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Patientforeningen Hiv-Danmark
Stiftet i 1991
København
Forchhammersvej 18
192 Frederiksberg C
Tlf. 33 32 58 68
Hjemmeside: www.hiv-danmark.dk

E-mail: info@hiv-danmark.dk

Revisor:
Dansk Revision Hillerød
Vølundsvej 68, 3400 Hillerød
Bestyrelsens økonomiske beretning:
Hiv-Danmarks bestyrelse har i 2018 haft fokus på at højne hiv-positives og pårørendes
livskvalitet med udgangspunkt i bestyrelsens strategiplan for perioden 2017-2020. I 2018 har
Hiv-Danmark især søgt at styrke hiv-positives livskvalitet gennem en oprustning af foreningens
'Mentor-ordning'.
Den politiske bevågenhed og støtte til mennesker, der lever med hiv, er faldende, fordi hiv i
dag anses for at være en ikke dødelig sygdom på linje med en lang række andre kroniske
sygdomme. Alle Hiv-Danmarks aktiviteter finansieres via fundraising i diverse offentlige puljer
og i private fonde og virksomheder.
Henover de senere år er det blevet stadigt sværere at fundraise til patientforeningens arbejde,
hvilket har medført et træk på Hiv-Danmarks egenkapital i 2018.
Årets resultat udviser et underskud på kr. 4.505 hvilket ikke er tilfredsstillende. Underskuddet
dækkes ind via egenkapitalen, som ved udgangen af 2018 er kr. 179.304. I budgettet for 2019
er der planlagt et resultat på kr. 0.
Helle Andersen

Lilllan Christoffersen

Formand

Kassserer

Godkendt på Årmødet den 27. april 2019

Dirigent
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Den uafhængige revisors erklæring
Til bestyrelsen i Hiv-Danmark
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Hiv-Danmark for regnskabsåret 1. januar
2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt
foreningens vedtægter.

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,
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.
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Den uafhængige revisors erklæring
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.

• 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 den øverste ledelse 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.
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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.
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Den uafhængige revisors erklæring
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 og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.
Hillerød, den 12. april 2019
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Dansk Revision Hillerød
Godkendt Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 26580390
Henrik Lund Jensen
Statsautoriseret revisor

Mne36026
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Regnskabspraksis:
Regnskabsklasse
Årsrapporten for Hiv-Danmark er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Da den typiske regnskabslæsers informationsbehov er anderledes end det i
årsregnskabsloven forudsatte, er der, for at optimere informationsværdien for
regnskabslæseren, benyttet en anden opstilling, end den i årsregnskabslovens
skemaer angivet.
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder
indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til
dagsværdi. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er
afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og
hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige
skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles
aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen
mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over
løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der
fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der
eksisterer på balancedagen.
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Generelt
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Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen på
tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres
pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.
Offentlig bevillinger og tilskud fra fonde og lign.
Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lign. givet til dækning af
omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i takt med afholdelse af de
omkostninger som tilskuddet dækker.
Omkostninger
Omkostningerne er inddelt efter formålet og er således opstillet efter de projekter
og afdelinger som de vedrørere.
Skat af årets resultat
Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.
This document has esignatur Agreement-ID: 0cb46284yUhX20488993

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid
under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og
hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
Hensættelser
Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det øremærkede formål hensættes til
senere brug.
Feriepengeforpligtelser er opgjort pr. balancedagen.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i
noterne.
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Note Indtægter
Indtægter - Afdelinger
Kontingenter
2
Sekretariat
3
Informationsafdeling
4
Kafe Knud
Renteindtægter
Indtægter - Afdelinger i alt
Indtægter - Projekter
Medicinsk Udvalg
Møder og konferencer i udlandet
Selvhjælpsgrupper
Forskningsprojekt
Levekårsundersøgelse
Mentorordning
0=0 kampagne
Meet & Greet
Landsdækkende seminar
Bodymapping
Patientuddannelse
Indtægter - Projekter i alt
1
Indtægter i alt

2
3
4

Omkostninger
Sekretariatet
Informationsafdelingen
Kafe Knud
Afdelinger i alt
Projekter og udvalg
Medicinsk udvalg
Møder og konferencer i udland
Selvhjælpsgrupper
Forskningsprojekt
Levekårsundersøgelse
Mentorordning
0=0 kampagne
Meet & Greet
Landsdækkende seminar
Bodymapping
Patientuddannelse
Projekter og udvalg i alt
Renteudgifter
Omkostninger i alt
Resultat

2018
Regnskab

2017
Regnskab

46.650
352.680
250.200
505.849
47
1.155.426

51.100
470.173
342.000
576.941
106
1.440.320

103.286
0
0
0
42.517
47.300
46.475
23.247
17.269
16.683
40.000
336.777
1.492.203

169.862
6.536
8.570
37.155
50.640
95.893
0
5.000
172.851
6.513
20.000
573.020
2.013.340

289.969
343.278
518.070
1.151.317

362.993
453.485
658.157
1.474.635

103.286
8.609
0
0
42.517
47.300
46.475
23.247
17.269
16.683
40.000
345.386
5
1.496.708
-4.505

186.771
18.738
13.739
37.155
50.640
95.893
0
6.984
172.851
6.513
17.197
606.481
131
2.081.247
-67.907

Side 8 af 12

This document has esignatur Agreement-ID: 0cb46284yUhX20488993

Resultatopgørelse
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Note Aktiver
Likvide beholdninger:
Arbejdernes Landsbank
Kontantbeholdning
Likvide beholdninger i alt
Tilgodehavender:
Husleje deposita
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende moms
Tilgodehavender i alt

pr. 31-12-2018

pr. 31-12-2017

323.299
1.561
324.860

375.237
3.281
378.518

90.151
130.484
24.534
245.169

90.151
274.071
13.846
378.068

570.029

756.586

23.292
67.902
15.000
284.531
0
390.725

21.494
117.148
15.000
322.772
96.363
572.777

183.809
-4.505
179.304

251.716
-67.907
183.809

570.029

756.586

Aktiver i alt

5

Passiver
Gæld:
Skyldig A-skat mv
Kreditorer
Depositum
Ikke forbrugte tilskud
Feriepengeforpligtelser
Gæld i alt
Egenkapital:
Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Passiver i alt
6

Sikkerhedsstillelser og andre forpligtelser
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Balance for Hiv-Danmark
pr. 31. december 2018

2018
Regnskab

2017
Regnskab

46.650
217.668
105.000
81.587
211.689
133.659
46.944
122.909
7.500
25.000
82.500
5.000
0
0
0
97.200
90.934
0
188.613
45.875
47
1.508.775

51.100
299.554
283.095
63.484
194.589
200.000
29.397
119.497
20.000
75.000
88.423
0
23.575
12.500
5.000
86.700
92.787
6.780
224.352
137.402
106
2.013.341

36.871
45.703
141.320
4.006
62.069
289.969

41.690
45.386
159.507
13.090
103.320
362.993

Indtægter, relateret til sekretariatet
Tilskud og gaver
Københavns Kommune
Frederiksberg Kommune
PUF-midler, Socialministeriet
Indtægter fra administration af projekter
Udlodningsmidler, driftpuljen
Tilskud fra virksomheder
Indtægter i alt

6.572
67.909
0
0
62.510
211.689
4.000
352.680

53.696
39.497
30.000
16.614
133.665
194.589
2.112
470.173

Nettoudgift, sekretariatet

-62.711

-107.180

1 Indtæger
Kontingenter
Bidrag fra virksomheder
Bidrag fra fonde mv.
Tilskud og gaver
Udlodningsmidler, driftpuljen
Udlodningsmidler, aktivitetspuljen
PUF-midler, Socialministeriet
Københavns Kommune, Social forvalt.
Københavns Kommune, andre tilskud
§18-midler Københavns Kommune
§18-midler Frederiksberg Kommune
§18-midler Fredericia Kommune
§18-midler Aarhus Kommune
§18-midler Odense Kommune
§18-midler Albertslund Kommune
Udlejning af lokaler
Varesalg
Deltagerbetaling
Løntilskud
Indtægter fra Administration af projekter
Renteindtægter
Indtæger i alt
2 Sekretariatet
Udgifter
Lokaleudgifter
Personale- og frivilligomkostninger
Administrationsomkostninger
Rejse- og mødeudgifter
Bestyrelsesudgifter
Udgifter i alt
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2018
Regnskab

2017
Regnskab

284.464
15.852
42.962
343.278

391.771
19.623
42.091
453.485

Indtægter, relateret til informationsafdelingen
Udlodningsmidler, aktivitetspuljen
104.750
PUF-midler, Socialministeriet
0
Administration fra projekter
20.450
Københavns Kommune
30.000
Fonde og virksomheder
95.000
Indtægter i alt
250.200

200.000
2.000
0
30.000
110.000
342.000

3 Informationsafdelingen
Udgifter
Personaleudgifter
Andre omkostninger
Magaziner, web og nyhedsbreve
Udgifter i alt

Nettoudgift, informationsafdelingen

4 Kafe Knud
Udgifter
Lokaleudgifter
Personaleudgifter
Administrationsomkostninger
Øvrige omkostninger
Varekøb
Udgifter i alt
Indtægter, relateret til Kafe Knud
Fonde og virksomheder
§18 midler Frederiksberg Kommune
§18 midler Københavns Kommune
Københavns Kommune, social forv.
Københavns Kommune, Legat
PUF-midler, Socialministeriet
Gaver mv.
Udlejning
Lønrefusion
Varesalg
Indtægter i alt
Nettoudgift, Kafe Knud

93.078

111.485

218.100
238.060
25.029
0
36.881
518.070

223.896
348.200
8.192
15.716
62.153
658.157

2.498
40.000
0
60.000
7.500
46.944
26.121
97.200
188.612
36.974
505.849

27.205
35.000
40.000
60.000
0
4.500
11.224
86.700
224.352
87.960
576.941

12.221

81.216
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5 Hensatte ikke forbrugte tilskud
Københavns Kommune
Aktivitetspuljen
Hiv Danmark Dagen
0=0 Kampagnen
Hiv Danmark aftenerne
Kafe Knud, Puf-mider
Mentorordningen
Levekårsundersøgelse
Bodymapping
Landsdækkende seminar
Forskningsprojekt
Meet & Greet
Hensatte ikke forbrugte tilskud i alt

2018
Regnskab

2017
Regnskab

125.596
0
0
54.668
26.714
33.531
0
0
5.737
33.532
0
4.753
284.531

122.909
100.000
4.742
0
0
0
5.000
15.000
0
30.801
44.320
0
322.772
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6 Sikkerhedsstillelser og andre forpligtelser
Foreningen har indgået lejeaftale for en kopimaskine med udløb i 2020
med en årlig betaling på 33.750 inkl. service og moms, i alt til udløb
kr. 59.062
Leje- og personaleforpligtelser i henhold til indgåede aftaler.
Der er ikke andre forpligtelser end de i regnskabet nævnte.
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