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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2020 31.12.2020 for Foreningen Fundamentet.
Årsrapporten aﬂægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt i henhold til reglerne i
indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, ﬁnansielle

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årets indsamlinger er efter vores opfattelse foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og
indsamlingsbekendtgørelsen.
Aarhus, den 08.06.2021
Daglig leder

Jan Houborg Andersen

Bestyrelse

Arne Vesterdal

Johanne Dirdal

Soﬁe Koch

Mette Rønnau

Karlo Mørch

Steﬀen Høgh
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til medlemmerne i Foreningen Fundamentet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Fundamentet for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis og
særlige speciﬁkationer. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, samt i henhold til reglerne i
indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen.

ﬁnansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 31.12.2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt i henhold til indsamlingsloven og
indsamlingsbekendtgørelsen.
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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. 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 gældende i
Danmark. 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, herudover:
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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

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 begi-venheder 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.
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 herudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven, indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven, indsamlingsloven og
indsamlingsbekendtgørelsens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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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.
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Aarhus, den 08.06.2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Søren Lykke
Statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
År 2020 vil sikkert blive husket som året med Corona pandemien. Et år med adskillelse og stilstand – hvor meget
i samfundet har været lukket ned.

Det tegner et billede af Fundamentet som en engageret og nyskabende frivillig forening, som tilbyder psykisk
sårbare og udsatte mennesker en helt særlig helhedsorienteret støtte.
Det har ikke været et let år. I takt med at verden omkring Fundamentet lukkede ned, så skulle foreningen
balancere mellem sundhedsmyndighedernes retningslinjer og det store behov for støtte som psykisk sårbare
brugere oplevede i den sociale isolation. Men det lykkedes – i oktober og november registrerede Fundamentet en
stigning i antallet af brugere på 28,7 % sammenlignet med året før, og alligevel kom foreningen igennem 2020
uden at der var tilfælde af smittespredning blandt brugerne.
Endnu mere imponerende har indsatsen fra de mange fagprofessionelle frivillige været – under pandemien har
de fortsat med at have terapeutiske samtaler via telefon, krypterede internet platforme, gåture i det fri og egne
lokaler, caféen blev omdannet til Fundamentet Streetfood med udeservering og studiementorerne støttede de
sårbare elever ufortrødent videre på vej til eksamen. Så både antallet af frivillige og antallet af donerede timer er
steget i forhold til året før.
Fundamentet kalder sig en udvidet familie hvor sårbare mennesker kan få en helhedsorienteret støtte til at
komme tættere på et stabilt, selvstændigt liv med job, uddannelse, positive relationer og mental sundhed. I
krisetider har den frivillige foreningen vist sin sande styrke.

Udvikling i aktiviteter
Den 3-årige HF Fundamentet for psykisk sårbare unge
I sommeren 2020 startede der 13 elever på HF Fundamentet online – som nede på Fundamentet ﬁk støtte fra
frivillige studiementorer, medarbejdere fra Fundamentet og lærere fra Aarhus HF & VUC. Eleverne fortæller, at
de ofte har oplevet at falde ud af uddannelser igen efter kort tid, men med støtten fra Fundamentet forventer de
at kunne holde fast frem til eksamen. Ved årsskiftet til 2021 var alle stadig studieaktiv – ligesom alle dem som
gennemførte HF Fundamentet online året før fortsat også er studieaktive. Det viser tydeligt, at når rammen
tilpasses de psykisk sårbare elever, så forbedres mulighederne for at gennemføre en ungdomsuddannelse
betragteligt.
I forlængelse af HF Fundamentet online er der etableret et spændende samarbejde mellem Fundamentet,
Aarhus HF & VUC, VIA University, Jobcenter Aarhus og Den A.P. Møllerske Støttefond. Det er en banebrydende ny
tilgang til uddannelse for psykisk sårbare unge, som vil kunne hjælpe mange videre i livet og forhåbentlig være
en inspiration for uddannelsesinstitutioner i hele landet. I maj 2020 bevilligede Den A.P. Møllerske Støttefond
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På mange måder er fortællingen om Fundamentet i år 2020 det omvendte. Det er året hvor Fundamentet havde
sit hidtil største indsamlingsarrangement ”Fundamentets Galla arrangement”, hvor ”Det 3-årige HF
Fundamentet” blev lanceret som foreningens hidtil største projekt og hvor adskillelse blev til sammenhold da de
mange frivillige ved Fundamentet lavede online og udendørsaktiviteter for at støtte de psykisk sårbare unge på
Fundamentet under lockdown.
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næsten 8,4 millioner kroner til projektet hen over de kommende ﬁre år, hvor af 5,9 millioner kroner er til
projektledelse og Fundamentets støttende indsats i projektet. Den 3-årige HF Fundamentet er således både en
mulighed for at hjælpe unge med angst, hvor antallet er blevet tredoblet indenfor de sidste 10 år, og styrkende
for foreningens økonomi. Det er planen, at Fundamentets støttende indsats efterfølgende kan ﬁnansieres ved
SPS midler fra Undervisningsministeriet, og dermed være en permanent del af Fundamentets støtte til psykisk
sårbare unge.
Fundamentets galla arrangement

Fundamentets grundlægger Steﬀen Rasmussen var tilbage i organisatorens rolle, som han bestrider så
fantastisk. Han er også tilbage i foreningens bestyrelse, og galla arrangementet viste tydeligt, hvilken styrke det er
for foreningen at have Steﬀen tilbage.
Aktivitetsniveauet under Corona pandemien
Det er i høj grad lykkedes at tilpasse Fundamentets indsats, så den kunne opretholdes og endda udvides under
pandemien. Der er ganske vist kun registreret 164 unikke borgere i 2020, hvor der de tidligere år har været
omkring 200 borgere som har fået støtte fra Fundamentets tilbud. Men fremmødet har alligevel været 28,7 %
højere end året før – hvilket skyldes at behovet for støtte har været meget stort når resten af verden var lukket
ned. Bortset fra lockdown perioden marts-maj 2020, så har Fundamentet som socialt værested været fritaget for
forsamlingsforbud restriktionerne – men for at kunne overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer har
optag af nye borgere været begrænset i løbet af året. Det har krævet en større ommøblering af huset for at
understøtte sundhedsmyndighedernes afstandskrav.
Fredag den 13. marts 2020 blev Fundamentet ramt af den generelle lockdown og allerede om mandagen var
fundamentets online tilbud startet. Der var dagligt streaming om formiddagen, hvor mange kendte musikere
streamede fra deres hjem eller øvelokaler. Der var meditationer, afspændingsøvelser, online træning og meget
andet. Hver eftermiddag var der så onlinegrupper, hvor man blandt andet kunne ”besøge” medarbejdernes
hjem, bage boller sammen ”hver for sig” og lignende.
Selvom der var et omfattende onlinetilbud, så blev det hurtigt klart at mange psykisk sårbare unge mistrives og
havde et stort behov for at bryde den sociale isolation. De frivillige fra Cafe Funda etablerede derfor
Fundamentets streetfood, hvor der 3 aftener om ugen blev serveret mad ud af Fundamentets køkkenvindue.
Den store gruppe af frivillige behandlere, som tilbyder forskellige former for terapi og kropsbehandlinger, er
endda blevet udvidet i perioden. Om end nogle – især kropsbehandlere – har haft lavere aktivitet i løbet af året.
En stor tak til de frivillige behandlere som fandt kreative løsninger til at kunne blive ved med at tilbyde terapeutisk
støtte til Fundamentets brugere når der var mest brug for det.
Studiementorerne og lærerne på HF Fundamentet kunne også i størstedelen af perioden fastholde deres vigtige
indsats – alle var meget disciplineret i at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer og indretningen af
lokalerne blev ændret for at understøtte dette.
Samlet set så er der sket en stor stigning i det frivillige arbejde sammenlignet med året før, hvilket primært
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I slutningen af februar afholdte Fundamentet et stort støttearrangement på Scandic Hotel. Jacob Haugaard
styrede aftenens underholdning, hvor en lang række kendte kunstnere valgte at donere deres optræden.
Fundamentets frivillige var tjenere, opvaskere og i garderoben. Lokale virksomheder kunne donere borde til
hjemløse, bekendte eller medarbejdere – og byens handlende og kunstnere donerede gaver til en
velgørenhedsauktion. I løbet af aftenen kunne alle give donationer som blev vist på storskærm. Aftenen gav
mange smil og 334.000 kroner til Fundamentets sociale indsats.
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skyldes at borgerhjælpen er overgået til at være en frivilligindsats, og er blevet varetaget af ﬁre frivillige
socialrådgivere, samt en stor stigning i antallet af studiementorer i takt med udvidelsen af HF Fundamentet.
Udvidelse af Fundamentets bestyrelse
De senere år har Fundamentets bestyrelse ydet en meget aktiv indsats, og derfor blev det på
Generalforsamlingen besluttet at udvide bestyrelsen til 9 medlemmer. Det er en meget stor gevinst at have fået
Fundamentets grundlægger Steﬀen Lykke Rasmussen og Psykolog Hanna Margrethe Berg, som i ﬂere år har ydet
en stor indsats som frivillig psykolog, med i Fundamentets bestyrelse.
Økonomiske forhold
Der er sket en mindre stigning indtægter i forhold til 2019, hvilket primært skyldes at der er væsentlig større
bidrag fra privatpersoner. Dertil kommer fondsmidler fra efteråret 2020, idet HF Fundamentet allerede startede i
september 2020 som pilotprojekt. Men i den forbindelse er det endnu vigtigere, at der fra Den A.P. Møllerske
Støttefond er givet en stor fondsbevilling, som løber hen over de kommende ﬁre år. Det giver foreningen øget

I starten af 2020 blev den store udgiftspost til lønninger reduceret ved ikke at genansætte efter frivillige
fratrædelser – der blev her budgetteret med 1.500.000 kr. i lønudgifter for hele år 2020.
I takt med at aktivitetsniveauet i HF Fundamentet øges, så vil der blive ansat ﬂere medarbejdere – og allerede i
september 2020 blev medarbejdergruppen igen øget med en ansat ind i dette projekt. Der bliver derfor for 2021
et lønbudget for Fundamentets kerneaktiviteter på 1.300.000 kr. og et særskilt lønbudget for HF Fundamentet
som følger projektplanen. På den måde sikres, at der vil være sammenhæng mellem stigning i indtægterne og
lønbudgettet.
Hovedparten af ”Anden gæld i øvrigt” vil blive afbetalt med et særskilt sponsorat på 180.000 kr. om året frem
mod 2026, hvilket Fundamentet har en kontraktlig aftale omkring. Den del af gælden er derfor sikret afbetalt
uanset Fundamentets øvrige dispositioner i perioden, og påvirker derfor ikke den fremtidige drift af
virksomheden.
Indsamlingsaktiviteter
Ligesom året før så samlede Fundamentet i 2020 ind til ”Life for Olivia”. Indsamlingen bidrager til at Olivia, som i
ﬂere år har fået støtte og behandling på Fundamentet, kan få en livsnødvendig behandling. Indsamlingen er
foregået på Facebook og mobilepay.
Der har også været en Facebook indsamling for at støtte en af Fundamentets brugere, så hun kunne tage fra
Aarhus til Silkeborg for at få et behandlingstilbud, der ikke var mulig i Aarhus. Her var støttebehovet kun til
transporten, så det indsamlede beløb var 4.221 kr.
Hvert år tager Fundamentet brugerne med på en sommerlejr, og på Facebook blev der samlet ind til dette – i alt
16.020 kr. blev indsamlet til dette formål. Sommerlejr har et væsentligt terapeutisk formål, idet brugerne skal
ændre deres vaner og dagsrytme til det bedre, samt bliver eksponeret i forhold til at være kontinuerlig i social
kontakt.
Fundamentets store galla arrangement var uden sammenligning årets største indsamling. Både set i forhold til
det økonomisk udbytte på 334.221 kroner, omfanget af medlemmernes engagement og deltagere i
arrangementet. Det var en skøn aften hvor det blev tydeligt hvor meget støtte Fundamentet har i lokalsamfundet.
Donationerne blev givet via Fundamentets konto, mobilepay og dankort indbetalinger.

Penneo dokumentnøgle: WEYHS-U6TDF-PYPUL-11MUL-0YMEF-ZCS7Q

økonomisk stabilitet, at en større del af Fundamentets indtægter er fastlagt ﬂere år frem.
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2020

2019

Note

kr.

kr.

1

3.048.977

2.746.128

5.117

0

3.054.094

2.746.128

(1.619.445)

(2.208.051)

Andre eksterne omkostninger

(1.111.789)

(1.024.526)

Omkostninger i alt

(2.731.234)

(3.232.577)

Resultat før ﬁnansielle poster

322.860

(486.449)

Finansielle omkostninger

(57.948)

(59.951)

Årets resultat

264.912

(546.400)

Overført til egenkapital

264.912

(546.400)

Resultatdisponering

264.912

(546.400)

Tilskud
Andre driftsindtægter
Indtægter i alt
Løn og personaleomkostninger

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance pr. 31.12.2020
2020

2019

Note

kr.

kr.

3

6.800

0

Deposita

151.458

150.000

Finansielle anlægsaktiver i alt

158.258

150.000

Anlægsaktiver i alt

158.258

150.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

661.055

23.694

21.453

0

5.620

5.979

Tilgodehavender i alt

688.128

29.673

Likvide beholdninger

457.150

503.741

Omsætningsaktiver i alt

1.145.278

533.414

Aktiver

1.303.536

683.414

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Penneo dokumentnøgle: WEYHS-U6TDF-PYPUL-11MUL-0YMEF-ZCS7Q

Aktiver

Foreningen Fundamentet | Balance pr. 31.12.2020

13

Note
Egenkapital
Henlagt til uddelinger

2020

2019

kr.

kr.

(896.185)

(1.300.847)

0

139.750

Egenkapital

4

(896.185)

(1.161.097)

Anden gæld

5

154.841

81.663

154.841

81.663

14.000

14.000

Langfristet gæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Mellemregning administrator

4.000

4.000

600.000

0

1.426.880

1.744.848

Kortfristet gæld

2.044.880

1.762.848

Gæld i alt

2.199.721

1.844.511

Passiver

1.303.536

683.414

Forudbetalte tilskud
Anden gæld

Ikke- indregnede leje- og leasingforpligtelser

6

7
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Noter
2020

2019

kr.

kr.

Donationer - Virksomheder

969.461

943.044

Donationer - Oﬀentlige

824.252

859.090

Donationer - Fonde

660.176

706.473

Donationer - Private

142.027

84.989

Indsamlinger

453.061

152.532

3.048.977

2.746.128

Foreningen Fundamentet har indsamlet til 4 forskellige indsamlinger i 2020
Fundamentet Galla indsamling - journal nr. 20-72-00544
Indsamlet beløb:

411.031 kr.

Direkte omkostninger:
Scandic Hotel A/S

54.190 kr.

Konsulentbistand CFSN

3.000 kr.

Dekoration

2.250 kr.

Transport (Taxi)
Modregning Sall Whiskey
Gebyrer (iZettle)
Indsamlings resultat:

400 kr.
15.000 kr.
1.970 kr.
334.221 kr.

Anvendelse af midler:
Drift af aktiviteter i i huset Fundamenet som hjælper psykisk sårbare og udsatte borgere

334.221 kr.

Life for Olivia - journal nr. 20-72-00544
Indsamlet beløb:

15.489 kr.

Anvendelse af midler:
Donation til "Life for Olivia" indsamlingen, som skal sikre Olivia en livsvigtig behandling

15.489 kr.

Facebook indsamling til støtte af aktiviteter til Fundamentets unge brugere - journal nr. 20-72-00544
Indsamlet beløb:

20.241 kr.

Anvendelse af midler:
Transport til behandling i Silkeborg
Tilskud til sommerlejr for de unge brugere

4.221 kr.
16.020 kr.
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1 Tilskud
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Løbende indsamling til støtte af Fundamentet - journal nr. 20-72-00544
Indsamlet beløb:

6.300 kr.

Anvendelse af midler:
Drift af aktiviteter i huset som hjælper de psykisk sårbare og socialt udsatte brugere

6.300 kr.

2020

2019

kr.

kr.

1.508.343

1.928.010

Pensioner

57.769

122.907

Andre omkostninger til social sikring

49.333

65.069

4.000

92.065

1.619.445

2.208.051

2020
kr.

2019
kr.

6.800

0

6.800

0

Henlagt til
uddelinger

I alt

Egenkapital
(1.300.847)

139.750

(1.161.097)

0

(139.750)

(139.750)

404.662

0

404.662

(896.185)

0

(896.185)

2020
kr.

2019
kr.

154.841

81.663

154.841

81.663

2020
kr.

2019
kr.

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.

57.036

74.259

Feriepenge

39.395

164.679

1.330.449

1.505.910

1.426.880

1.744.848

Gager og lønninger

Andre personaleomkostninger

3 Andre tilgodehavender

Periodiseret gebyr til indsamlingsnævnet

4 Egenkapital

Egenkapital primo
Overførsler
Årets resultat
Egenkapital ultimo
5 Anden gæld

Skyldige feriepenge

6 Anden gæld

Anden gæld i øvrigt
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Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontakter frem til udløb i alt

2020
kr.

2019
kr.

185.017

180.072
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7 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aﬂagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med
tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Endvidere er årsrapporten aﬂagt under hensyntagen til reglerne i indsamlingsloven og
indsamlingsbekendtgørelsen.
Årsregnskabet er aﬂagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning som i foreningen udgør donationer, kontingenter og tilskud indregnes i resultatopgørelsen, når
levering og risikoovergang har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i
forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Tilskud
Tilskuddet indregnes med den del, der kan henføres til regnskabsåret.
Forventede tilskud vedrørende igangværende projekter indregnes med den del, der kan henføres til årets
projektudgifter
Omkostninger
Omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
foreningens medarbejdere.
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Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige

Foreningen Fundamentet | Anvendt regnskabspraksis

18

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld, ﬁnansielle
instrumenter og transaktioner i fremmed valuta.
Balancen
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på
balancedagen.
Finansielle anlægsaktiver omfatter investeringer i unoterede værdipapirer i pengeinstitutter og
forsyningsvirksomheder mv., der måles til kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af

Forventede tilskud vedrørende igangværende projekter indregnes med den del, som kan henføres til afsluttede
projektudgifter.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Andre ﬁnansielle forpligtelser
Andre ﬁnansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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