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Foreningsoplysninger 

LGBT+ Danmark 

Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 

Vestergade 18E, 1456 København K 

CVR-nr.: 23 07 25 13 

Hjemstedskommune: København 

Telefon: 33 13 19 48 

E-mail: lgbt@lgbt.dk 

 

Revision 

Dansk Revision Søborg 

Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 

for LGBT+ Danmark. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 

- 31. december 2021.  

 

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

omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 

København, den 21. april 2022 

 

Bestyrelsen 

 

 

Ask Ulrich Petersen       Lars Backe  Silje Ellehammer Munk 

forperson   

  

 

 

Lorraine Hayles       Jesper Bigum Mikkel Christensen  

 

 

 

Morten Grumstrup                           Henrik Silvius                       Katarina Langley 

 

 

 

 

Stine Johansen Rei Makay Mansa  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen for LGBT+ Danmark 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for LGBT+ Danmark for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, der 

omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 

efter god regnskabsskik og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 21 - 23.  

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 

– 31. december 2021 i overensstemmelse med lov om visse foreningers bestemmelse om god regnskabsskik 

og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 21 - 23. 

 

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. 112 af 5. februar 2020 om ansøgningspuljen til landsdækkende 

frivillige sociale organisationer, 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. 

 

Fremhævelse af forhold i regnskabet 

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på side 21 - 23, hvor anvendt 

regnskabspraksis beskrives. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensstemmelse med lov 

om visse foreninger. 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad 

af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 

overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 

Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge 

af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis 

eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 

årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

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 fonden ikke længere kan fortsætte driften. 
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 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. 

 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 

af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 

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 

lov om visse foreninger. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om visse foreningers krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 

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

er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af 

de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer 

og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat  

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. 

 

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 21. april 2022 

 

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

 

 

Michael Wienberg  

Registreret revisor 

mne18012  
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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. Foreningen implementerede i 2021 en lang række initiativer 

og projekter, nationalt såvel som internationalt.  

 

Det politiske arbejde 

2021 bød på flere politiske landvindinger i kampen for lige rettigheder og lige vilkår for LGBT+ personer. I 

december vedtog Folketinget en ændring af loven for hadforbrydelser, forskelsbehandling og hadefulde 

ytringer, så den nu eksplicit sikrer LGBT+ personer mod diskrimination. Et flertal i Folketinget besluttede 

også en ny orlovsaftale, der giver mulighed for familier med op til fire forældre at dele orloven.  

 

Økonomiske forhold 

De seneste års mere åbne debat om forhold for kønslige og seksuelle minoriteter kan aflæses i efterspørgsel 

efter LGBT+ Danmarks ekspertviden, og vi oplevede i 2021 en markant vækst i salg af opkvalificerende kurser 

og workshops til fagprofessionelle. Foreningen rykkede i maj 2021 til nye lokaler, og har i de nye omgivelser 

fået mulighed for at huse langt flere frivillige aktiviteter end hidtil, hvorfor der i året også er sket en øgning på 

frivillig- og lokaleudgifter.  

 

Årets resultat for 2021 giver anledning til glæde idet vi kommer ud af året med et langt mindre overforbrug 

end budgetteret, således at egenkapitalen nu udgør 3.258.100 kr. pr. 31.12.2021.  
 

Væsentlige begivenheder efter balancedagen og forventninger til fremtiden 

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

Ledelsen vil i det kommende år have fokus på at sikre en bæredygtigt vækst for foreningens virke.  

 

Særligt om Covid-19 

Covid-19 påvirkede foreningens indsatser på en række områder særligt i det første kvartal af 2021. Grundet 

nedlukninger var mulighederne for at afholde planlagte aktiviteter begrænset, og internationalt skullet 

foreningen igen håndtere henvendelser om krisehjælp. Foreningens rådgivning, bibliotek og sociale aktiviteter 

i Danmark var lukket for fysisk fremmøde frem til og med påske. Derefter har sekretariat og i stigende grad 

projekt- og frivilligaktiviteter fundet tilbage til sin daglige gænge fra før corona. Vi er således i den glædelige 

situation at Covid-19 ikke har haft nogen væsentlig indvirkning på foreningens finansielle stilling. 
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Resultatopgørelse for 2021 

  2021 2020  

 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Kontingenter, private  418.856 365.684 

Kontingenter, virksomheder og andre organisationer  40.000 0 

Driftstilskud fra kommuner  1 103.335 175.217 

Driftstilskud fra Staten og Socialstyrelsen 1 4.290.994 4.401.757 

Projektmidler  8.037.941 6.469.311 

Indsamling, donationer, støttemedlemskaber 2 598.912 956.764 

Salgsindtægter  275.486 72.940 

Diverse indtægter  81.056 112.379  ___________ ___________ 

Indtægter  13.846.580 12.554.052  ___________ ___________ 

 

Omkostninger vedrørende salg 3 - 113.057 - 16.826 

Personaleomkostninger 4 - 3.648.505 - 3.678.596 

PR-omkostninger 5 - 576.193 - 82.733 

Frivilligomkostninger 6 - 167.411 - 86.843 

Lokaleomkostninger 7 - 846.794 - 742.152 

Kontorhold og administration 8 - 481.513 - 401.283 

Egenfinansiering af projekter  -17.500 0 

Projektomkostninger  - 8.037.941 - 6.469.311  ___________ ___________ 

Omkostninger i alt  - 13.888.914 - 11.477.744  ___________ ___________ 

 

Driftsresultat før finansielle poster   - 42.334 1.076.308    ___________ ___________ 

 

Finansielle poster  9 - 50.274 - 15.819   ___________ ___________ 

 

Årets resultat   - 92.608 1.060.489    ___________ ___________ 

 

 

Forslag til resultatdisponering 

Overført til næste år   - 92.608 1.060.489   ___________ ___________ 

 

   - 92.608 1.060.489    ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2021 

  2021 2020  

 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Deposita, lokaleleje  197.250 750 

Diverse debitorer   49.283 41.045 

Projektmidler hos eksterne partnere  0 811.386 

Projektmidler tilgode hos donorer  4.143.253 8.182.441 

Forudbetalinger  12.262 0 

Tilgodehavende lønsumsafgift  80.768 0 

Tilgodehavende på skattekontoen  524.537 0  ___________ ___________ 

Tilgodehavender  5.007.353 9.035.622  ___________ ___________ 

 

Likvide beholdninger  8.812.628 9.467.146  ___________ ___________ 

 

Omsætningsaktiver  13.819.981 18.502.768  ___________ ___________ 

 

Aktiver  13.819.981 18.502.768  ___________ ___________    
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Balance pr. 31.12.2021 

  2021 2020  

 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Egenkapital  3.258.100 3.350.708  ___________ ___________ 

Egenkapital 10 3.258.100 3.350.708  ___________ ___________ 

 

Indefrosset feriepenge  0 338.208  ___________ ___________ 

Langfristede gældsforpligtelser  0 338.208  ___________ ___________ 

 

 

Ikke-forbrugte projektmidler  9.830.116 13.022.444 

Skyldig lønsumsafgift  0 115.999 

Diverse kreditorer  204.009 466.339 

Skyldige omkostninger 11 527.756 1.209.070  ___________ ___________ 

Kortfristede gældsforpligtelser  10.561.881 14.813.852  ___________ ___________ 

 

Gældsforpligtelser  10.561.881 15.152.060  ___________ ___________ 

 

Passiver  13.819.681 18.502.768  ___________ ___________    

 

Sikkerhedsstillelser og andre forpligtelser 12 

Projekter 13   
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Noter 

1. Driftstilskud fra Staten, Socialstyrelsen og Københavns/ Frederiksberg Kommune 
 

I henhold til tilsagnsbrevene dateret d. 4. marts 2021, 30. juni 2021, 15. juni 2021 og 10. december 2020 er 

der nedenfor anført de budgetterede omkostninger fra ansøgningerne samt de realiserede omkostninger. 

 

 

  

 
 

Der er realiseret 5.144 t.kr., i forhold til de budgetterede poster på 4.394 t.kr., hvilket er 750 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 2021. 

 

 

2. Specifikation af indsamling, donationer mm. 
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Noter 
 

  2021 2020  

  kr. kr.   ___________ ___________ 

3. Omkostninger vedrørende salg 

Omkostninger vedrørende salg  96.972 16.826 

Heraf overført fra projekter  16.085 0  ___________ ___________ 

  113.057 16.826  ___________ ___________ 

 

4. Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger for hele foreningen  7.647.988 6.415.536 

Lønsumsafgift  39.231 115.999 

Heraf overført til projekter  - 4.038.714 - 2.852.939  ___________ ___________ 

  3.648.505 3.678.596  ___________ ___________ 

 

 

5. PR-omkostninger 

Annoncer og sponsorater  558.037 65.759 

Øvrige PR-udgifter  157.180 38.960 

Heraf overført til projekter  - 139.024 - 21.986  ___________ ___________ 

  576.193 82.733  ___________ ___________ 

 

6. Frivilligomkostninger 

Frivilligpleje, -arrangementer og møder  221.085 125.709 

Konferencer, rejseomkostninger og frivilliguddannelse  279.152 93.765 

Heraf overført til projekter  - 332.826 - 132.631  ___________ ___________ 

  167.411 86.843  ___________ ___________ 

 

7. Lokaleomkostninger 

Udgifter til lokaler og opbevaring  818.096 614.599 

Inventar, reparation, vedligehold og rengøring  246.124 127.553 

Heraf overført til projekter  - 217.426 0  ___________ ___________ 

  846.794 742.152  ___________ ___________ 
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Noter 
 

  2021 2020  

  kr. kr.   ___________ ___________ 

 

8. Kontorhold og administration 

Kontorartikler mm.  25.652 33.075 

Leasingafgift, kopimaskine  48.928 33.220 

It og øvrige udgifter  237.481 281.612 

Direkte støtte, arbejdslegat søhesten  43.083 0 

Revision og regnskabsmæssig assistance  93.365 177.046 

Konsulentbistand   258.138 269.337 

Forsikringer  49.527 37.215 

Abonnementer og kontingenter  49.855 52.397 

Tilbageførsel af tidligere nedskrevne debitorer  0 60.489 

Heraf overført til projekter  - 324.516 - 171.037  ___________ ___________ 

  481.513 401.283  ___________ ___________ 

 

9. Finansielle poster 

Negativ rente, bank  64.448 15.819 

Heraf overført til projekter  - 14.174 0  ___________ ___________ 

  50.274 15.819  ___________ ___________ 

 

10. Egenkapital 

Egenkapital primo  3.350.708 2.290.219 

Årets resultat  - 92.608 1.060.489  ___________ ___________ 

  3.258.100 3.350.708  ___________ ___________ 
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Noter 
 

  2021 2020  

  kr. kr.   ___________ ___________ 

 

11. Skyldige omkostninger 

Feriepengeforpligtelse  255.471 288.837 

Skyldig A-skat, social sikring mv.  135.643 577.640 

Nøgledeposita  16.965 10.265 

Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance  59.880 73.000 

Skyldig moms  36.553 214.301 

Øvrige skyldige omkostninger  23.244 45.027  ___________ ___________ 

  527.756 1.209.070  ___________ ___________ 

 

12. Sikkerhedsstillelser og andre forpligtelser 

Forpligtelser i henhold til leje-eller leasingkontrakter frem til udløb i alt  3.884.383 443.680  ___________ ___________ 

  3.884.383 443.680  ___________ ___________ 
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Noter 
 

13. Projekter  
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Noter 
 

13. Projekter, fortsat 
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13. Projekter, fortsat 
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13. Projekter, fortsat 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik tilpasset foreningens forhold. 

 

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 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 årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.   

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes om-

kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte for-

pligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været 

indregnet i resultatopgørelsen. 

 

Omregning af fremmed valuta  

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og 

andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. 

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster. 

Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed 

valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta. 
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Anvendt regnskabspraksis, fortsat 

 

Resultatopgørelsen 

Kontingenter 

Kontingenter der opkræves i det gamle medlemssystem indregnes i resultatopgørelsen når de forfalder. 

Kontingenter der opkræves i det nye medlemssystem indregnes i resultatopgørelsen når de indbetales. 

 

Tilskud 

Tilskud indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår de vedrører. 

 

Driftstilskud Socialstyrelsen og Staten 

Driftstilskud indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår de vedrører, efter tilsagn er givet. 

 

Projektmidler 

Projektmidler indregnes i takt med at udgifterne hertil afholdes. 

 

Indsamlinger, donationer, støttemedlemskaber 

Indsamlinger, donationer, støttemedlemskaber indregnes 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 leasingomkostninger 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 indeståender på foreningens bankkonti samt kassebeholdninger. 

 

Ikke-forbrugte projektmidler 

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

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 
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Anvendt regnskabspraksis, fortsat 

 
Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører 

efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 


