Foreningen Danske Hospitalsklovne
Jyllandsgave 20, 9000 Aalborg
CVR-nr. 27 15 06 32

Årsregnskab for 2010

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om foreningen

1

Ledelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors påtegning

3

Ledelsesberetning

4

Anvendt regnskabspraksis

8

Resultatopgørelse

9

Balance

10

Noter

11

ja/aa 60665159
R10

Oplysninger om foreningen

Foreningen Danske Hospitalsklovne
Jyllandsgave 20
9000 Aalborg
www.danskehospitalsklovne.dk
post@danskehospitalsklovne.dk
Tlf.: 29 66 54 47
Formål
Foreningen er etableret den 26. marts 2003.
Foreningen tror på, at patienters livskvalitet øges ved humor, nærvær og latter under hospitalsophold.
Foreningens formål er derfor at arbejde for kendskabet til og udbredelsen af hospitalsklovne i Danmark.
Foreningen vil arbejde for at sikre, at klovne på danske hospitaler lever op til de høje normer, der er fastsat
af bestyrelsen.
Foreningen arbejder for danske hospitalsklovnes vilkår i sygehusvæsenet og lignende institutioner.
Hjemsted
Foreningen har hjemsted i Aalborg Kommune.
Daglig leder
Lea Brams Olesen
Bestyrelse
Benjamin Lundström, formand
Susanne T. Nielsen, næstformand
Hans Wittrup
Anne Brandt
Jette Valentin Winberg
Kirsten Cenius, hospitalsklovnerepræsentant
Ewan Mackinnon, hospitalsklovnerepræsentant
Revision
Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg
Bankforbindelser
Danske Bank
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Ledelsespåtegning

Undertegnede bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskab for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2010 for Foreningen Danske Hospitalsklovne.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den
finansielle stilling samt resultatet af foreningens aktiviteter.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som ledelsesberetningen omhandler.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 24. februar 2011
Daglig leder:
…………………..………...................
Lea Brams Olesen
Bestyrelsen:
…………………..………...................
Benjamin Lundström
formand

…………………..………...................
Susanne T. Nielsen
næstformand

…………………..………...................
Hans Wittrup

…………………..………...................
Anne Brandt

…………………..………...................
Jette Valentin Winberg

…………………..………...................
Kirsten Cenius
hospitalsklovnerepræsentant

…………………..………...................
Ewan Mackinnon
hospitalsklovnerepræsentant
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Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Foreningen Danske Hospitalsklovne
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Danske Hospitalsklovne for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2010, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
aflægges i henhold til foreningens vedtægter og god regnskabsskik.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision
i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet.
De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i
årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende
billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det
formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2010 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.

København, den 24. februar 2011
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Svend Duelund Jensen
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning

År 2010 har været et begivenhedsrigt år med mange udfordringer, men også succeser for foreningen Danske Hospitalsklovne.
På generalforsamlingen i marts 2010 valgte foreningen en helt ny bestyrelse, ligesom administrationen
flyttede til nye lokaler i 2010.
Der har i 2010 været anvendt en del ressourcer på at skabe det nødvendige overblik over foreningens
økonomi samt at komme på plads i administrationen. Årets 2., 3. og 4. kvartal har været præget af økonomisk forsigtighed, hvilket er den primære årsag til årets store overskud på kr. 2.038.061.
Foreningens egenkapital udgør pr. 31. december 2010 kr. 2.967.556.
På trods af de ledelsesmæssige ændringer og fokuseringen på de administrative forhold formåede foreningen alligevel at øge bruttoindtægterne med 127% og vi mere end fordoblede hospitalsklovnenes besøg på
børneafdelingerne i 2010 sammenlignet med 2009.
Årets overskud har sikret foreningen en egenkapital ved udgangen af 2010, der kan medvirke til at give en
stabil udvikling fremover. Det betyder, at der ikke vil opstå pauser i hospitalsklovnenes besøg, hvis indtægterne skulle udeblive i en kortere periode. Kontinuiteten i hospitalsklovnenes besøg er essentiel for deres
deltagelse i behandlingsforløbene på hospitalerne og for den tillid, der eksisterer mellem hospitalsklovnene
og børnene.
Børneperspektivet i centrum
Kernen i vores arbejde er de mange tusinder af børn, vi møder på børneafdelingerne i Danmark.
Vores vigtigste redskaber er empati og nærvær. Vi har ikke et projekt, der skal gennemføres. Vi er blot til
stede – sammen med barnet og på barnets præmisser. Vi er en ven, som barnet kan stole på og måske tale
med om ting, som det er svært at tale med andre om.
Kontakten mellem det enkelte barn og hospitalsklovnen har ikke bare betydning for barnet, men skaber
også en lettere stemning for pårørende og personale. Det ved vi fra de mange e-mails med intense oplevelser, de mange entusiastiske kommentarer og telefonopkald med bevægende historier vi hele tiden modtager.
Både bestyrelsen, vores ansatte i administrationen og alle hospitalsklovnene ser det som et privilegium at
arbejde for at gøre en forskel for sårbare og udsatte børn. Alle dage er forskellige, fordi ingen børn er ens.
Det gør det til et udfordrende, spændende og altid overraskende arbejde.
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Ledelsesberetning – fortsat

Gaver der varmer
Vi er dybt taknemmelige for, at vores mange bidragydere har gjort det muligt at fordoble vores aktivitet på
børneafdelingerne i 2010 sammenlignet med 2009. En fordobling er noget der kan mærkes. Det har helt
konkret betydet, at vi har kunnet gøre meget mere for børnene, end vi havde turdet håbe.
Vi er afhængige af støtte fra fonde, virksomheder, loger, foreninger og klubber, samt private givere for at
kunne fortsætte vores arbejde med at hjælpe børn på hospitaler i Danmark, til at lægge afstand til deres
egen uretfærdige situation og være børn som andre børn – i glæde, leg og latter. Dét giver barnet selvværd
og styrke til at håndtere sin egen situation langt bedre.
Vores indtægter i 2010 fordeler sig primært på tre store poster i form af donationer, fondsmidler og erhvervssponsorater.

Indtægter 2010

Herudover har vi modtaget midler gennem vores sms-indsamling, via medlemskontingenter og webshoppen. Enkelte børneafdelinger har også ydet deres eget bidrag.
Vi har haft en stor stigning i donationer i 2010 sammenlignet med 2009 og 2008, ligesom vi har haft en
stigning i indtægter fra erhvervslivet. Vores indtægter fra fondsmidler faldt i 2010 sammenlignet med
2009, men forventes at stige igen i 2011.
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Ledelsesberetning – fortsat

Indtægter 2008-2010

I 2011 vil vi arbejde for at øge vores indtægter endnu mere, så vi kan blive ved med at udvide vores timer
på børneafdelingerne. Vi vil gøre det nemmere for bidragydere at give donationer direkte via vores hjemmeside, og vi vil udbygge vores webshop med en masse nye og spændende produkter. Samtidig har vi planer om at igangsætte flere aktiviteter for vores støtter på Facebook og generelt have mere fokus på langsigtede aftaler med erhvervslivet.
Fokus på begrænsede administrative udgifter
Danske Hospitalsklovne er finansieret gennem donationer, medlemskaber og sponsorater. Det er vores
pligt at sørge for, at flest mulige midler går til hospitalsklovnearbejdet på børneafdelingerne i Danmark.
Vi har brugt 125% flere midler på hospitalsklovnenes arbejde i 2010 sammenlignet med 2009. Det er vi
rigtig stolte af, og vi forventer at kunne fortsætte denne udvikling i de kommende år. Samtidig vil vi i de
næste år lægge endnu mere vægt på efter- og videreuddannelse af hospitalsklovnene, ligesom vi håber at
kunne facilitere mere erfaringsudveksling mellem hospitalsklovnene.
I årets udgifter til hospitalsklovnenes arbejde indgår også tilskud til Foreningen Hospitalsklovne-Kolding
samt hospitalsklovnearbejde på Hillerød Hospital.
I 2010 blev der kun anvendt et mindre beløb på fundraising og marketing, herunder til sms-indsamlingen
og hjemmesiden. I 2011 forventes anvendt flere midler til fundraising og marketing, således at vi kan informere mange flere om vores arbejde på børneafdelingerne og samtidig forstærke arbejdet med at indsamle midlerne til at sikre vores fremtidige eksistensgrundlag.
I 2010 udgjorde foreningens administrationsomkostninger 12,7% af de samlede indtægter. Dette er på niveau med ledelsens langsigtede målsætning.
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Ledelsesberetning – fortsat

Vi har i det forløbne år været nødsaget til at afholde en række ekstraordinære udgifter. Denne post vedrører ophøret af samarbejdet med foreningens tidligere administrator, jævnfør ledelsesberetningen for
2009. Sagen er endnu ikke afsluttet.
Den forventede udvikling i de kommende år
Med gennemførelsen af en række nødvendige ledelsesmæssige, styringsmæssige og administrative tiltag i
2010 samt en styrket økonomi ved udgangen af 2010 har Danske Hospitalsklovne skabt platformen til
succes for foreningens fortsatte arbejde.
Vi går ind i 2011 med ny energi. Med ambitioner og realistiske planer om at hjælpe endnu flere børn på
hospitalerne i Danmark til at mestre deres situation bedst muligt. Vi vil fortsætte udvidelsen af hospitalsklovnetimer, etablere en ny hospitalsklovneuddannelse ligesom vi vil investere i fremtiden ved at styrke
vores organisation med nødvendig ansættelse indenfor administrationen. Vi vil derigennem øge vores fokus på fundraising og marketing med respekt for foreningens værdigrundlag og etik.
Vi vil fortsat forvalte de midler vi modtager fra vores mange, trofaste støtter på en sikker og ansvarlig måde og have fokus på lavest mulige administrative omkostninger. Vi vil desuden fortsat arbejde for at skabe
total gennemsigtighed i alle aspekter af vores drift.
Tusind tak for et godt 2010. Vi glæder os til endnu et år med at bringe smil og glæde til børn på børneafdelingerne i Danmark.
Lea Brams Olesen
Daglig leder
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsregnskabet for Foreningen Danske Hospitalsklovne er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Rapporteringsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Indtægter
I resultatopgørelsen indregnes donationer, fondsmidler, sponsorindtægter og kontingenter m.v. i takt med,
at de indgår.
Omkostninger
Omkostninger indregnes i takt med, at de afholdes.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes på stiftelsestidspunktet til kostpris. Efterfølgende måles gældsforpligtelser til
amortiseret kostpris, hvilket for kortfristede gældsforpligtelser og variabelt forrentede gældsforpligtelser
normalt svarer til nominel gæld.
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Resultatopgørelse
1. december - 31. december 2010

Note

2010
kr.

2009
t.kr.

1

6.297.286

2.777.950

6.297.286

2.777.950

2

2.332.431

1.037.903

3

800.260

723.900

24.792

184.626

0

669.906

4.376

270.000

829.428

1.848.432

3.135.427

-108.385

Indtægter
Indtægter
Indtægter i alt
Lønninger m.v. til hospitalsklovne
Omkostninger
Administration og øvrige omkostninger
Reklame og produktion
Informationskampagner
Salg, fundraising og indsamlinger
Omkostninger i alt
Resultat før ekstraordinære omkostninger
Ekstraordinære omkostninger
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Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

Årets resultat
Årets resultat overføres til egenkapitalen.

9

1.099.868

0

2.035.559

-108.385

2.502

5.511

2.038.061

-102.874

Balance
pr. 31. december
2010
kr.

2009
kr.

1.091.310

0

Depositum

14.100

0

Øvrige tilgodehavender

25.442

28.313

Periodeafgrænsningsposter

12.012

0

Tilgodehavender

1.142.864

28.313

Likvide beholdninger

2.288.440

2.157.639

Omsætningsaktiver i alt

3.431.304

2.157.639

Aktiver i alt

3.431.304

2.185.952

2.967.556

929.495

2.967.556

929.495

65.000

1.219.476

398.748

36.981

Kortfristede gældsforpligtelser

463.748

1.256.457

Gældsforpligtelser i alt

463.748

1.256.457

3.431.304

2.185.952

Note

Aktiver
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender sponsorer m.fl.

Passiver
Egenkapital
Kapitalkonto

6

Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Indgået støtte vedrørende kommende år
Anden gæld

5

Passiver i alt
Eventualforpligtelser mv.

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

2010
kr.

2009
kr.

Donationer og arv

2.180.013

172.316

Fondsmidler

2.057.976

2.735.000

Erhvervssponsorer

1.640.807

774.300

122.472

125.005

Kontingenter

46.300

0

Indsamlinger

46.606

0

650

0

202.462

190.805

6.297.286

3.997.426

1.842.425

773.943

Kørselsgodtgørelse

297.415

250.217

Lønbidrag Hospitalsklovne Kolding og Hillerød

182.891

0

9.700

13.743

2.332.431

1.037.903

235.000

333.928

0

250.000

281.906

0

3.038

0

Pension

24.919

0

Personaleomkostninger, administration

16.114

0

9.911

0

18.500

0

647

0

Kontorartikler og tryksager

9.959

1.207

Kontorleje, net, it-opkobling

69.717

100.000

Telefon

3.443

4.644

Fragt og porto

5.208

7.464

Regulering vedr. revisor sidste år

9.275

-1.564

Revisor

16.415

6.000

Revisorassistance, momsrådgivning

29.338

0

733.390

701.679

Note 1.

Indtægter

Foreningsdonationer

Webshop
Lønbidrag afdelinger

Note 2.

Lønninger m.v. til hospitalsklovne

Klovnelønninger, refusioner og udlæg

Uddannelse af hospitalsklovne

Note 3.

Administration og øvrige omkostninger

Administration og lønadministration (Advice)
Administration 4. kvartal 2008
Løn
Sociale ydelser

Diverse transport
Personaleomkostninger
Arbejdsskadeforsikring

Transport
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Noter

2010
kr.

2009
kr.

733.390

701.679

15.548

3.616

3.968

0

21.486

0

Mindre anskaffelser

1.982

0

Faglitteratur

1.827

0

Regnskabsassistance

15.390

0

Abonnement/kontingenter

12.000

0

Kursus og mødeudgifter

25.854

6.881

Rejseudgifter

31.323

10.521

Diverse

1.272

1.203

Konsulentbistand

5.075

0

Hjemmeside

11.762

0

Advokat

48.763

0

-129.380

0

800.260

723.900

Omkostninger betalt til firmaet Advice

790.775

0

Advokat – Innova

115.620

0

Advokat – Sirius

154.603

0

38.188

0

682

0

1.099.868

0

Note 3. Administration og øvrige omkostninger
Transport
Forsikringer
It-omkostninger
Gebyrer, herunder dataløn

Momskompensation vedrørende 2009

Note 4.

Ekstraordinære omkostninger

Konsulentbistand
Diverse

Note 5.

Anden gæld

Kreditorer

52.039

Skyldig revisor

34.003

Skyldig ATP

1.350

Skyldig moms

266.956

Afsat til uddannelse

12.000

Feriepengeforpligtelse

32.400
398.748

12

36.981

Noter

2010
kr.

2009
kr.

929.495

1.032.369

Årets resultat

2.038.061

-102.874

Egenkapital pr. 31. december

2.967.556

929.495

Note 6.

Egenkapital

Egenkapital pr. 1. januar

Note 7.

Eventualforpligtelser mv.

Der er ingen eventualforpligtelser m.v.

Note 8.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.
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