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Ledelsespåtegning
Landsledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.2019 31.12.2019 for LGBT+ Danmark.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik tilpasset foreningens forhold.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2019 - 31.12.2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til landsmødets godkendelse.

København, den 31.10.2020

Landsledelsen

Jackie Vesterhaab Kristensen
forperson

Jesper Bigum

Mikkel Ray Christensen

Jax Jakshøj

Ask Ulrich Petersen

Anna Wandel-Petersen

Henrik Silvius
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til landsledelsen i LGBT+ Danmark
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for LGBT+ Danmark for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter god regnskabsskik tilpasset foreningens forhold.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2019 - 31.12.2019 i overensstemmelse med god regnskabsskik tilpasset foreningens forhold.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 362 af 26.04.2018 om ”regnskab og revision m.v. af
regnskaber for modtagere af tilskud fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds
(nu Børne- og Socialministeriets) puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål”. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens
afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik tilpasset foreningens forhold. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation,
når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, 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 foreningens 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 foreningens evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at foreningen ikke 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 på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.



Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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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Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat
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.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til lovgivningen.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivnings 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;
og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter,
der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med standarderne for offentlig
revision vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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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Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat
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 31.10.2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Susanne Arnfred Møller
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24625
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
LGBT+ Danmark er en interesseorganisation, hvis formål er at arbejde for bøsser, lesbiske, biseksuelle,
transpersoner og andre minoritetspersoner, for så vidt angår seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk
og kønskarakteristika. LGBT+ Danmark arbejder for disses politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, ligestilling og trivsel såvel nationalt som internationalt. Foreningens formål tilstræbes opfyldt gennem politisk, socialt, rådgivnings-, informations- og projektarbejde. Foreningen er uafhængig i partipolitisk og religiøs henseende.

I 2019 udmøntede dette sig i en omfattende udvidelse af projektvirksomheden både nationalt og internationalt, samt driftsstøtte via Finansloven til foreningen med dens mange forgreninger af frivillige grupper,
som har bedrevet både socialt og politisk arbejde.

Det politiske arbejde
2019 var LGBT+ Danmarks første år på Finansloven (siden en kort overgang i sidste årtusind) – de 1,5
millioner kroner blev tildelt foreningen med det formål at arbejde for at understøtte, samle og styrke
LGBT+ bevægelsen i Danmark. Året sluttede med et stort seminar i Fredericia, hvor der var bred repræsentation fra organisationer og netværk landet over for at diskutere ønsker til og muligheder for samarbejde om såvel politiske som andre indsatser.

I 2019 gennemførtes også en revision og modernisering af foreningens vedtægter, så de afspejlede en
situation med en daglig ledelse og et voksende sekretariat.

Økonomiske forhold
Årets resultat for 2019 giver anledning til glæde, på trods af at overskuddet langt hen ad vejen skal forstås
som udkommet af endelig afklaring af usikkerheder fra tidligere års aktiviteter på i alt 1,838 mio. kr.


To arvebeløb modtaget i hhv. 2017 (218.345 kr. øremærket til Biblioteket) og 2018 (1.452.696 kr.
øremærket til sociale formål) fremgår således af overskuddet for 2019 i overensstemmelse med
regnskabsprincipperne, hvor det i tidligere år alene har været passiveret (hensat i balancen).



En samlet korrektion på 168.000 kr. (indtægt) vedr. korrektion til tidligere regnskabsår

Foreningen kommer således ud med et overskud på 1.910.837 kr. Egenkapitalen stiger som følge af overskuddet og udgør således 2.290.219 kr. pr. 31.12.2019.
Som lovet i sidste års ledelsesberetning, har der været fokus på at få den stramme økonomi- og likviditetsstyring, som foreningens medlemmer, bidragsydere, samarbejdspartnere og donorer har krav på.
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Ledelsesberetning, fortsat
Væsentlige begivenheder efter balancedagen og forventninger til fremtiden
Den væsentligste begivenhed efter regnskabsåret 2019 var at vi fik en ekstra et-årig bevilling på Finansloven 2020 på 2,5 millioner. Med midlerne har det været muligt at gennemføre en tiltrængt opgradering af
foreningens basisadministration samt styrke indsatsen på kommunikation og politisk arbejde. Der har således været gennemført en gennemgribende revidering af interne systemer på både økonomi- og systemsiden, samt været fokus på at få nedskrevet procedurer og politikker for hele foreningens virke. Der har
været arbejdet koncentreret på at få udarbejdet et politisk program, en medie- og kommunikationsstrategi, en plan for at øge medlemstallet og en strategi for at være tilstede på landsplan som relevant og nærværende landsforening.

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Særligt om Covid-19
Covid-19 har også påvirket foreningens indsatser på en række områder i 2020. Særligt det internationale
projektarbejde har været hårdt ramt, fordi mulighederne for at afholde planlagte aktiviteter har været væsentlig begrænset. Også foreningens rådgivning og sociale aktiviteter i Danmark har været påvirkede og i
en periode helt lukket ned. Samtidig har foreningen satset stærkt på at kunne flytte en del aktivitet over
på virtuelle fora og mødesteder, og investeret i en fuldtidsansat IT-medarbejder, som har strømlinet, opgraderet og samlet alle foreningens systemer, samt understøttet både ansatte og frivillige i at kunne arbejde virtuelt.

Ledelsen vil det kommende år have fokus på at konsolidere de mange initiativer og indsatser iværksat i
2020 samt at sikre et bæredygtigt økonomisk fundament for foreningens virke.

Udbruddet og spredningen af COVID-19 primo 2020 har ikke haft og forventes ikke at få væsentlig indvirkning på foreningens finansielle stilling.

Ændring i indregning af tilskud fra socialstyrelsen
Foreningen har tidligere indregnet tilskud fra Socialstyrelsen (tidl. Tips og Lottomidler, nu ULFRI) et år
forskudt, så feks. tilskuddet for 2017 blev anvendt i 2018. Dette skaber en del frustration da det er vanskeligt, for ikke at sige umuligt at overholde bevillingsgivers frister for regnskabsaflæggelse. Vi har ændret
indregningen af tilskud fra socialstyrelsen fra og med regnskabsår 2019 fordi vi tillige ønsker at imødekomme tilskudsgivers krav om at bevilligede tilskud indregnes og anvendes i den periode det vedrører og
som er angivet i bevillingsskrivelsen. Det betyder i praksis at der i nærværende regnskab indtægtsføres og
anvendes to tilskud (2018+2019) i et regnskabsår. Der er ikke indtægtsført mere end der er anvendt jf.
regnskabets note 1 vedr. driftstilskud. Der er ikke ændret i sammenligningstallene. Fra og med regnskabsår 2020 indtægtsføres og anvendes igen kun én bevilling – nemlig den for det aktuelle år.
Der er ingen yderligere ændringer til regnskabspraksis.
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Resultatopgørelse for 2019
2019

2018

kr.
___________

kr.
___________

403.783

495.790

95.778

196.119

2.173.000

395.920

Projektmidler

6.474.626

4.787.539

Indsamling, donationer, støttemedlemskaber

1.771.953

209.792

140.250

91.202

Diverse indtægter

80.868
___________

83.786
___________

Indtægter i alt

11.140.258
___________

6.260.148
___________

Note
____
Kontingenter
Kommunale tilskud
Driftstilskud fra Socialstyrelsen og ULFRI

1

Salgsindtægter

Omkostninger vedrørende salg

(127.345)

(207.571)

Personaleomkostninger

2

(860.337)

(147.363)

PR-omkostninger

3

(174.800)

(576.945)

Frivilligomkostninger

4

(175.327)

(172.503)

Lokaleomkostninger

5

(891.184)

(386.550)

Kontorhold og administration

6

(525.780)

(633.779)

Projektomkostninger

(6.474.626)
___________

(4.787.539)
___________

Omkostninger i alt

(9.229.399)
___________

(6.912.250)
___________

Driftsresultat

1.910.859
___________

(652.102)
___________

Finansielle poster

(22)
___________

(30)
___________

Årets resultat

1.910.837
___________

(652.132)
___________

1.910.837
___________

(652.132)
___________

1.910.837
___________

(652.132)
___________

Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år
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Balance pr. 31.12.2019
2019

2018

kr.
___________

kr.
___________

8.214

133.334

528.651

25.506

181.471

292.476

8.735.915

5.551.475

1.640

9.213

Tilgodehavende moms

53.218
___________

0
___________

Tilgodehavender

9.509.109
___________

6.012.004
___________

Likvide beholdninger

4.816.528
___________

5.384.466
___________

Omsætningsaktiver

14.325.637
___________

11.396.470
___________

Aktiver

14.325.637
___________

11.396.470
___________

Note
____
Deposita, lokaleleje
Diverse debitorer
Projektmidler hos eksterne partnere
Projektmidler tilgode hos donorer
Forudbetalinger

7
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Balance pr. 31.12.2019
2019

2018

kr.
___________

kr.
___________

2.290.219
___________

379.382
___________

2.290.219
___________

379.382
___________

Indefrosset feriepenge

129.721
___________

0
___________

Langfristede gældsforpligtelser

129.721
___________

0
___________

11.032.493

10.331.710

0

3.859

311.235

89.883

561.969
___________

591.636
___________

Kortfristede gældsforpligtelser

11.905.697
___________

11.017.088
___________

Gældsforpligtelser

12.035.418
___________

11.017.088
___________

Passiver

14.325.637
___________

11.396.470
___________

Note
____

Egenkapital

Egenkapital

8

Ikke-forbrugte projektmidler
Andre hensættelser
Diverse kreditorer
Skyldige omkostninger

Sikkerhedsstillelser og andre forpligtelser

9

10
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Noter
1. Driftstilskud fra Socialstyrelsen
I henhold til tilsagnsbrevene dateret d. 9. juli 2018 og 2. december 2019 er der nedenfor anført de budgetterede omkostninger fra ansøgningerne samt de realiserede omkostninger.
De indtægtsførte ULFRI midler i 2019 på. 673.000 kr. vedrører hhv. 2018 (327.561 kr.) og 2019
(345.439kr).
De modtagne Tips- og Lottomidler for 2020 på 401.757 kr. indtægtsføres og anvendes i 2020.

Budget

Budget

Budget Omk. ført

Driftstilskud

ULFRI

I ALT

(indt.ført)

(ind.ført)

(ind.ført)

t.kr.

t.kr.

t.kr.

I ALT
t.kr.

__________________________________________
Lønninger sekretariatsleder, økonomi og frivillige

1.200

0

1.200

(860)

70

100

170

(175)

Lokaleomkostninger

100

400

500

(891)

Telefoni, internet, kontorhold, revision mv.

130

173

303

(828)

Frivillige omkostninger

__________________________________________
I alt

1.500
673
2.173
(2.754)
__________________________________________

Der er realiseret 2.754 t.kr., i forhold til de budgetterede poster på 2.173 t.kr., hvilket er 581 t.kr. mere,
end der er budgetteret med. Dertil er der realiseret omkostninger, som der ikke er budgetteret med.

Tilskuddet anses derfor som anvendt til foreningens formål i 2019.
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Noter, fortsat
2019
kr.
___________

2018
kr.
___________

3.975.978

2.204.064

2. Personaleomkostninger
Personaleomkostninger for hele foreningen
Heraf overført til projekter

(3.115.641)
___________

(2.056.701)
___________

860.337
___________

147.363
___________

206.407

117.431

36.919

461.567

3. PR-omkostninger
Annoncer og sponsorater
Øvrige PR-udgifter
Heraf overført til projekter

(68.526)
___________

(2.053)
___________

174.800
___________
___________

576.945
___________
___________

89.988

64.846

134.639

107.759

4. Frivilligomkostninger
Frivilligpleje, -arrangementer og møder
Konferencer, rejseomkostninger og frivilliguddannelse
Heraf overført til projekter

(49.300)
___________

(102)
___________

175.327
___________

172.503
___________

648.700

324.058

242.484
___________

62.492
___________

891.184
___________

386.550
___________

5. Lokaleomkostninger
Udgifter til lokaler og opbevaring
Inventar, reparation, vedligehold og rengøring
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Noter, fortsat
2019
kr.

2018
kr.

6. Kontorhold og administration
Grunde og bygninger

43.726

19.749

Leasingafgift, kopimaskine

25.235

14.087

It og øvrige udgifter

247.697

112.106

Revision og regnskabsmæssig assistance

169.598

212.599

Bogføringsassistance

353.560

227.060

Forsikringer

37.812

29.593

Abonnementer og kontingenter

43.102

37.263

(69.230)

90.415

(167.958)

0

Tilbageførsel af tidligere nedskrevne debitorer
Regulering af projektmidler
Heraf overført til projekter

(157.762)
___________

(109.095)
___________

525.780
___________

633.779
___________

345.439

0

15.007

0

168.205
___________

25.506
___________

528.651
___________

25.506
___________

379.382

1.031.514

7. Diverse debitor
Tilgodehavende driftstilskud ULFRI
Tilgodehavende deltagerbetaling Camp Unicorn
Øvrige diverse debitorer

8. Egenkapital
Egenkapital primo
Årets resultat

1.910.837
___________

(652.132)
___________

2.290.219
___________

379.382
___________
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Noter, fortsat
2019

2018

kr.
___________

kr.
___________

Feriepengeforpligtelse

329.654

205.067

Skyldig A-skat, social sikring mv.

103.325

51.088

10.865

37.436

118.125

289.375

0

7.888

0
___________

782
___________

561.969
___________

591.636
___________

358.481
___________

196.093
___________

9. Skyldige omkostninger

Nøgledeposita
Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance
Skyldig moms
Øvrige skyldige omkostninger

10. Sikkerhedsstillelser og andre forpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje-eller leasingkontrakter frem til udløb i alt
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik tilpasset foreningens forhold.

Ændringer til indregning af tilskud og effekt af praksisændringer for indregning af tilskud
Der er for regnskabsåret foretaget ændring til indregning af drifttilskud fra socialstyrelsen i resultatopgørelsen. Baggrunden for ændringen er, at foreningen ønsker at imødekomme tilskudsgiver krav, således at
bevilligede tilskud indregnes i det, som de vedrører.

Ændringen medfører, at der for regnskabsåret 2019 er indregnet driftstilskud fra Socialstyrelsen for 2018
og 2019. Den samlede virkning af praksisændringerne påvirker således årets resultat positivt med 345
t.kr. Sammenligningstallene er ikke korrigeret.

Bortset fra ovennævnte områder er årsrapporten 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 foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, 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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter som anført nedenfor. Omkostninger indregnes med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Kontingenter
Kontingenter indregnes i resultatopgørelsen når de forfalder.

Tilskud
Tilskud indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår de vedrører.
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Anvendt regnskabspraksis, fortsat
Driftstilskud Socialstyrelsen
Driftstilskud indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår de vedrører, efter tilsagn er givet.
Projektmidler
Projektermidler indregnes i takt med at udgiferne hertil afholdes.

Indsamlinger, donationer, støttemedlemskaber
Indsamlinger, donationer, støttemedlemskaber indregenes i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet.

Øvrige indtægter
Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, de vedrører.

Udgifter
Udgifter omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, frivillige, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingsomkostninger mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens
personale. Den andel, der vedrører projektomkostninger, henføres dertil.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen
Deposita
Deposita optages til nominel værdi.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indståender på foreningens bankkonti samt kassebeholdninger.

Ikke-forbrugte projektmidler
Ikke-forbrugte projektmidler er hensat under balancen, idet disse ikke er anvendt i regnskabsåret.

