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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Kristelig Handicapforening.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resul-
tatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus N, den 10. marts 2017

Administrator

Walther Plaugborg Hansen

Bestyrelse

Thomas Bjerg Mikkelsen Karsten Rughave Sørensen Lars Bækgaard
formand næstformand kasserer

Bjarne Ingemansen Nanna Hansen Anne Brorson

Mogens Stig Nielsen

Kristelig Handicapforening · Årsrapport for 2016 1



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Kristelig Handicapforening

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Kristelig Handicapforening for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbej-
des efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter.

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 beskrevet
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fon-
den i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yder-
ligere 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 overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser 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 fondens evne til at fortsætte drif-
ten; 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
fonden, 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 fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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 gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-
stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-
ne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 den-
ne 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 kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af fondens 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 fondens
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 konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, 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 pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 10. marts 2017

BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 49 21 45

Preben Dunker
statsautoriseret revisor
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Oplysninger om foreningen

Foreningen Kristelig Handicapforening
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N

Telefon: 87 41 01 38

CVR-nr.: 19 13 69 49
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Thomas Bjerg Mikkelsen, formand
Karsten Rughave Sørensen, næstformand
Lars Bækgaard, kasserer
Bjarne Ingemansen
Nanna Hansen
Anne Brorson
Mogens Stig Nielsen

Administrator Walther Plauborg Hansen

Revision BRANDT, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Søren Frichs Vej 36 L
8230 Åbyhøj
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kristelig Handicapforening er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for en klasse A-virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en fond.  

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-
under 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 fonden,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af even-
tuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og no-
minelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Gaver
Indtægter indeholder gavebreve og kontingenter mv.

Foreningen er godkendt til at modtage gaver efter Ligningslovens § 8 a og § 12 stk. 3. Indtægter er
specificeret efter disse af hensyn til SKAT og de pålagte kontrolopgaver.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til, salg, reklame, administration og lokaler.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostnin-
ger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
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Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immate-
rielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indreg-
nes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat
Fonden er skattepligtig i henhold til fondsbeskatningslovens §1, nr. 1. Årets aktuelle skat indregnes i re-
sultatopgørelsen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Der afsættes ikke
udskudt skat, da det er fondens hensigt at uddele eventuelle skattemæssige overskud under hensyntagen
til den udenlandske udbytteskat, som ikke kan refunderes.

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 50  år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultat-
opgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-
skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter hensættelser til afholdelse af sommerlejer.

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af af-
holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amorti-
seret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at for-
skellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2016 2015
Note kr. kr.

2 Indtægter 1.784.665 1.825.882
3 Arrangementer mv. 22.959 -49.941
4 KH Bladet -100.189 -97.501
5 Lederboliger omkostninger 0 -11.745
6 Tilskud -152.317 -243.544
7 Administrationsomkostninger -349.614 -373.556

Bruttoresultat 1.205.504 1.049.595

8 Personaleomkostninger -1.060.561 -1.013.566
9 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 0 -948.191

Resultat før finansielle poster 144.943 -912.162

10 Andre finansielle indtægter 57.046 57.162

Årets resultat 201.989 -855.000

Forslag til resultatdisponering:

Hensættelse til aktivitet 2018 150.000 0
Overføres til overført resultat 51.989 0
Disponeret fra overført resultat 0 -855.000

Disponeret i alt 201.989 -855.000
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Balance 31. december

Aktiver

2016 2015
Note kr. kr.

Anlægsaktiver

11 Solglimt 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0

Deposita 6.904 6.904
Finansielle anlægsaktiver i alt 6.904 6.904

Anlægsaktiver i alt 6.904 6.904

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 13.480 1.050
12 Andre tilgodehavender 2.957.349 3.272.850

Tilgodehavender i alt 2.970.829 3.273.900

13 Likvide beholdninger 4.241.386 3.832.742

Omsætningsaktiver i alt 7.212.215 7.106.642

Aktiver i alt 7.219.119 7.113.546
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Balance 31. december

Passiver

2016 2015
Note kr. kr.

Egenkapital

14 Overført resultat 6.653.227 6.570.917
15 Reserver til fremtidige aktiviteter 150.000 0

Egenkapital i alt 6.803.227 6.570.917

Hensatte forpligtelser

16 Hensættelser 0 30.323
Hensatte forpligtelser i alt 0 30.323

Gældsforpligtelser

17 Rentefrie lån 170.800 237.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt 170.800 237.000

Kortfristet del af langfristet gæld 66.200 66.200
18 Leverandører af varer og tjenesteydelser 74.344 89.226
19 Anden gæld 104.548 119.880

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 245.092 275.306

Gældsforpligtelser i alt 415.892 512.306

Passiver i alt 7.219.119 7.113.546

20 Offentlige indsamlinger
21 Eventualposter
22 Anvendelse af tilskud fra LOTFRI Puljen.
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Noter

1. Foreningens væsentligste aktiviteter
Foreningens hovedaktivitet er på evangelisk-luthersk grund:
a.  at fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende
b.  at fremme oprettelse af kristne bofællesskaber for handicappede og varetage disses interesser
c.  at varetage de handicappedes sag generelt til bedste for de handicappede og deres familier.

2016 2015
kr. kr.

2. Indtægter

Gavebreve og kontingenter mv.
Gavebreve, LL § 12 stk. 3 298.720 273.795
Gaver, LL 8 a 230.519 268.307
Kollekter 28.037 38.231
Høstoffer 8.777 18.809
Medlemskontingent 227.000 230.100
Faglige kontingenter 362.500 347.500
Øvrige gaver 15.999 5.011

Gavebreve og kontingenter mv. i alt 1.171.552 1.181.753

Andre indtægter
Driftstilskud, Tips & Lotto 284.979 301.245
Momskompensation 43.227 40.504
Resultat af lodseddelsalg 257.792 282.072
Distributionstilskud (Bladpuljen) 0 5.322
Salg af bøger, CD'er, kort mv. 9.200 -5.925
Andre indtægter 40.850 2.285
Salg T-shirts -22.935 0

Andre indtægter i alt 613.113 625.503

Lederboliger
Lejeindtægt Solglimt 0 18.626

Lederboliger i alt 0 18.626

1.784.665 1.825.882
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Noter

2016 2015
kr. kr.

3. Arrangementer mv.

Kursusindtægter -46.500 -71.675
Kursusudgifter 41.770 93.687
Frøfestival -32.530 29.147
Årsmøde 14.301 -1.218

-22.959 49.941

4. KH Bladet

Trykning og layout 62.554 60.526
Porto 37.635 36.975

100.189 97.501

5. Lederboliger omkostninger

Omkostninger lederbolig Frøjkgården 0 275
Omkostninger lederbolig Solglimt 0 11.470

0 11.745

6. Tilskud

Bevilligede tilskud til bofællesskaber 0 181.000
Tilskud til fællesprojekter 152.317 62.544
Tilskud sommerlejr 0 10.000
Anvendt henlæggelse sommerlejr 0 -10.000

152.317 243.544
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Noter

2016 2015
kr. kr.

7. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 3.746 8.742
Edb-omkostninger 36.975 84.945
Husleje, el og varme 54.608 54.611
Mindre nyanskaffelser 17.663 19.693
Telefon og internet 10.637 4.245
Porto og gebyrer 23.179 21.005
Udarbejdelse og revision af årsrapport 23.750 23.750
Revisorhonorar, i øvrigt 2.500 4.250
Socialrådgiver 11.556 3.764
Administrationsvederlag 69.638 59.241
Forsikringer 6.601 7.378
Faglitteratur og tidsskrifter 8.615 4.279
Kontingenter 35.509 37.319
Bestyrelsesmøder 6.243 2.500
Møder 3.157 24.453
Annoncer og PR 14.254 6.070
Repræsentation 7.271 3.151
Projektomkostninger 779 779
Øvrige omkostninger 12.921 3.376
Modtagne rabatter 12 5

349.614 373.556

8. Personaleomkostninger

Lønninger 832.955 800.013
Kørselsgodtgørelse 39.521 33.474
Rejse- og befordringsgodtgørelse 31.394 34.502
Arbejdsskadeforsikring 4.368 4.195
Kursusomkostninger 84.154 13.665
Andre personaleomkostninger 5.667 3.706
Ændring i feriepengeforpligtelse -22.800 34.722
Pensionsbidrag 75.777 79.144
ATP-bidrag 9.525 10.145

1.060.561 1.013.566
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Noter

2016 2015
kr. kr.

9. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver 0 948.191

0 948.191

10. Andre finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter 3.819 5.156
Renter, gældsbreve 53.227 52.006

57.046 57.162

11. Solglimt

Kostpris primo 0 1.971.287
Afgang i årets løb 0 -1.971.287

Kostpris ultimo 0 0

Af- og nedskrivninger primo 0 -39.426
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver 0 39.426

Af- og nedskrivninger ultimo 0 0

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 0

12. Andre tilgodehavender

Gældsbrev Trehuse 1.108.345 681.067
Gældsbrev Sydhjørnet 0 661.195
Gældsbrev Hjertebo 670.496 366.728
Gældsbrev Kernehuset 90.904 178.620
Gældsbrev Valmuen 51.269 0
Gældsbrev Solglimt 1.033.192 1.033.590
Driftstilskud, Tips- og Lottopuljen 0 301.245
Tilgodehavende gavebreve 0 25.000
Tilgodehavende renter 3.143 993
Diverse tilgodehavender 0 60
Tilgodehavende refusionsopgørelse Solglimt 0 24.352

2.957.349 3.272.850

Kristelig Handicapforening · Årsrapport for 2016 14



Noter

31/12 2016 31/12 2015
kr. kr.

13. Likvide beholdninger

Kassebeholdning 0 1.450
Danske Bank 1.088.703 771.074
Nordea 1.413.999 1.355.046
Skjern Bank 973.793 939.813
Vestjysk Bank 764.891 765.359

4.241.386 3.832.742

14. Overført resultat

Overført resultat primo 6.570.915 7.425.917
Overført fra hensættelse til sommerlejr 30.323 0
Årets overførte overskud eller underskud 51.989 -855.000

6.653.227 6.570.917

15. Reserver til fremtidige aktiviteter

Hensættelse til aktivitet 2018 150.000 0

150.000 0

16. Hensættelser

Hensættelser til sommerlejr 30.323 30.323
Overført til de frie reserver -30.323 0

0 30.323

17. Rentefrie lån

Rentefrie lån i alt 237.000 303.200

Heraf forfalder inden for 1 år -66.200 -66.200

170.800 237.000
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Noter

31/12 2016 31/12 2015
kr. kr.

18. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 50.594 65.476
Afsat revisor 23.750 23.750

74.344 89.226

19. Anden gæld

Feriepenge forpligtelse 76.781 99.581
Skyldige sociale bidrag 27.767 20.299

104.548 119.880

20. Offentlige indsamlinger

Indtægter 196.190 165.008
Udgifter -4.163 -1.375

192.027 163.633

Ovenstående er resultatet af offentlige indsamlinger via hjemmesiden k-h.dk. og mobile
betalingsløsninger.
Overskuddet er anvendt til aktiviteter jf. Kristelig Handicapforenings formål.

21. Eventualposter
Eventualforpligtelser

Foreningen har 6 måneders opsigelse for huslejemålet. Forpligtelsen anddrager t.kr. 23.

22. Anvendelse af tilskud fra LOTFRI Puljen.

Kristelig Handicapforening har i året iht. sit formål arbejdet med at vejlede ved oprettelse af
bofællesskaber, tilbyde relevante kurser, årsmøder, festivaler, rejser, rådgivning, konferencer,
udgivelser og lokale venneforeninger. Derudover at varetage den handicappedes sag generelt både
kirkeligt og samfundsmæssigt.

Kristelig Handicapforening · Årsrapport for 2016 16


