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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dag dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019 for Astma-Allergi Danmark.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik i henhold til lov om fonde og visse
foreninger, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til
landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar- 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Foreningen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører
modtagne tips-og lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer,
der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne tips-og lottomidler.
Indsamlingen i året er foretaget i overnstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven og tilhørende
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.
Årsrapporten forlægges Astma-Allergi Danmarks ordinære landsmøde.
Roskilde, den 29. maj 2020
Ledelsen
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Direktør
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne af Astma-Allergi Danmark
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Astma-Allergi Danmark for regnskabsåret 1.januar -31.december 2019,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik i henhold til lov om fonde og visse foreninger,
bestemmelser i bekendtgørelsen nr. 190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende
handicaporganisationer og - foreninger, samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling
m.v.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
økonomiske stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar -31. december 2019 i overensstemmelse med god regnskabsskik i henhold til lov om fonde og
visse foreninger, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til
landsdækkende handicaporganisationer og - foreninger, samt bekendtgørelse nr. 160 af den 26. februar
2020 om indsamlinger m.v.
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 af
modtagne offentlige midler udføres på grundlag af bestemmelserne bekendtgørelse nr. 190 af 27. februar
2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og - foreninger, samt
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 im indsamling m.v. 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 forpligtigelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med god regnskabsskik i henhold til lov om fonde og visse foreninger,
bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 190 af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende
handicaporganisationer og - foreninger, samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling
m.v. Bestyrelsen har endvidere ansvar for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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.

Side 3

Astma-Allergi Danmark

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
gælder i Danmark, standarderne for offentlig revision jf. bekendtgørelse nr. 190 af 27.februar 2019 om
ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og - foreninger, samt bekendtgørelsen nr.
160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v., altid vil afdække væsentlige 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 revisionen, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark standarderne for offentlig revision jf. bekendtgørelse nr. 190
af 27. februar 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende handicaporganisationer og - foreninger, samt
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamlinger m.v., foretager vi faglige vurderinger og
opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herunder:
* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlige 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 væsentlige fejlinformationer 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 bestyrelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet , er rimelige.
* Konkluderer vi, om bestyrelsens 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 drifte. 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
revisonsbevis, 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
noteoplysninger, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Udtalelse om ledelsesberetning
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 væsentlige fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til god regnskabsskik i henhold til lov om fonde og visse foreninger.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlige fejlinformationer i ledelsesberetningen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningningsrevision
Bestyrelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn til kravet om
sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af foreningen, 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 juridiske-kritisk revision
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I
vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de
relevante love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processor eller
dissipationer understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af
foreningen, der er omfatte 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 29. maj 2020
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33 96 35 56
Susanne Arnfred Møller
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24625
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LEDELSESBERETNING
Hovedaktivitet
Astma-Allergi Danmarks hovedaktivitet er at varetage interesser i forhold til medlemmer og det omgivne
samfund, inden for vedtægtsbestemte formål og de strategiske mål, der er afsat.
I 2019 har der været fokus på formidling af viden, udvikling af foreningens allergimærker samt Dagens
Pollental og pollenvarsling.
Foreningens forskellige apps er downloaded over 424.000 gange, hjemmesiden har haft mere end 1,9
mio. besøg, ligesom foreningens telefoniske rådgivning har været kontaktet flere tusind gange i løbet af
året.
Pollendata er blevet formidlet gennem flere mediaplatforme, hvor der har været daglig offentliggørelse af
dagens pollental, dagens svampesporeniveau og dagens pollenvarsling. Dagens Pollental er AstmaAllergi Danmarks unikke brand med et særdeles stort kendskabsniveau. Klimaændringer og invasive
planter med allergene pollentyper er, sammen med klimatilpasning de seneste år, blevet et nyt og
voksende fokusområde i Astma-Allergi Danmark.
Allergimærkningen Den Blå Krans og Asthma Allergy Nordic har i regnskabsåret været i kraftig positiv
udvikling og giver ikke blot medlemmerne, men også danskerne, et solidt pejlemærke for forbrugsvalg,
når det drejer sig om hudallergi.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udviser et overskud på 1.784 t.kr. hvilket er bedre end forventet. Formuen pr. 31. december
2019 andrager 11.398 t.kr. Der henstår fra tidligere år hensættelser i alt 6.573 t.kr. i regnskabet, som kan
anvendes inden for foreningens interesseområder.
De samlede indtægter er på i alt 22.090 t.kr. og de samlede udgifter er på i alt 20.305 t.kr. Således er
ønsket om et højt aktivitesniveau og et positivt årsresultat indfriet, hvilket anses for meget tilfredsstillende.
Årets indsamlinger, der beløber sig til 306 t.kr. er anvendt til Astma-Allergi Danmarks generelle arbejde i
henhold til foreningens formål og indgår som indtægt i årsregnskabet. Der henvises til den øvrige
redegørelse for aktiviteter.
Aktiviteter
I 2019 er der fastholdt et højt aktivitetsniveau i foreningen, som er afpasset de strategiske mål, der er
bestemt af foreningens bestyrelse og samlet set eksekveret inden for de økonomiske rammer, der var
afsat.
Aktiviteterne har været målrettet og fokuseret i forhold til de behov og ønsker, der efterspørges af
medlemmerne og det omgivne samfund.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtrådt eller konstateret forhold fra balancedagen frem til regnskabsaflæggelsen, dom
forrykker vurderingen af årsrapporten. Udbruddet og spredningen af COVID-19 som er indtrådtt og
konstateret efter balancedagen og frem til regnskabsaflæggelsen, forrykker ikke vurderingen af
årsrapporten for 2019, da der ikke er forhold omfattet af begivenheden som vil få effekt på årsregnskabet.
Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at foretage et pålideligt skøn over den samlede effekt på
foreningens aktiviteter, som udbruddet og spredningen af COVID-19 vil få på foreningen og den resultat
for 2020.
Fremtiden
Der kræves fortsat løbende omstilling af foreningen i forhold til de strategiske mål, som bestyrelsen
udpeger. Dette ikke mindst i forhold til udvikling af foreningens brug af IT og investering og nyudvikling af
nye tjenester, der øger foreningens mulighed for at indfri de formålsbestemte mål. Der vil, i årene der
kommer, også være et forstærket fokus på medlemmerne i form af bedre tilbud og bedre
interessevaretagelse.
Coronavirus og medfølgende udfordringer skønnes ikke at medføre ændringer i de behov, der er for
foreningens aktiviteter. Tværtimod øges behovet for konkret individuel rådgivning og behov for at
varetage de særlige interesser, som medlemsgruppen har i den forbindelse.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik i henhold til lov om fonde
og visse foreninger.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN
Indsamlede midler og tilskud
Modtagne tilskud til konkrete projekter, herunder Tips- og lottomidler indtægtsføres i takt med at
tilskuddene anvendes.
Arveparter tages til indtægt i henhold til udlægsdatoen.
Indtægter som bidrag fra fonde, gaver mv. indtægtsføres på modtagelsestidspunktet. Samarbejdsaftaler
indregnes i takt med at de optjenes. Medlemskontingenter indtægtsføres i takt med, at betalinger
modtages.
Kapitalindtægter
Kapitalindtægter omfatter periodiserede renteindtægter og udbytter.

BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender er optaget til den laveste værdi, hvortil de efter en forsigtig værdiansættelse skønnes at
ville indgå.
Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer er optaget til børskursen på statusdagen.
Såvel realiserede som realiserede kursreguleringer medtages i balance under formue.
Kapitalandele i A-Ejendom 2002 ApS, der er 100%-ejet datterselskaber, optages til anskaffelsesværdi, og
nedskrives til genindvindingsværdi.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der er tale om modtagne donationer til specifikke formål, som forventes afholdt i fremtiden.
SÆRLIGE FORHOLD
Inventaranskaffelser o.l.
Inventaranskaffelser og andre længerevarende investeringer udgiftsføres i anskaffelsesåret.
Beholdninger
Beholdninger af omkostningsvarer, herunder også beholdning af informationsmaterialer og andre
lagervarer er ikke optaget som et aktiv i regnskabet, men udgiftsføres ved modtagelse.
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2019
2019
kr.

2018
(t.kr.)

Indsamlede midler og tilskud
Medlemskontingenter
Tilskud til konkrete projekter
Samarbejdsaftaler, foredrag mv.
Bidrag fra fonde
Tips- og lottomidler
Indsamling i henhold til §8A, gaver og bidrag m.v.
Arveparter

1.783.473
3.381.901
8.614.466
1.471.399
2.560.629
305.768
2.877.364

1.785
4.152
7.529
1.510
2.442
296
344

20.995.000

18.058

1.094.583

250

22.089.583

18.308

-5.554.590
-2.214.756
-3.974.945
-144.149
-8.416.815
0

-5.870
-1.753
-4.034
-147
-7.284
-12

Udgifter i alt

-20.305.255

-19.100

Årets resultat

1.784.328

-792

Rente/udbytte indtægter

Indtægter i alt

Udlodning til Astma-Allergi Danmarks formål
Informations- og forebyggelsesvirksomhed
Øvrige aktiviteter og projektomkostninger
Oplysnings- og presseaktiviteter
Aktiviteter med lokale netværk
Medlemsadm.,foreningspolitisk arbejde samt administration
Værdiregulering af kapitalandele i datterselskaber
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BALANCE PR. 31.12.2019
2019
kr.

2018
(t.kr.)

Note AKTIVER
Tilgodehavender
2 Værdipapirer
Likvide beholdninger
Periodeafgrænsningsposter

1.657.463
12.141.276
8.794.475
139.746

2.046
13.780
3.736
507

22.732.960

20.069

9.149.916
463.522
1.784.328

10.270
-328
-792

11.397.766

9.150

Hensat til forskningsformål
Hensat til andre formål mm.

2.495.171
4.077.726

2.495
4.967

Hensatte forpligtigelser

6.572.897

7.462

Langfristet gæld

465.331

0

Langfristet gældsforpligtelser

465.331

0

Bankgæld
3 Anden gæld
Bevillinger, endnu ikke anvendte

54.084
2.985.329
1.257.553

74
2.037
1.346

4.296.966

3.457

22.732.960

20.069

AKTIVER I ALT

PASSIVER
Saldo pr. 1. januar 2019
Urealiseret kursregulering af værdipapir
Årets resultat
Egenkapital

Gældsforpligtelser

PASSIVER I ALT

Kontraktlige forpligtelser, kautions- og eventualforpligtelser mv. er vist i note 1.
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NOTER

1. Kontraktlige forpligtelser, kautions- og eventualforpligtelser mv.
Kautionsforpligtigelse:
Astma-Allergi Danmark hæfter som selvskyldnerkaunionist med solidarisk hæftelse for et hvert
mellemværende mellem A-Ejendom 2002 ApS og Nykredit bank.
2019
2. Værdipapirer.
kr.
Kapitalandele i datterselskaber
Børsnoterede værdipapirer

500.000
11.641.276

2018
(t.kr.)

603
13.177

12.141.276

13.780

2.985.329

2.037

2.985.329

2.037

Den samlede udgift til lønninger, som indgår i de enkelte udgiftsposter:
Lønninger *)
Udgifter til pension og social sikring

12.689.795
2.116.415

12.689
1.970

I alt

14.806.210

14.659

3. Anden gæld
Øvrige

Oplysningsnote, hvortil der ikke henvises til regnskabet

*) Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen

4. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtrådt eller konstateret forhold fra balancedagen frem til regnskabsaflæggelsen, som
forrykker vurderingen af årsrapporten. Udbruddet og spredningen af COVID-19 som er indtrådt og
konstateret efter balancedagen og frem til regnskabsaflæggelsen, forrykker ikke vurderingen af
årsrapporten for 2019, da der ikke er forhold omfattet af begivenheden som vil få effekt på årsregnskabet.
Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at foretage et pålideligt skøn over den samlede effekt på
foreningens aktiviteter, som udbruddet og spredning af COVID-19 vil få på foreningen og dens resultat for
2020.
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