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FORENINGSOPLYSNINGER
aniridi danmark
c/o susanne kjær christensen, Hvidtjørnevej 40
7000 Fredericia
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

R

36 26 26 21 36262621
25. marts 2015
Fredericia
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Susanne Kjær Christensen, formand
Louise Elhøj
Beate Mahs
Lars Skovmand, bestyrelsesmedlem, kasserer
Thomas Sonne Jensen, næstformand
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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt den interne årsrapport for regnskabsåret 1. januar 31. december 2019 for aniridi danmark.
Den interne årsrapport 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 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
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________________________
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Formand

________________________
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________________________
Lars Skovmand
Bestyrelsesmedlem, Kasserer

________________________
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Næstformand

________________________
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til ledelsen for aniridi danmark
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for aniridi danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019,
der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Det interne årsregnskab
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. 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
Foreningen er med virkning for indeværende regnskabsår blevet omfattet af revisionspligten.
Sammenligningstallene i årsrapporten er som følge heraf ikke revideret, som det også fremgår af
regnskabet.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et internt 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 det interne årsregnskab
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.

Penneo dokumentnøgle: BIW82-TZ34G-UNPGS-XD8GA-DGYSB-GVZ56

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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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 ledelsen 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 årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Middelfart, den 5. marts 2020
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Claus Urhøj
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne27873
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Foreningens væsentligste aktiviteter er at arbejde for bedre vilkår for mennesker med Aniridi ved at
udbrede kendskabet til Aniridi, og skabe forståelse for de særlige behov, personer med Aniridi har,
blandt pårørende, lærere og pædagoger, social- og sundhedsfagligt personale samt i erhvervslivet og i
offentligheden.
At støtte personer og pårørende med Aniridi gennem lokale, nationale og internationale netværk, hvor
udveksling af erfaringer og nyheder inden for området kan formidles.
At yde oplysende virksomhed samt rådgivning og vejledning til medlemsfamilierne, pårørende, fagfolk,
og andre interesserede.

At samle viden om Aniridi og dens følgelidelser gennem forskning, konferencer, litteratur, pjecer, film,
mm.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
foreningens finansielle stilling.
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At etablere og vedligeholde kontakt til organisationer og foreninger i ind- og udland, der kan fremme
arbejdet for udbredelse af viden om Aniridi og dens følgelidelser.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2019
kr.

2018
kr.

INDTÆGTER
..............................................................................................................................................
1
148.865
58.869

Udgifter
..............................................................................................................................................
2
-82.789
-33.136

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
66.076
25.733

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
3
-427
0
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ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
65.649
25.733
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2019
kr.

2018
kr.

Likvide
..............................................................................................................................................
beholdninger
4
136.988
30.524

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
136.988
30.524

AKTIVER
..............................................................................................................................................
136.988
30.524
PASSIVER

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
96.173
30.524

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
5
96.173
30.524
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Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
10.000
0
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
6
30.815
0
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
40.815
0

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
40.815
0

PASSIVER
..............................................................................................................................................
136.988
30.524
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NOTER
2019
kr.

2018
kr.

Note

Indtægter
1
Omsætning,
..............................................................................................................................................
kontingent
1.375
2.800
Omsætning,
..............................................................................................................................................
generalforsamling
0
800
Omsætning,
..............................................................................................................................................
DBS
29.300
10.100
Omsætning,
..............................................................................................................................................
millionen
39.555
26.314
Puljemidler
..............................................................................................................................................
108.200
15.132
Puljemidler,
..............................................................................................................................................
heraf forudbetalt
-30.815
0
Aniridi
..............................................................................................................................................
EU
0
3.723
Egenbetaling
..............................................................................................................................................
1.250
0
148.865

58.869

82.789
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Udgifter
2
Kontorhold
..............................................................................................................................................
2.012
0
Gaver
..............................................................................................................................................
foredragsholdere
1.300
0
Revision
..............................................................................................................................................
10.000
0
Konference
..............................................................................................................................................
16.484
16.769
Generalforsamling
..............................................................................................................................................
6.350
3.475
Sjældne
..............................................................................................................................................
diagnoser
1.000
1.000
Arrangement
..............................................................................................................................................
Brogården
0
11.298
Gebyrer
..............................................................................................................................................
855
151
It-omkostninger
..............................................................................................................................................
549
443
Kursusomkostninger
..............................................................................................................................................
28.634
0
Kørselsgodtgørelse
..............................................................................................................................................
8.570
0
Foredrag
..............................................................................................................................................
7.035
0
33.136

Andre finansielle omkostninger
3
Negativ
..............................................................................................................................................
indlånsrente
427
0
427

0

Likvide beholdninger
4
Indestående
..............................................................................................................................................
i pengeinstitutter
136.988
30.524
136.988

30.524

Egenkapital

5
I alt

Formue
..............................................................................................................................................
primo
30.524
30.524
Overført
..............................................................................................................................................
resultat
65.649
65.649

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2019
96.173
96.173
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NOTER
2019
kr.

2018
kr.

Note

Periodeafgrænsningsposter
6
Puljemidler
..............................................................................................................................................
30.815
0
0
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for aniridi danmark for 2019 er aflagt i overensstemmelse med den regnskabsskik, som er Regnskab
true
beskrevet nedenfor, og foreningens vedtægter.
true
Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for
regnskabsperioden.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår.
RESULTATOPGØRELSEN

Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
Aniridi Danmark er en ideel forening, der ikke har erhvervsmæssig aktivitet. Sammenholdt med at et
eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål i henhold til foreningens vedtægter, ifalder
foreningen ikke skattepligt.
BALANCEN
Gældsforpligtelser
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.
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Nettoomsætning
Kontingenter og modtagne tilskud vedrørerende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.
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