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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
Til medlemmerne i Foreningen Hospice Forum Danmark
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Hospice Forum Danmark for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik, som beskrevet i anvendt regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Foreningen Hospice Forum Danmark for 1. januar – 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik,
som beskrevet i anvendt regnskabspraksis.
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 i overensstemmelse med god regnskabsskik,
som beskrevet i anvendt regnskabspraksis. 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, 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.
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►

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 konklusion 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.

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.
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på, at de indregnede budgettal ikke er revideret.

Esbjerg, den 31. marts 2017

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Morten Østergaard Koch
statsaut. revisor
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Oplysninger om foreningen
Navn
Adresse, postnr. by

Foreningen Hospice Forum Danmark
Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

28 82 94 77
10. maj 2003
Esbjerg
1. januar – 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.hospiceforum.dk
formand@hospice.dk

Telefon

23 41 31 79

Bestyrelse

Tove Videbæk, formand
Erik Nedergaard, næstformand
Christian Bendixen, kasserer
Laila Munk Sørensen
Birgitte Bülow
Gunvor Dons
Marius Jensen

Sekretariat

Marianne Hansen

Foreningens formål

Foreningen er en organisation, der målrettet arbejder på at
udbrede kendskabet til hospice-tanken og på at forbedre vilkårene i Danmark for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres pårørende. De frivilliges indsats er et bærende element i foreningens arbejde.

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Havnegade 33, 6700 Esbjerg

Pengeinstitut

Nordea Bank Danmark A/S
Esbjerg afdeling
Kongensgade 44
6700 Esbjerg
Gave og legat i Nordea: Reg.nr. 9163, konto nr. 8896 223
829
Bank Nordik
Esbjerg afdeling
Skolegade 7
6700 Esbjerg
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Resultatopgørelse

Note

kr.

Realiseret
2016

Budget 2016
(ikke
revideret)

Realiseret
2015

67.419
13.450
0
9.972
436.900
28.000
820
403.802
19.319

70.000
22.000
10.000
15.000
500.000
90.000
10.000
425.000
10.000

68.345
12.250
0
0
464.121
19.000
560
382.372
9.245

38.500
0
0
101.661
100.000
33.765
2.673

90.000
50.000
10.000
119.000
100.000
31.000
4.000

77.606
0
51.597
112.897
50.000
30.982
3.640

1.256.281

1.556.000

1.282.615

-58.826
-1.063
0
-135.127
-4.672
-252.477
-114.755
-3.880

-76.000
-20.000
-50.000
-126.000
-13.500
-357.500
-132.000
-15.000

-70.852
-7.495
0
-97.210
-3.558
-259.657
-111.648
-1.364

0
-33.777
0
0
0
0
-643.252

-5.000
-50.000
-30.000
-15.000
-10.000
-10.000
-611.150

-1.072
-62.980
-2.280
0
-9.955
-52.592
-671.662

-1.247.829

-1.521.150

-1.352.325

8.452

34.850

-69.710

Indtægter
Aktive medlemskontingenter
Øvrige medlemskontingenter
Sponsorindtægter virksomheder
Tilskud kirker og kollekter
Gaver, legater og arv
Tilskud klubber og loger
Mobilepay og Swipp
2 Tips og Lotto
Momsrefusion
Tilskud under udvalg:
Tilskud til aktiviteter
Tilskud til seminar for hospice bestyrelser
Tilskud til folkemødet
Tilskud til frivillighedsudvalg
Tilskud til PR og informationsudvalg
Andre indtægter
Renteindtægter
Indtægter i alt
Omkostninger
Hospice Forum årsmøde
Regionsmøder
Møder for hospice bestyrelse
Omkostninger til bestyrelse
Fundraising udvalg
PR- og informationsudvalg
Frivillighedsudvalg
Børnehospice udvalg
Udviklingsaktiviteter/projekter:
Grønlandsudvalg
Palliativ indsats for børn og unge
Frivilligakademi
Lobbyarbejde
International samarbejde og konferencer
Folkemøde Bornholm
Administrationsomkostninger
Omkostninger i alt
Årets resultat
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance
Note

kr.

2016

2015

8.200
0

6.537
382.372

8.200

388.909

893.809

421.587

Omsætningsaktiver i alt

893.809

810.496

AKTIVER I ALT

902.009

810.496

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital primo
Årets resultat

773.123
8.452

842.833
-69.710

Egenkapital i alt

781.575

773.123

28.752
12.817
46.865
32.000

0
8.413
28.960
0

Gældsforpligtelser i alt

120.434

37.373

PASSIVER I ALT

902.009

810.496

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende tilskud fra Tips- og Lottopuljen
3 Likvide beholdninger

Gældsforpligtelser
Kreditorer
Skyldig A-skat og AM-bidrag
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

1 Anvendt regnskabspraksis
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Foreningen Hospice Forum Danmark for 2016 er aflagt i overensstemmelse med god
regnskabsskik.
Det i årsregnskabet medtagne budget for 2016 er ikke revideret.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere 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.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med
de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelse
Indtægter
Indtægter omfatter kontingenter, modtaget arv og donationer samt tilskud.
Kontingenter indregnes i resultatopgørelsen i forbindelse med opkrævning. Arv, donationer og tilskud
indregnes, når der foreligger dokumentation for at disse tilfalder foreningen.
Indtægter der er øremærket et særligt projekt indregnes i takt med projektets gennemførelse.
Omkostninger
Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balance
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag
af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Egenkapital
Egenkapital primo indeholder akkumuleret resultat fra tidligere regnskabsår.
Finansielle forpligtelser
Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
kr.

2

2016

2015

58.826
1.063
135.127
114.755
0
252.477
42.329
643.252

70.852
7.495
97.210
111.648
52.592
259.657
81.209
671.662

1.247.829

1.352.325

-403.802

-382.372

Omkostninger ikke dækket af tilskud

844.027

969.953

Likvide beholdninger
Nordea
Danske Bank
Bank Nordik

883.020
1.620
9.169

409.544
0
12.043

893.809

421.587

Tips og Lotto
Hospice Forum årsmøde
Regionsmøder
Omkostninger til bestyrelse
Frivillighedsudvalg
Folkemøde på Bornholm
PR- og informationsudvalg
Øvrige udvalg og udviklingsaktiviteter/projekter
Administrationsomkostninger
Omkostninger
Tilskud tildelt vedrørende 2016
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