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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. de-
cember 2021 for Foreningen Hospice Forum Danmark. Den foreliggende årsrapport er en omgørelse af
den tidligere aflagte årsrapport for 2021, som blev aflagt 1. april 2022. Denne årsrapport er således
ikke længere gældende. Baggrunden for omgørelsen af den tidligere aflagte årsrapport er, at der mang-
lede oplysning om indsamlinger og anvendelse heraf.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og anerkendt regnskabspraksis
for foreninger, der ikke er omfattet af 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.

Erklæring om indsamlingernes lovlighed

Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med Indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af 26.
februar 2020 og de indsamlede midler er anført på separat bankkonto.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Esbjerg, den 23. maj 2022

Bestyrelse:

Olav Nørgaard
formand

Thomas Feveile
næstformand

Christian Bendixen Birgitte Bülow

Asta Skaksen Linda Jensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Foreningen Hospice Forum Danmark

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Hospice Forum Danmark for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabs-
praksis. 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. de-
cember 2021 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 yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Ac-
countants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere eti-
ske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til
disse krav og IESBA Code.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Det foreliggende årsregnskab er en omgørelse af det tidligere offentliggjorte årsregnskab, som således
ikke længere vil være gældende, når generalforsamlingen har godkendt den omgjorte årsrapport for
2021. Ledelsen har i ledelsespåtegningen redegjort for baggrunden for omgørelsen af den tidligere af-
lagte årsrapport og for ledelsens stillingtagen hertil.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Foreningen har i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2021 medtaget resultatbudget for 2021. Vi skal
fremhæve, at resultatbudgettet, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke har været underlagt revi-
sion.

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, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fort-
sætte 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 fejlin-
formation, 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 revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne 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, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

► �Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion 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 usik-
kerhed 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 op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det re-
visionsbevis, 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 place-
ring 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.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Esbjerg, den 23. maj 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Morten Østergaard Koch
statsaut. revisor
mne35420

Morten.Oe.Koch
Stamp
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Ledelsesberetning
Oplysninger om foreningen

Navn
Adresse, postnr. by

Foreningen Hospice Forum Danmark
Kirkegade 70, 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
hospiceforum@hospice.dk

Telefon 21 47 55 44

Bestyrelse Olav Nørgaard, formand
Thomas Feveile, næstformand
Christian Bendixen, kasserer
Asta Skaksen
Birgitte Bülow
Joan Thyde
Linda Jensen

Sekretariat Marianne Hansen

Foreningens formål Foreningen er en organisation, der målrettet arbejder på at
udbrede kendskabet til hospice-tanken og på at forbedre vil-
kårene i Danmark for uhelbredeligt syge og døende menne-
sker samt deres pårørende. De frivilliges indsats er et bæ-
rende element i foreningens arbejde.

Revision EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Bavnehøjvej 5, 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

Spar Nord
Esbjerg afdeling
Strandbygade 20
6700 Esbjerg

Beretning om indsamlinger

Indsamlingen er foregået i hele landet via opfordringer på organisationens hjemmeside, sociale medier,
annoncer i dagblade og i informationsmaterialer.

Midlerne fra private donationer er anvendt efter formålet som angivet i orienteringen (IN: 00129).

Derudover har organisationen modtaget donationer fra en række fonde, legater og klubber/loger efter
ansøgning.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note kr.
Realiseret

2021

Budget 2021
(ikke

revideret)
Realiseret

2020

Indtægter

Aktive medlemskontingenter 66.242 65.600 64.643
Øvrige medlemskontingenter 26.770 32.000 23.800
Tilskud kirker og kollekter 4.858 10.000 5.357
Gaver, legater og arv 746.604 775.000 852.975
Tilskud klubber og loger 6.500 40.000 36.500
Facebook Fundrasiere 4.351 10.000 1.407
Mobilepay og Swipp 14.584 15.000 10.210
ULFRI tilskud 312.990 370.000 368.828
Momsrefusion 33.787 15.000 22.159
Indtægter ved salg af grund 0 0 345.621

Tilskud under udvalg: 0 0 0
Tilskud til aktiviteter 0 3.000 0
Tilskud til HFD-bestyrelse 41.500 30.000 0
Tilskud til seminar for hospice bestyrelser 45.713 36.000 0
Tilskud til frivillighedsudvalg 74.521 79.000 0
Tilskud til kurser 0 10.000 0

Andre indtægter 3.500 15.300 10.160
Renteindtægter 0 0 1.047

Indtægter i alt 1.381.920 1.505.900 1.742.707

Omkostninger

Hospice Forum årsmøde -35.875 -42.000 -4.997
Regionsmøder 0 -7.500 0
Møder for hospice bestyrelse -28.378 -36.000 0
Omkostninger til bestyrelse -210.875 -225.000 -161.933
Fundraising udvalg -150 -16.000 0
Kurser 0 -10.000 0
PR- og informationsudvalg -259.982 -324.500 -293.858
Frivillighedsudvalg -64.400 -94.000 -1.713
Børnehospice udvalg 0 -7.000 0
Udviklingsaktiviteter/projekter: 0 0 0

Palliativ indsats for børn og unge 0 -3.000 -7.580
Palliativ indsats i øvrigt 0 0 -58.125
Lobbyarbejde 0 -5.000 0
Samtalekort -187.500 -25.000 0

Administrationsomkostninger -713.391 -857.425 -800.980
Renteomkostninger -16.047 -2.500 -4.169

Omkostninger i alt -1.516.598 -1.654.925 -1.333.355

Årets resultat -134.678 -149.025 409.352
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note kr. 2021 2020

AKTIVER
Anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
Depositum 7.000 0

Anlægsaktiver i alt 7.000 0

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender 37.699 7.350
Periodeafgræsningsposter 0 0

37.699 7.350

3 Likvide beholdninger 1.676.926 1.900.148

Omsætningsaktiver i alt 1.714.626 1.907.498

AKTIVER I ALT 1.721.626 1.907.498

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital primo 1.309.872 900.520
Årets resultat -134.678 409.352

Egenkapital i alt 1.175.194 1.309.872

Gældsforpligtelser
Kreditorer 4.515 125
Skyldig A-skat og AM-bidrag 20.608 73.480

4 Anden gæld 266.296 269.008
5 Periodeafgrænsningsposter 255.013 255.013

Gældsforpligtelser i alt 546.432 597.626

PASSIVER I ALT 1.721.626 1.907.498

1
2
6

Anvendt regnskabspraksis
Omkostningsspecifikation projekt ULFRI
Indsamlinger
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Foreningen Hospice Forum Danmark for 2021 er aflagt i overensstemmelse med god
regnskabsskik.

Det i årsregnskabet medtagne budget for 2021 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 for-
pligtelsens 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

Depositum

Depositum måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag
af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter omfatter omkostninger,
som vedrører kommende års aktiviteter.

Egenkapital

Egenkapital primo indeholder akkumuleret resultat fra tidligere regnskabsår.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Finansielle forpligtelser

Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Perio-
deafgrænsningsposter omfatter modtagne forudbetalinger og tilskud, som vedrører kommende års akti-
viteter.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

kr. 2021 2020

2 Omkostningsspecifikation projekt ULFRI
Løn til projektleder 0 41.789
Løn til medarbejder, webmaster 42.734 42.000
Løn til medarbejder, formand 96.000 96.000
Forsikringer 4.931 3.970
Årsmøde 0 4.997
Husleje kontor 20.821 44.997
Bestyrelsesudgifter 30.800 33.670
Kontorhold, sekretariat 69.929 51.683
Revision 47.775 49.722

Omkostninger 312.990 368.828

Modtaget tilskud -312.990 -368.828

Ikke-anvendt tilskud 0 0

3 Likvide beholdninger
Nordea 783.241 1.012.684
Mobile Pay - gavekonti 29.404 17.965
Spar Nord 682.632 692.421
Nordea - støtteforeninger 181.649 177.078

1.676.926 1.900.148

4 Anden gæld
Skyldige feriepenge 84.514 91.790
Skyldige indeståender til støtteforeninger: 0 0
Sydvestjylland 61.800 52.008
Kamillus Aalborg 9.250 15.450
Limfjord 33.005 13.000
Sjælland 2.750 16.925
Hovedstaden 11.350 11.100
Arresødal 2.675 1.675
Kolding 28.000 0
Østjylland 500 0
Søholm 5.250 10.000
Svanevig 27.000 30.000
Djursland 0 16.600
Kamillus Hjørring 203 10.460

266.297 269.008
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

kr. 2021 2020

5 Periodeafgrænsningsposter
Tilskud til aktiviteter 30.013 30.013
Tilskud til informationsprojekt 225.000 225.000

255.013 255.013
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

kr.

6 Indsamlinger

1) Indsamlede midler til gennemgående generelle indsamling over året indgår med følgende beløb i resultatopgørelsen:

Tilskud kirker og kollekter 4.858
Facebook Fundraisere 4.351
Mobilepay og Swipp 14.584
Andre indtægter 1.500

25.293

Indsamlede midler til støtteforeninger indgår i bevægelserne på "Skyldige indeståender til støtteforeninger" jf. note 4.

2) Midlerne fra den gennemgående generelle indsamling er anvendt til organisationens oplysningsarbejde.

3) Midlerne fra de øremærkede indsamlinger er udloddet til de respektive lokale støtteforeninger med henblik på at fremme hospicesagen ud fra den lokale støtteforenings aktivi-
teter.

4) Udlodninger til støtteforeninger i 2022 svarer til de indkomne midler i 4. kvartal 2021.

Øremærket til:

Støtte-
foreningen
for Hospice

Sydvest-
jylland

Støtte-
foreningen
for Hospice

Vangen,
Kamillus
Aalborg

Støtte-
foreningen
for Hospice

Limfjord

Støtte-
foreningen
for Hospice

Sjælland

Støtte-
foreningen
for Hospice
Søndergård

Støtte-
foreningen

for
Arresødal

Hospice

Støtte-
foreningen

for  Gudenå
Hospice

Støtte-
foreningen
for Hospice
Østjylland

Støtte-
foreningen
for Hospice

Søholm

Støtte-
foreningen

for Svanevig
Hospice

Støtte-
foreningen
for Hospice

Djursland og
Strandbakke

huset

Støtte-
foreningen

for Kamillus
Hjørring

Støtte-
foreningen
for Hospice

Rudersdal

Støtte-
foreningen
for Hospice

Kolding Subtotal

Gennem-
gående
generel

indsamling
over året Total

Indsamlet 1) 113.550 26.130 92.630 11.125 21.650 7.114 11.100 500 8.750 32.000 20.500 952 28.501 28.000 402.502 25.293 427.795
Administrationsomkostninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.989 -6.989
Anvendt i året 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.304 -18.304
Udloddet i 2021 3) -51.750 -16.880 -59.625 -8.375 -10.300 -4.439 -11.100 0 -3.500 -5.000 -20.500 -749 -28.501 0 -220.719 0 -220.719
Udloddet i 2022 4) 61.800 9.250 33.005 2.750 11.350 2.675 0 500 5.250 27.000 0 203 0 28.000 181.783 0 181.783


