikke i forventet grad kunne mobiliseres til at signere YESpledget eller skrive sig op til et nyhedsbrev. Årsagerne til den manglende mobilisering kan være: manglende
fysiske aktivistiske elementer, at budskabet blev for subtilt, manglende emotionel tilknytning mv. Fremadrettet vil vi arbejde på at opnå større engagement blandt målgrupperne og have mindre fokus på annoncevisninger.
AIDS-FONDETS INTERNATIONALE ARBEJDE
Corona og den globale hiv-indsats
Corona-pandamien har også i høj grad påvirket den globale hiv-indsats og AIDS-Fondets internationale arbejde. UNAIDS estimerede tidligere på året i 2020, at 1,4 mio. mennesker risikerede at dø af aids-relaterede
sygdomme i 2020 pga. mangel på adgang til medicin, tests og forebyggelse under corona.
Vi har endnu ikke det fulde billede af, hvor mange år kampen mod aids er sat tilbage pga. corona. Og det er
for tidligt at konkludere på, i hvilken udstrækning det er lykkedes globale spillere som UNAIDS, Den Globale
Fond til bekæmpelse af AIDS, Tuberkulose og Malaria samt civilsamfundsorganisationer som AIDS-Fondet og
vores lokale partnere at adressere de nye udfordringer, som corona har bragt med sig.
Udover udfordringer i form af ustabile medicinleverancer og mangelfuld adgang til forebyggelse og tests, har
vi desværre set massiv diskrimination og forfølgelse af vores målgrupper, særligt af LGBT+personer og sexarbejdere, i en række udviklingslande under dække af corona-relaterede restriktioner.
Aids er i forvejen den mest udbredte dødsårsag blandt 15-49-årige kvinder globalt og en af de væsentligste
dødsårsager blandt alle i Afrika syd for Sahara. Den globale aids-epidemi rammer de mest marginaliserede

Penneo dokumentnøgle: 7UYGK-FWQ7T-QO2AD-YMMMN-EAXTX-EMCMJ

Årets antistigma-kampagne var en gentagelse af den succesfulde Yes-kampagne fra 2019, der havde vist, at
50 procent af målgruppen gerne ville engagere sig for at stoppe fordomme mod hiv. I 2020 satte vi derfor
særligt fokus på at mobilisere målgruppen til at tage handling, når de ser eller oplever, at mennesker med hiv
stigmatiseres.
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grupper hårdest, herunder mænd, der har sex med mænd, sexarbejdere og transpersoner samt kvinder. 38
millioner mennesker levede med hiv i 2019. Langt størstedelen i Afrika.

En ambitiøs global hiv-og menneskerettighedsindsats for udsatte målgrupper
Vi har bl.a. søgt at påvirke de danske udviklingspolitiske prioriteter ved at udbrede viden om coronas konsekvenser for den globale hiv-indsats og ved at sætte spotlight på den forfølgelse af LGBT+ personer og sexarbejdere, vi desværre har været vidne til i flere af vores partnerlande. Vi er gået i dialog med beslutningstagere, har afholdt digitale events og har på forskellig vis bragt målgruppernes stemmer ind i debatten i Danmark.
I 2020 inkluderede det bl.a.
• At engagere den danske udviklingsminister og Den danske ambassade i Kampala i sagen om fængsling af
20 unge LGBT+ personer i Uganda, der blev anklaget for at sprede aids og corona, hvilket resulterede i, at
Den danske ambassade bistod vores lokale partner HRAPF og øvrige kræfter i Uganda med at sikre advokatbistand og retssag for de anklagede
• Publicering af artikler vedr. den globale hiv-situation i lyset af covid-19 og relaterede menneskerettighedskrænkelser af vores målgrupper. I 2020 havde vi 9 internationalt rettede artikler i toneangivende
nationale aviser og nyhedsmedier
• Afholdelse af events, herunder i forbindelse med Altingets Sommermøde samt i samarbejde med Dansk
Udenrigsselskab, hvor vi på forskellig vis bragte vores målgruppers stemmer ind i internationalt orienterede debatter om corona, sundhed, hiv og menneskerettigheder1.
AIDS-Fondet arbejdede også i 2020 tæt sammen med en række strategiske globale partnere, herunder Den
Globale Fond til Bekæmpelse af AIDS, Tuberkulose og Malaria - verdens største udøvende sundhedsaktør som vi laver fortalerarbejde for i Danmark og i de øvrige nordiske lande. I 2020 bidrog vi til at sikre politisk
opbakning til at allokere ekstra midler fra både dansk, norsk og svensk udviklingsbistand til Den Globale
Fonds arbejde med at afbøde konsekvenserne af corona og sikre bedre adgang til hiv-forebyggelse, tests og
behandling.
AIDS-Fondets program- og projektarbejde i Malawi, Uganda, Etiopien og Zambia
I 2020 fortsatte vi implementering af vores program i Malawi og Uganda, der har til formål at bekæmpe hiv
blandt særligt udsatte grupper, herunder sexarbejdere, mænd der har sex med mænd og transpersoner. Programmet er finansieret af CISU og implementeres af vores lokale samarbejdsorganisationer, som enten er
ledet af målgrupperne eller er deres tætte allierede. I Malawi samarbejder vi med den LGBT-ledede organisation Centre for the Development of People (CEDEP) og med organisationen Action Hope Malawi (AHM), der
arbejder på at bekæmpe hiv og forbedre rettigheder for hhv. LGBT-personer og sexarbejdere. I Uganda samarbejder vi med Lady Mermaid Empowerment Centre (Lady Mermaid), der er ledet af sexarbejdere og med

1

https://www.altinget.dk/artikel/hvordan-undgaar-vi-at-tabe-aartiers-kamp-mod-aids-paa-grund-af-covid-19-eller-en-ny-fremtidig-

epidemi; https://udenrigspolitik.dk/arrangementer/global-sundhed/
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AIDS-Fondet arbejder dels for en ambitiøs dansk og nordisk hiv-indsats via udviklingsbistanden og dels med
program- og projektarbejde i Afrika, som er målrettet bekæmpelse af hiv blandt de mest udsatte befolkningsgrupper. I 2020 er vi i høj grad lykkedes med at nå vores planlagte mål på trods af corona og de relaterede benspænd. Det har vi gjort ved at omlægge aktiviteter og sikre ekstra midler til at addressere nogle af de
nye udfordringer, som COVID-19 bragte med sig.
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Covid-19 pandemien og relaterede restriktioner har ramt vores målgrupper i Uganda og Malawi hårdt. Under
pandemien har både sexarbejdere og LGBT-personer oplevet øget vold, stigma, fattigdom og hjemløshed.
Sundhedstilbudene har i vid udstrækning fokuseret på COVID-19, og adgang til test for hiv og andre kønssygdomme har derfor været begrænset. Herudover har levering af medicin, kondomer og glidecreme været
ustabil. LGBT-personer i Uganda er blevet forfulgt og flere arresteret under anklager om spredning af COVID19 og aids.
Sexarbejdere og LGBT-personer i Uganda har fx været forhindrede i at få fornyede forsyninger af medicin på
grund af den nationale nedlukning. Sexarbejdere i begge lande har mistet arbejde, hvilket har ført til øget
konkurrence og villighed til at have ubeskyttet sex mod en højere betaling. Mangel på mad og udelukkelse fra
fødevarehjælpeprogrammer har tvunget mange af vores hiv-positive målgrupper til at stoppe hiv-behandling
pga. bivirkninger. Derudover har civilsamfundet været under massivt pres i både Malawi og Uganda, dels pga.
COVID-19 pandemien og de nationale nedlukninger og dels pga. præsidentvalg i begge lande i 2020.
På trods af COVID-19-pandemiens mange negative følgevirkninger på den socioøkonomiske og politiske kontekst i Malawi og Uganda, er det lykkedes AIDS-Fondet og vores partnere at nå stort set alle vores programmål for 2020 samtidig med, at partnerorganisationernes kapacitet er blevet styrket. Ved at rejse ekstra
fondsmidler, er vi lykkedes med at adressere en række af de negative følgevirkninger af COVID-19 på hivforebyggelse og menneskerettighedskrænkelser. Bl.a. har vi udleveret hiv-selvtests, kondomer, fødevarehjælp, corona-masker og håndsprit til udsatte målgrupper og opsat mobile testcentre samt håndvaske ved
sexhotspots.
Herudover har vi omlagt aktiviteter mhp. at sikre online rådgivning og støttegrupper, hjemmebesøg mv.
AIDS-Fondet har desuden udviklet et digitalt undervisningsforløb i hiv og har kapacitetopbygget vores partnere i at undervise målgrupperne i seksuel sundhed og rettigheder. Sidst men ikke mindst har vi understøttet
vores ugandiske samarbejdsorganisation, HRAPF’s, arbejde med at adressere menneskeretttighedskrænkelser af LGBT-personer og sexarbejdere under corona – både via politisk fortalerarbejde og via indkøb af motorcykler mhp. at omgå udgangsforbud for firehjulede køretøjer og bistå målgrupperne med advokatbistand.
I Etiopien fortsatte vi i 2020 vores samarbejde med den lokale partner, Volunteers for Family Development
(VOFAD), hvor vi understøtter 16 forældreløse børn, der lever med hiv, i lokale plejefamilier.
I Zambia er vi i den sidste fase med at afslutte et EU-finansieret projekt i samarbejde med vores lokale partner, IWAWA, som har vist gode resultater i forhold til at bekæmpe stigma og hiv, herunder særligt blandt
kvinder og piger.

Penneo dokumentnøgle: 7UYGK-FWQ7T-QO2AD-YMMMN-EAXTX-EMCMJ

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 målgrupper i seksuel og mental sundhed samt menneskerettigheder
2. Uddannelse af sundhedspersonale mhp. at sikre adgang til ikke-diskriminerende sundhedsydelser
3. Bekæmpelse af strukturelle barrierer for hiv-bekæmpelse, herunder kriminaliserende lovgivning,
stigma, politivold mv. via advocacy og målrettede indsatser
4. Styrkelse af samarbejdsorganisationerne kapacitet som stærke civilsamfundsaktører
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Det økonomiske resultat
AIDS-Fondets resultat før uddelinger er i 2020 på 5,3 mio. kr. imod 2,2 mio. kr. i 2019, hvilket anses for tilfredsstillende. Der er i 2020 uddelt i alt 4,9 mio.kr. imod 4,2 mio.kr. i 2019.
De samlede indtægter er steget med 1,5 mio. kr i forhold til 2019, hvilket primært skyldes stigninger på arveindtægter og fonde, mens vi ser et fald på virksomhedssamarbejder og nationale offentlig finansierede projekter. Vores lønomkostninger er faldet med 1,8 mio. kr sammenlignet med sidste år, og de totale omkostninger er faldet med 1,6 mio. kr.

Som følge af Corona pandemien er der i 2020 foretaget budgetjusteringer, som er fremlagt for og godkendt
af bestyrelsen. De forventede indtægter fra store fonde blev nedjusteret til nul som en konsekvens af Corona.
Forventninger til fremtiden: Organisatorisk oprustning
Hvor vi i 2020 har haft fokus på at reducere omkostninger og trimme organisationen efter et ikketilfredsstillende økonomisk resultat i 2019, vil vi i 2021 have øget fokus på at styrke AIDS-Fondet organisatorisk med henblik på at sikre fortsat faglig udvikling, en robust og bæredygtig økonomi samt et godt arbejdsmiljø. Det arbejde kommer vores nye direktør, Lars Christian Østergreen, til at stå i spidsen for.
Vi tror på, at vores målgrupper selv er den væsentligste drift mod forandring. Derfor er vores fornemste opgave at kende dem, at støtte dem og at sikre, at de kommer til orde. Det vil i tråd med vores strategi også
være kernen i vores tilgang til at bekæmpe hiv og sikre seksuel og mental sundhed for de mest udsatte grupper i 2021 - nationalt såvel som internationalt.
Vi fortsætter udvidelsen af vores Checkpoint-tilbud med nye klinikker Aalborg og på Frederiksberg, så vi er
tilstede i fire ud af fem regioner. Vi vil arbejde politisk med at få etableret en Checkpoint klinik i Region Sjælland. Dette håber vi også kan skabe grundlag for at etablere PrEp-klinikker over hele landet, når finansieringen er på plads.
I AIDS-Fondet er vi enormt glade for, at Københavns Kommune har besluttet sig for at tilslutte sig FNinitiativet Fast Track Cities. Det gør de med sekretariatsbistand fra AIDS-Fondet. Herved bliver København
Kommune den første by i Skandinavien, som kommer til at indgå i et globalt samarbejde bestående af mere
end 300 byer, som arbejder for en verden uden aids inden 2030 og forpligter sig på en række konkrete mål.
Udover politisk fortalerarbejde mhp. at sikre fortsat offentlig og kommunal finansiering til at fortsætte vores
test- og rådgivningstilbud for de mest udsatte målgrupper, vil vi i 2021 øge fokus på fundraising, kommunikation og engagement. Vi vil styrke vores samarbejde med fonde og den private sektor og arbejde på at sikre
flere frie midler gennem vækst i private bidragsydere.
Sammen med vores partnere i Malawi og Uganda, er vi i gang med at udarbejde en ansøgning til en ny
CISU-finansieret programfase. Det gør vi på baggrund af en positiv ekstern evaluering af vores eksisterende
program, der fremhæver vores evne til at skabe og dokumentere resultater og facilitere værdiskabende partnerskab med lokale kræfter. Herudover har vi fået en ny bevilling fra New Venture Fund til at fortsætte vores
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Egenkapitalen er øget med årets resultat på 0,4 mio. kr sammenlignet med sidste år, hvor vi nedskrev vores
egenkapital med 1,9 mio. kr.
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politiske fortalerarbejde for Den Globale Fond i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Vi fortsætter ligeledes
vores fortalerarbejde for at sikre dansk opbakning til International AIDS Vaccine Initiative og International
Partnerships for Microbicides.
AIDS-Fondet forventer, at der i 2021 kommer indtægter på kr. 30,4 mio. kr, omkostninger på 26,2 mio. kr. og
uddelinger for 4,4 mio. kroner.
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Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

2.619.556
102.374
1.066.752
8.564.437
1.895.344
1.029.776
3.538.146
5.553.751
287.988
2.157.396
1.126.268
158.220
9.179
58.941
332.158
___________

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

Indtægter i alt

28.500.286
___________

26.980.512
___________

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

7.427.883
5.475.709
2.665.843
1.808.249
493.927
1.618.434
268.004
2.012.369
1.014.801
406.943
0
___________

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
___________

Omkostninger i alt

23.192.162
___________

24.751.365
___________

Årets resultat før uddelinger

5.308.124
___________

2.229.147
___________

Resultatdisponering
Årets resultat før uddelinger
Disponibel kapital fra tidligere år

5.308.124
707.674
___________

2.229.147
2.630.227
___________

I alt til disposition

6.015.798
___________

4.859.374
___________

5
8

4.862.961
1.160.745

4.180.457
707.674

8

-7.908
___________

-28.757
___________

6.015.798
___________

4.859.374
___________

Note
____
Arv og gaver
Indsamling
Faste bidragsydere
Driftstilskud fra Sundhedsstyrelsen, Verdens første land uden hiv
Driftstilskud fra Sundhedsstyrelsen, Verdens første land uden hiv
Tilskud fra Københavns Kommune vedr. ”Checkpoint”
Satspuljebevilling vedr. ”Test og behandling af sexsygdomme”
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

6
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2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

Investeringsbeviser

1.553.227

1.561.135

Likvide beholdning

11.788
___________

11.788
___________

Bundne aktiver

1.565.015
___________

1.572.923
___________

242.193

0

18.736

40.030

3.339.430

2.075.402

Likvide beholdninger

7.011.038
___________

7.111.545
___________

Disponible aktiver

10.611.397
___________

9.226.977
___________

Aktiver

12.176.412
___________

10.799.900
___________

Note
____

Udviklingsomkostninger

6

Varebeholdninger
Tilgodehavender m.v.

7
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2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

1.565.015

1.572.923

1.160.745
___________

707.674
___________

2.725.760
___________

2.280.597
___________

Feriepengeforpligtelse

1.691.184

1.731.056

Periodisering

1.895.677

4.081.120

5.863.791
___________

2.707.127
___________

Gæld i alt

9.450.652
___________

8.519.303
___________

Passiver

12.176.412
___________

10.799.900
___________

Note
____
Bunden kapital
Disponibel kapital
Egenkapital

Anden gæld

8

9
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Noter
2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

Frivillig forum, §18 midler Københavns Kommune

0

15.000

Projekt ”Normstormerne”, Københavns Kommune

0

348.184

Projekt ”Normstormerne”, Aarhus Kommune

0

267.804

Projekt ”Screening for og forebyggende Rådgivning om Chemsex”,
Københavns Kommune

280.669

281.838

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

157.565

700.453

4.926.556

3.575.752

188.961

0

Improving lives of trans people in Malawi, CISU

0

690.653

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

0

118.074

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

0

142.326

0
___________

208.472
___________

5.553.751
___________

6.348.556
___________

-689

-11

Øvrige renter

-3.458

-5.315

Udbytte

21.568

32.351

Kursgevinst-/tab obligationer

-7.908

-28.757

-334
___________

678
___________

9.179
___________

-1.054
___________

HIV Prevention among Key Populations in Malawi and Uganda, CISU
Rebuilding civic space for LGBT+ persons and sex workers in Uganda, CISU

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

2. Nettorenter
Renter pengeinstitutter

Valuta kurstab/-gevinst
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1. Øvrige bidrag og tilskud
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Noter
2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

36.715

35.152

0

703

Fotomateriale

65.946

30.562

Annoncering

859.257

761.913

Presseklip

20.508

18.701

Kontaktdatabase, journalister

16.650

16.650

6.250

1.250

0

3.239

1.303

852

163.246

297.407

661

30.519

Evaluering og analyse

94.338

93.750

Events

68.628

126.864

2.990

127

27.903

52.907

249.313

378.823

0

0

194.541
___________

84.160
___________

1.808.249
___________

1.933.579
___________

9.690

18.464

128.271

115.988

19.368

37.568

122.298

123.315

Fotokopi (leje, service mv.)

30.561

25.571

Småanskaffelser

12.488

201.524

PBS-omkostninger

50.245

52.916

Bankomkostninger

24.694

25.073

Andre omkostninger

96.312

96.565

0
___________

-189.186
___________

493.927
___________

507.798
___________

Trykning
Fragt/forsendelse

Gebyrer vedr. sms-tjenester
Møder
Repræsentation
Markedsføring og rådgivning
Informationsmaterialer

Fokusgruppe
Temadage
Ideudvikling produktion
Anden PR-aktivitet
Websider

4. Administration
Kontorartikler og tryksager
Abonnementer/kontingenter
Porto
Telefon og internet

Overhead
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3. Information/markedsføring
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Noter
2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

20.000

100.000

Uddelt til forskning

800.000

0

Uddelt til patientstøtte

363.500

464.500

Projektuddelinger

3.679.461
___________

3.615.957
___________

Uddelinger i alt

4.862.961
___________

4.180.457
___________

0

0

Tilgang

242.193

0

Afgang

0
___________

0
___________

Kostpris 31.12.2020

242.193
___________

0
___________

Afskrivninger 01.01.2020

0

0

Årets afskrivninger

0

0

Afgang

0
___________

0
___________

Afskrivninger 31.12.2020

0
___________

0
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020

242.193
___________

0
___________

Varedebitorer

584.325

383.553

Depositum

509.404

527.909

Tilgodehavende løn

254.530

294.701

1.053.959

718.156

937.212
___________

151.083
___________

3.339.430
___________

2.075.402
___________

5. Uddelinger
Uddelt til information

Kostpris 01.01.2020

Noter
7. Tilgodehavender mv.

Andre tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger
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6. Udviklingsomkostninger
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Noter
Bunden
kapital
kr.
___________

Disponibel
kapital
kr.
___________

Egenkapital
i alt
kr.
___________

1.572.923

707.674

2.280.597

Årets resultat før uddelinger

0

5.308.124

5.308.124

Årets uddelinger jf. note 5

0

-4.862.961

-4.862.961

Realiserede og urealiserede kursreguleringer

-7.908
___________

7.908
___________

0
___________

Egenkapital 31.12.2020

1.565.015
___________

1.160.745
___________

2.725.760
___________

2020
kr.
___________

2019
kr.
___________

1.334.716

257.787

963.148

188

26.191

30.671

270.493

0

5.250

0

Samlet betaling

80.467

80.723

Skyldig feriepenge

11.680

206.685

2.536

135.656

3.169.310
___________

1.995.417
___________

5.863.791
___________

2.707.127
___________

Egenkapital 01.01.2020

9. Anden gæld
Kreditorer
Skyldig A-skat
Skyldig ATP
Skyldig AM-bidrag
Skyldig lønsumsafgift

Skyldig moms
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. 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. Da de ugandiske myndigheder 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. I løbet af
2020 har AIDS-Fondet været i tæt dialog med ugandiske advokater, Den danske ambassade i Kampala, CISU
og Udenrigsministeriet i København med henblik på at sondere andre muligheder for at stille de relevante til
ansvar.
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8. Egenkapital

AIDS-Fondet

23

Indsamlingsregnskab 2020

AIDS-Fondet
Indsamlingsregnskab 2020

Indsamlinger
Støttearrangementer
Sløjfer
Indsamling i alt

101.299
15.000
1.075
117.374

Minus udgifter til projekter
Overskud ved indsamling 2019

-65.720
51.654

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

-20.000
-800.000
768.346
-51.654

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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Forpligtelser indregnes i balancen, når fondet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
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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:

Brugstid

Restværdi

Inventar

5 år

0 procent

It-udstyr

3 år

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.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien op-

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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gøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.
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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 resultatopgø-

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til
den 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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