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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 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 2021 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 i årsrapporten.

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 afsnittet i årsrapporten, 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 i årsrapporten.
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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.










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.

Penneo dokumentnøgle: 64JJN-FJ61W-PHE17-K6JK6-C68QV-MPE27

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:
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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 24. maj 2022

Michael Wienberg
Registreret revisor
mne18012

Penneo dokumentnøgle: 64JJN-FJ61W-PHE17-K6JK6-C68QV-MPE27

Dansk Revision Søborg
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR nr. 14 64 99 05

AIDS-Fondet

7

Ledelsesberetning 2021
2021 var året, hvor vi så tilbage på 40 år med hiv og aids, men også 25-året for kombinationsbehandlingen,
der har reddet millioner af liv. AIDS-Fondet fik ny direktør og der blev sat gang i at udvikle og styrke organisationens understøttende funktioner – økonomi, administration, kommunikation og fundraising – for at vores
nationale og internationale indsatser kan sikres og vokse, som de skal. Trivsel og arbejdsglæde er øget markant, hvilket kom til udtryk i årets APV.

Globalt set så vi, at vores partnere i Uganda og Malawi fandt nye metoder til at nå målgrupperne og dermed
sikre, at forebyggelse og behandling af hiv og aids trods store benspænd nåede ud til dem, der behøver hjælpen mest. Fra AIDS-Fondets side har vi haft konstant og tæt dialog med partnere for at sikre, at vi ikke mistede momentum i vores initiativer, selvom vi var midt i en pandemi.
Internt i organisationen har vi arbejdet hårdt på at sikre en mere stabil drift økonomisk, hvor vores resultat i
år er tilfredsstillende. Der er igangsat flere initiativer, som over en årrække skal konsolidere AIDS-Fondet og
sikre, at vi er rustet til fremtidens udfordringer.
AIDS-FONDETS NATIONALE ARBEJDE
Stop udbredelsen af hiv. Kæmp for seksuel sundhed.
Antallet af nye hiv-tilfælde falder for tredje år i træk i Danmark. I 2020 blev der anmeldt 110 nye hivdiagnoser i Danmark ifølge Statens Serum Institut. Det er det laveste antal siden starten af hiv-epidemien.
Faldet er kommet i takt med øget velbehandlethed, øget adgang til forebyggende behandling som PrEP og
øget testhyppighed blandt mænd, der har sex med mænd.
Vi har fat i de rigtige. Nu gælder det om at holde fast. Samtidig ved vi, at de sidste bliver de sværeste at nå.
Blandt de nydiagnosticerede er 61 mænd, der har sex med mænd. Af dem var 40% sentestere, hvor det
blandt de 47 heteroseksuelt smittede var 72%, der blev opdaget sent. For at nå disse grupper, kræver det
fortsat en mere håndholdt og målgruppespecifik indsats.
Bredere set ser vi, at sexsygdomme generelt er i stigning, og vi oplever stor uvidenhed og skam i relation hertil. Mange unge har ikke tilstrækkelig viden om sexsygdommes smitteveje og symptomer, og de frygter at
blive udskammet af sundhedspersonalet. Vores ambition er fortsat, at Danmark skal være det første land i
verden uden nye tilfælde af hiv i 2030.
Fordobling af antal brugere i 2021
På trods af fortsatte udfordringer med corona i 2021, har Checkpoint haft et rekordår med mere end en fordobling af antallet af brugerhenvendelser. 8.820 personer har modtaget test, rådgivning, PrEP eller HPVvaccination. Derudover har 34 7.-9.-klasser i Odense Kommune modtaget normkritisk seksualundervisning.
Med mere end 15 års erfaring med test og rådgivning manifesterer Checkpoint sig dermed mere og mere
som et fast forankret tilbud til særligt udsatte målgrupper i Danmark.
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På trods af endnu et år i coronaens skygge, så har vi oplevet en markant fremgang i antallet af brugere i vores
Checkpoint-klinikker. Vores kommunikationsindsats har sikret, at kendskabet til os er støt stigende og vi når
endnu bredere ud til vores målgrupper, end vi har gjort i årene før.
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Personlig rådgivning og det terapeutiske tilbud
AIDS-Fondets specialiserede rådgivningstilbud har fokus på at sikre bedre seksuel sundhed blandt højrisikogrupper og mindre skam i relation til at varetage den seksuelle sundhed. Tilbuddet råder over socialfaglige,
sexologiske, sygeplejefaglige og terapeutiske kompetencer.

Vi har derudover haft forebyggende rådgivningssamtaler med 38 mænd, der har sex med mænd, 4 transpersoner og 10 udsatte personer med minoritetsetnisk baggrund. Corona har sat sit præg på de nævnte målgrupper. Restriktioner i forhold til social kontakt har skruet op for oplevelser af ensomhed og den lange nedlukning af barer, saunaer og sexklubber har medført mange flere seksuelle møder i privat regi, hvor der bliver
dyrket mere risikobetonet sex.
I rådgivningssamtalerne har der også i 2021 været fokus på internaliseret homo- og transfobi, minoritetsstress og øvrige udfordringer i forhold til et dårligt mentalt helbred, som tilsammen kan udmønte sig i seksuel
risikoadfærd, herunder også chemsex. 16% af årets forebyggende rådgivningssamtaler viste sig at have seksuelle overgreb som underliggende tema. Overgrebet var altså ikke nødvendigvis indgangen til samtalen hos
os, men tematikken er kommet frem i forløbet. Der har været tale om overgreb både i barndom, ungdom og
voksenliv. For en del af de rådsøgende har det været en førstegangoplevelse at dele det, de har været udsat
for, med nogen.
PrEP – helt nødvendigt for at nå målet om ingen nye hiv-tilfælde i 2030
Samarbejdet med Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, om en PrEP-klinik i Checkpoint er en stor
succes. Checkpoint i København er nu en af de største danske klinikker. Da de nationale retningslinjer for
frekvensen af PrEP-kontroller blev ændret fra hver 3. måned til hver 6. måned, har vi i slutningen af året haft
mulighed for at udvide vores kapacitet. Derfor forventer vi at se en yderligere stigning i 2022.
Chemsex – en bekymrende udvikling
Vi ser en tendens blandt vores brugere til, at der er en stigning i brugen af de hårdere stoffer i chemsexsammenhænge. 79% af dem, der får rådgivning omkring chemsex, har brugt Crystal Meth. De høje tal bekræftes af kontakter i miljøet, der fortæller at Crystal Meth det seneste år har cementeret sig som det primære stof i chemsex-miljøet.
HPV: Indsatsen mod analkræft
I 2021 har Checkpoint fortsat været en del af HPV-catch-up programmet for unge mænd, der har sex med
mænd og transpersoner i alderen 18-25. Vi har oplevet stor efterspørgsel på tilbuddet, og det har både været
effektivt og meningsfuldt for brugerne, at de kan blive testet og vaccineret i samme klinik. Tilbuddet har derfor været til stor gavn for den seksuelle sundhed i Danmark, hvor mere end 500 personer har modtaget 960
vaccinationer.
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I 2021 var der samtaler med 25 personer med ny-diagnosticeret hiv. Derudover har vi haft rådgivningssamtaler med 25 personer, som lever med hiv, og som er særligt udsat. Personer, der diagnosticeres med hiv, gennemlever også i dag en tilstand af chok og krise i tiden efter diagnosen stilles. Blandt årsagerne er fortidens
billeder af hiv og AIDS, som ofte præger forestillingen om, hvad det vil sige at leve med hiv og at det stadig er
forbundet med skyld og skam at få hiv. Af samme grund gør frygten for omverdenens dom det fortsat vanskeligt for mange at dele diagnosen, også med de nærmeste.
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AIDS-FONDETS INTERNATIONALE ARBEJDE

Aids-relaterede dødsfald var inden Corona reduceret med 64% siden det peakede i 2004. Vi har endnu ikke
det fulde billede af konsekvenserne, men i 2020 blev der ifølge Den Globale Fonds estimater foretaget 22%
færre tests og forebyggende indsatser faldt med 11%. Alene i 2020 fik 1,5 millioner mennesker konstateret
hiv og 680.000 døde af aids. I Afrika syd for Sahara er aids-relaterede sygdomme fortsat den væsentligste
dødsårsag for alle mellem 15 og 49 år. Kvinder og piger udgjorde i 2020 63 % af de nye hiv-tilfælde og blandt
teenagere var seks ud af syv nysmittede piger. Hvis den udvikling fortsætter, bliver det i Afrika syd for Sahara
en kvindesygdom.
Hiv er drevet af fattigdom og ulighed, som er steget under pandemien. Samfundsnedlukninger har efterladt
de, der i forvejen havde det svært ved at få adgang til sundhedsydelser, i en endnu værre situation.
En diagnose med hiv leder ofte til øget fattigdom på grund af stigmatisering og tab af arbejdsevne eller job.
Historien har vist os, at hvis vi skal bekæmpe epidemier effektivt, så kræver det fokus på de underliggende
strukturelle faktorer som ulighed, diskrimination, kriminalisering og kønsbaseret vold, der driver epidemien.
En ambitiøs dansk hiv-indsats
Vi har i 2021 engageret os i at få hiv og aids, seksuel sundhed og rettigheder og global sundhed højere op på
den udviklingspolitiske dagsorden og give vores partnere og målgrupper mulighed for at komme til orde. Det
har vi gjort ved at engagere os i højniveaumøder, gå i dialog med danske beslutningstagere, lave kampagner,
events og indlæg til diverse medier.
Vi sikrede politisk opbakning til ekstra nordiske bevillinger. Herunder en ekstra dansk bevilling på 25 millioner
kroner til Den Globale Fonds arbejde med at afbøde konsekvenserne af corona og til at få bade IAVI og IPM
på finansloven for en ny 4-årig periode med 20 millioner kroner til hver organisation ved at bidrage med viden om organisationernes vigtige arbejde og resultater.
AIDS-Fondets programarbejde i Malawi, Uganda, Etiopien og Zambia
I 2021 afsluttede vi vores første 3-årige programfase i Uganda og Malawi med flotte resultater og dokumenteret ved en utrolig positiv ekstern evalueringsrapport. Programmet har bidraget til at bekæmpe hiv og forbedre rettighederne for særligt udsatte grupper, herunder sexarbejdere, mænd der har sex med mænd og
transpersoner. De fire hovedelementer i programmet er:
 Mobilisering og oplysning af målgrupper i seksuel sundhed og rettigheder
 Uddannelse af sundhedspersonale for at sikre adgang til ikke-diskriminerende sundhedsydelser
 Bekæmpelse af strukturelle barrierer for hiv-bekæmpelse, herunder kriminaliserende lovgivning,
stigma, diskrimination og politivold
 Styrkelse af samarbejdsorganisationernes kapacitet som stærke civilsamfundsaktører
Indsatserne bliver implementeret af AIDS-Fondets partnere, som enten er ledet af målgrupperne eller er deres tætte allierede.
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Corona og den globale hiv-indsats
Corona-pandemien har haft meget negative konsekvenser for den globale kamp mod hiv og aids. Årtiers
fremgang er vendt, fordi indsatser til forebyggelse, test og behandling er gået ned. Derfor risikerer vi at se
flere smittede og flere dødsfald. Men pandemien har også vist os, hvad vi kan opnå, hvis viljen og den globale
solidaritet er til stede.
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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. Sundhedstilbuddene har i vid udstrækning fokuseret på Corona og adgang til test for hiv og andre sexsygdomme
har derfor været begrænset. LGBT+-personer i Uganda er blevet forfulgt og flere arresteret under anklager
om spredning af Corona og aids.

På trods af 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 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 Corona på hiv-forebyggelse, og menneskerettighedskrænkelser. Blandt andet har vi ligesom i 2020 udleveret hiv-selvtests, kondomer, fødevarehjælp,
mundbind og håndsprit til udsatte målgrupper og opsat mobile testcentre samt håndvaske ved sexhotspots.
I Etiopien fortsatte vi vores samarbejde med den lokale partner, Volunteers for Family Development, hvor vi
understøtter 16 forældreløse børn, der lever med hiv. Igen takket være donationer fra Edith og Godtfred Kirk
Christiansens Fond og Norsk Adopsjonsforum.
I Zambia afsluttede vi vores EU-finansierede projekt i samarbejde med vores lokale partner, IWAWA, som har
vist gode resultater i forhold til at bekæmpe stigma og hiv, særligt blandt kvinder og piger.
I 2021 fik vi godkendt en ny 4-årig programperiode, der bygger videre på vores eksisterende indsatser med
ekstra fokus på at udvide til nye distrikter, afbøde de negative konsekvenser af Corona, øge den mentale
sundhed og robustheden blandt målgrupperne. Vi har således sikret økonomien fremadrettet og kan nu også
fokusere på at søge flere midler, så vi kan udvide vores internationale arbejde.

KAMPAGNER OG KOMMUNIKATION
40 år med hiv og aids i Danmark
40-året for aids-epidemien blev et centralt omdrejningspunkt for kommunikationen. Vi brugte anledningen til
igen at sætte hiv og aids på dagsordenen med et særligt fokus på stigma og fordomme omkring hiv. Vi lancerede med en forside på Politiken i august, hvor direktøren fortalte sin egen historie om at leve med hiv. I efteråret arbejdede vi med otte mennesker, der har levet med hiv i mange år om at udvikle og skrive deres
historier. De udkom i bogform på World Aids Day den 1. december og blev godt taget imod alle steder. Det
medførte en lang række pressehistorier, hvor forfatterne selv havde ordet. Derudover lavede vi en podcast i
tre afsnit ”Bøssepesten og dens pionerer – 40 år med aids i Danmark.”
En sideeffekt af projektet blev, at vi fik genskabt forbindelsen til den gamle målgruppe: dem der lever med
hiv. Det er vigtigt, at vi husker vores rødder og vores dna, også når vi udvikler os og bliver mere professionaliserede.
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Sexarbejdere og LGBT+ personer i Uganda har flere gange 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 hivbehandling.
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Forebyggelsesindsatsen
Vi udgav i starten af 2021 en rapport om unge heteroseksuelle og LGBT+ personers testadfærd, og data og
findings fra rapporten bruger vi i den løbende forebyggelsesindsats. Det er en styrke, når vores kommunikation er lavet på et grundlag af viden, vi har fra vores brugere. Det er et af de skridt, vi har taget for at komme
tættere på vores målgrupper.

DET ØKONOMISK RESULTAT
Årets resultat
AIDS-Fondets resultat før uddelinger er i 2021 på 3,9 mio. kr. imod 5,3 mio. kr. i 2020, hvilket anses for tilfredsstillende. Der er i 2021 uddelt i alt 3,9 mio. kr. imod 4,9 mio. kr. i 2020.
De samlede indtægter er steget med 0,4 mio. kr. i forhold til 2020, hvilket primært skyldes stigninger i bidrag
fra faste bidragsydere, mens vi ser et fald på virksomhedssamarbejder. Indtægter fra arv og gaver samt fonde
og legater ligger på niveau med sidste år. Vores lønomkostninger er øget med 2,0 mio. kr. sammenlignet med
sidste år, og de totale omkostninger er steget med 1,8 mio. kr. Denne stigning skyldes overvejende øget udgifter til opgradering af IT-systemer, styrkelse af organisationen og kortvaring ekstern assistance samt generel
øget aktivitet.
Egenkapitalen er øget med årets beskedne resultat på 56.844 kr. Sidste år blev egenkapitalen opskrevet med
0,4 mio. kr.
Forventninger til fremtiden: Vi skal være stærkere, mere synlige og stadig en attraktiv arbejdsplads
I 2021 sikrede vi en fireårig bevilling til vores internationale arbejde, sådan at det er sikret fremover. Samme
sikkerhed skal vi i 2022 forsøge at skabe for AIDS-Fondets nationale arbejde i Checkpoint. Vi har store ambitioner for fremtidens Checkpoint, hvor bredden af tilbud skal være større end i dag og vi skal udbredes til at
dække alle regioner. Det kræver en stærk understøttelse både ledelsesmæssigt og administrativt, hvorfor
den faglige udvikling her fortsættes.
Vores kommunikation skal i 2022 sikre øgede indtægter via hvervningsinitiativer og særlige indsatser og
kampagner for både forebyggelse, test og internationale initiativer.
Forebyggende rådgivning til unge heteroseksuelle er et område, der kun er et par år gammelt hos os. Dette
arbejde fortsætter også i 2022, hvor fokus er på koblingen mellem mental og seksuel sundhed for denne
gruppe af unge, som vi ikke kan visitere til frivillig rådgivning i andre organisationer.
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Katastrofeindsamling: Anholdte i Uganda
I forsommeren 2021 blev 44 LGBT+ personer anholdt i Uganda. Vi reagerede hurtigt, da vores partner henvendte sig for at få hjælp og iværksatte i løbet af 12 timer en kampagne, der samlede penge ind. Pengene
blev brugt til at give de anholdte mad og et sikkert sted at være, når de kom ud mod kaution. Vi samlede
10.000 kr ind. Beløbet er ikke stort, men det var en god øvelse i, hvor hurtigt vi kan rykke og en god læring til
brug for større indsatser i 2022.
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2022 fortsætter vi det store politiske arbejde for at sikre, at Checkpoint kan fortsætte aktiviteterne og arbejdet for at bekæmpe ulighed i sundhed for særligt udsatte målgrupper fra 2023 og frem, hvor satspuljemidlerne udløber.
Internationalt vil vi sammen med vores partnere fortsætte og videreudvikle vores indsatser med at bekæmpe
hiv og fremme sundhed og rettigheder for udsatte grupper i Uganda og Malawi med vores nye bevillingen i
ryggen.
Politisk bliver den vigtigste opgave at sikre Danmarks fortsatte økonomiske opbakning til Den Globale Fond,
når der er genopfyldningskonference i september.

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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AIDS-Fondet forventer, at der i 2021 kommer indtægter på kr. 28,8 mio. kr., omkostninger på 23,9 mio. kr. og
uddelinger for 4,8 mio. kr.
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2021
kr.
___________

2020
kr.
___________

2.523.856
37.732
1.323.485
8.439.672
1.898.936
1.329.029
4.650.011
5.404.562
369.321
2.080.849
621.371
11.744
-86.011
68.861
240.058
___________

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
___________

Indtægter i alt

28.913.476
___________

28.500.286
___________

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

10.411.474
3.937.976
3.226.092
1.402.309
795.199
1.103.436
296.963
2.171.751
975.003
536.642
147.022
___________

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
___________

Omkostninger i alt

25.003.867
___________

23.192.162
___________

Årets resultat før uddelinger

3.909.609
___________

5.308.124
___________

Resultatdisponering
Årets resultat før uddelinger
Disponibel kapital fra tidligere år

3.909.609
1.160.745
___________

5.308.124
707.674
___________

I alt til disposition

5.070.354
___________

6.015.798
___________

5
8

3.852.764
1.262.238

4.862.961
1.160.745

8

- 44.648
___________

-7.908
___________

5.070.354
___________

6.015.798
___________

Note
____
Arv og gaver
Indsamling
Faste bidragsydere
Driftstilskud fra Sundhedsstyrelsen, Stop udbredelsen af hiv
Driftstilskud fra Sundhedsstyrelsen, På vej mod mål med brugere
Tilskud fra Københavns Kommune vedr. ”Checkpoint”
Satspuljebevilling, Én indgang til opsporing, rådgivning og test
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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2021
kr.
___________

2020
kr.
___________

Investeringsbeviser

1.517.281

1.553.227

Likvide beholdning

3.086
___________

11.788
___________

Bundne aktiver

1.520.367
___________

1.565.015
___________

318.919

242.193

0

18.736

1.274.211

3.339.430

Likvide beholdninger

5.322.771
___________

7.011.038
___________

Disponible aktiver

6.915.901
___________

10.611.397
___________

Aktiver

8.436.268
___________

12.176.412
___________

Note
____

Udviklingsomkostninger

6

Varebeholdninger
Tilgodehavender m.v.

7
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Balance pr. 31.12.2021
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2021
kr.
___________

2020
kr.
___________

1.520.367

1.565.015

1.262.238
___________

1.160.745
___________

2.782.605
___________

2.725.760
___________

1.594.398

1.691.184

868.579

1.895.677

3.190.686
___________

5.863.791
___________

Gæld i alt

5.653.663
___________

9.450.652
___________

Passiver

8.436.268
___________

12.176.412
___________

Note
____
Bunden kapital
Disponibel kapital
Egenkapital

8

Feriepengeforpligtelse
Periodisering
Anden gæld

9

Eventualforpligtelser

10

Indsamlingsregnskab

11
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Noter
2021
kr.
___________

2020
kr.
___________

Checkpoint, Frederiksberg Kommune

199.938

0

Projekt ”Ung til Yngre”

100.000

0

Projekt ”Fast Track City”, Københavns Kommune

150.000

0

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

409.439

280.669

0

157.565

3.980.142

4.926.556

561.039

188.961

4.004
___________

0
___________

5.404.562
___________

5.553.751
___________

-33.524

-689

Øvrige renter

-1.700

-3.458

Udbytte

-5.392

21.568

-35.946

-7.908

-9.449
___________

-334
___________

-86.011
___________

9.179
___________

Reducing stigma and discrimination of people living with HIV/AIDS in
Itezhi-Tezhi District, Zambia, EU
HIV Prevention among Key Populations in Malawi and Uganda, CISU
Rebuilding civic space for LGBT+ persons and sex workers in Uganda, CISU
Regulering tidligere år

2. Nettorenter
Renter pengeinstitutter

Kursgevinst-/tab obligationer
Valuta kurstab/-gevinst
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1. Øvrige bidrag og tilskud
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Noter
2021
kr.
___________

2020
kr.
___________

52.323

36.715

Fragt/forsendelse

1.546

0

Fotomateriale

3.189

65.946

647.677

859.257

21.236

20.508

Kontaktdatabase, journalister

0

16.650

Gebyrer vedr. sms-tjenester

0

6.250

Møder

0

0

4.487

1.303

Markedsføring og rådgivning

107.460

163.246

Informationsmaterialer

383.924

661

3.828

94.338

42.628

68.628

0

2.990

28.528

27.903

0

249.313

9.618

0

95.865
___________

194.541
___________

1.402.309
___________

1.808.249
___________

18.683

9.690

132.803

128.271

20.107

19.368

130.530

122.298

14.546

30.561

136.502

12.488

PBS-omkostninger

43.934

50.245

Bankomkostninger

30.981

24.694

267.113

96.312

0
___________

0
___________

795.199
___________

493.927
___________

Trykning

Annoncering
Presseklip

Repræsentation

Evaluering og analyse
Events
Fokusgruppe
Temadage
Ideudvikling produktion
Anden PR-aktivitet
Websider

4. Administration
Kontorartikler og tryksager
Abonnementer/kontingenter
Porto
Telefon og internet
Fotokopi (leje, service mv.)
Småanskaffelser

Andre omkostninger
Overhead
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3. Information/markedsføring
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Noter
2021
kr.
___________

2020
kr.
___________

0

20.000

3.497

800.000

369.500

363.500

Projektuddelinger

3.479.767
___________

3.679.461
___________

Uddelinger i alt

3.852.764
___________

4.862.961
___________

Kostpris 01.01.

242.193

0

Tilgang

223.748

242.193

Afgang

0
___________

0
___________

Kostpris 31.12.

465.941
___________

242.193
___________

0

0

-147.022

0

Afgang

0
___________

0
___________

Afskrivninger 31.12.

-147.022
___________

0
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.

318.919
___________

242.193
___________

Varedebitorer

170.553

584.325

Depositum

294.748

509.404

Tilgodehavende løn

151.222

254.530

Andre tilgodehavender

406.600

1.053.959

251.088
___________

937.212
___________

1.274.211
___________

3.339.430
___________

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

Afskrivninger 01.01.
Årets afskrivninger

Noter
7. Tilgodehavender mv.

Forudbetalte omkostninger
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6. Udviklingsomkostninger
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Noter
Bunden
kapital
kr.
___________

Disponibel
kapital
kr.
___________

Egenkapital
i alt
kr.
___________

1.565.015

1.160.745

2.725.760

Årets resultat før uddelinger

0

3.909.609

3.909.609

Årets uddelinger jf. note 5

0

-3.852.764

-43.852.765

Realiserede og urealiserede kursreguleringer

- 44.648
___________

44.648
___________

1
___________

Egenkapital 31.12.2021

1.520.367
___________

1.262.238
___________

2.782.605
___________

2021
kr.
___________

2020
kr.
___________

Kreditorer

580.024

1.334.716

Skyldig A-skat og AM-bidrag

527.208

1.233.641

32.106

26.191

641.767

270.493

0

5.250

59.810

80.467

9.150

11.680

61.549

2.536

1.920.839
___________

3.169.310
___________

3.190.686
___________

5.863.791
___________

Egenkapital 01.01.2021

9. Anden gæld

Skyldig ATP
Skyldig AM-bidrag
Skyldig lønsumsafgift
Samlet betaling
Skyldig feriepenge
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
2021 har AIDS-Fondet fortsat 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
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11. Indsamlingsregnskab 2020

AIDS-Fondet
Indsamlingsregnskab 2021

Indsamlinger
Støttearrangementer
Sløjfer
Indsamling i alt

37.732
0
37.732

Minus udgifter til projekter
Overskud ved indsamling 2021

-34.000
3.732

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

0
-3.497
-235
-3.732

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.
De indsamlede midler anvendes til fordel for støtte til personer der lever med HIV, patientlegater, Forskning,
Internationalt arbejde og Informationskampagner.
Organisationens indsamlinger, der har været landsdækkende, er forgået ved opstilling af indsamlingsbøsser
og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.aidsfondet.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.
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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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