
 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2018 
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Til bestyrelsen i Støtteforeningen for Gudenå Hospice, Brædstrup  

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Støtteforeningen for Gudenå Hospice, Brædstrup for perioden 1. 
januar - 31. december 2018. 

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 perioden 1. 
januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

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. 
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. 

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. 

 

Horsens, 11. marts 2019 
Registreret revisionsanpartsselskab  
CVR-nummer 27511511 

 

Jens Erik Lidegaard 
Registreret revisor 
MNE-nummer 4173 

 

 

 



Driftsregnskab for 2018. 

Udgifter:

Repræsentation, gaver mm. 867,90

Trykning af Nyhedsbreve 9.582,60

Porto, kontorartikler, gebyrer o.l. 10.931,25

Kontingent Hospice Forum Danmark 4.957,00

Renter og gebyrer til banken 2.857,89

Generalforsamling 2.402,85

Hjemmesiden 5.965,60

Revision af regnskab 5.000,00

Diverse 4.480,25

Udgifter i alt 47.045,34

Indtægter:

Kontingent, 35 firmaer -10.800,00

Kontingent, 19 foreninger -6.000,00

Kontingent,  1.331 medlemmer -136.375,00

Donationer -24.097,08

Indtægt sangaften og Messer -1.735,00

Indtægter i alt -179.007,08

Resultat:

Indtægter i alt -179.007,08

Udgifter i alt 47.045,34

Overskud 2018 -131.961,74  

 

  



 

Status pr. 31-12-2018

Driftskonto  7240-1441430

Indestående pr. 1. januar 2018 302.536,86

Tilskud til Musikterapeut -50.000,00

Tilskud til indkøb af: Kelvin kørestol - pizzaovn - gasgrill og

rullende bibliotek -97.000,00

Tilskud til det frivillige arbejde -105.000,00

Bevilget tilskud i 2017 til vandkunst tilbagebetalt 200.000,00

Overskud arrangement med Anders Agger 57.177,65

Driftsoverskud 2018 131.961,74

Formue/egenkapital pr. 31. december 2018 439.676,25

Brædstrup, den 1. februar 2019 Eivind Thomsen

Kasserer

Bestyrelsen for Støtteforeningen for Gudenå Hospice:

Ole Dahl Kristensen Inge Rosenberg Majbrit H. Nielsen

Anne Møller Kristensen Merete Madsen Mette Berg Christiansen

Webmaster

Grethe Jepsen Ruth Sandkvist Eivind Thomsen

Formand Næstformand Sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 


