
 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2016 

 

Driftsregnskab for perioden 1. januar til  

31. december 2016. 

Status pr. 31. december 2016. 

 



Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 

  

Til foreningen bestyrelse 

Vi har revideret årsregnskabet for Støtteforening Gudenå Hospice for regnskabsåret  

1. januar – 31. december 2016 der omfatter resultatopgørelse og balance.  

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar  

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører 
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 
udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om 
ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige 
samt 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 selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Brædstrup, den 16. marts 2017 

LIDEGAARD revision & rådgivning 
Registreret revisionsanpartsselskab 
Jernbanegade 3 
8740 Brædstrup 
CVR-nr.: 27096174 

Jens Erik Lidegaard 
Registreret revisor   



 

Udgifter:

Repræsentation og gaver 367,00

Møder mm. 625,30

Porto, kontorartikler, gebyrer mm. 13.943,49

Trykning af Nyhedsbreve 10.883,24

Indsamlingsnævnet 1.000,00

Kontingent, Hospice Forum Danmark 4.009,50

Annoncer 6.665,36

Udgifter generalforsamling incl. annoncering 13.289,28

Tilskud til faglig konference, Gudenå Hospice 12.000,00

Hjemmesiden 475,00

Udgifter i alt 63.258,17

Indtægter:

Kontingent, 28 firmaer -8.800,00

Kontingent, 22 foreninger -7.400,00

Kontingent, 1.246 medlemmer -127.850,00

Donationer -57.750,00

Overskud loppemarked Hedensted Centret -27.683,86

Indtægter i alt -229.483,86

Resultat:

Indtægter i alt -229.483,86

Udgifter i alt 63.258,17

Overskud 2016 -166.225,69

 

 

  



 

Status pr. 31-12-2016

Driftskonto  7240-1441430

Indestående pr. 1. januar 2016 397.556,31

Tilskud  frivillighedskoordinator og musikterapeut -100.000,00

Overskud ved loppemarked til Gudenå Hospice -27.681,00

Indkøb af symaskine -4.000,00

Overskud i 2016 166.225,69

Formue/egenkapital pr. 31. december 2016 432.101,00

Af egenkapitalen pr. 31. december 2016 er 200.000 kr. hensat til brug i 2017 til

springvand/vandkunst.

Brædstrup, den 1. marts 2017

Eivind Thomsen

Kasserer

Bestyrelsen for Gudenå Hospice:

Ole Dahl Kristensen Inge Rosenberg Mette Berg Christiansen

Eva Bouet Ruth Sandkvist Anne M. Kristensen

Grethe Jepsen Merete Madsen Eivind Thomsen

Formand Næstformand Sekretær

 


