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Hjemstedskommune: Randers
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Poul Nielsen
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Revisor
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabet for 1. januar 2015- 31. december
2015 for Foreningen Ådalen Retræte.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansiellestilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Randers, den 15. marts 2016
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til medlemmerne i Foreningen Ådalen Retræte
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Ådalen Retræte for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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.

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 foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Aarhus, den 15. marts 2016

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
Jakob B. Ditlevsen
statsautoriseret revisor
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Ledelsens beretning
Hovedaktivitet
Hovedaktiviteten er afholdelse af retræter og tilsvarende aktiviteter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat blev et overskud på 105 t.kr. hvilket anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning og gaver
Indtægter fra gaver indregnes når disse modtages, mens andre indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når
levering af ydelsen har fundet sted.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris for varer, der er medgået til årets drift.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, mv.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år

Indretning af lejede lokaler

5 år

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2015

Nettoomsætning
Gaver
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Bruttoresultat

2015
kr.
___________

2014
kr.
_______

1.132.813

1.175.241

116.335

150.320

(212.520)
___________
1.036.628

(300.432)
_______
1.025.129

Andre eksterne omkostninger

(571.596)

(462.887)

Personaleomkostninger

(304.567)

(314.871)

(55.149)
___________

(50.500)
_______

Af- og nedskrivninger
Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Resultat før ekstraordinære poster

Årets resultat

105.316

196.871

42
___________

36
_______

105.358

196.907

___________

_______

105.358
___________

196.907
_______

Foreslag til resultatdisponering
Overført resultat

(105.358)

(196.907)
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Balance pr. 31.12.2015
2015
kr.
___________

2014
kr.
_______

55.646

106.146

Indretning af lejede lokaler

134.813
___________

0
_______

Materielle anlægsaktiver

190.459
___________

106.146
_______

Anlægsaktiver

190.459
___________

106.146
_______

Andre tilgodehavender

309.198
___________

214.800
_______

Tilgodehavender

309.198
___________

214.800
_______

Likvide beholdninger

25.386
___________

95.822
_______

Omsætningsaktiver

334.584
___________

310.622
_______

Aktiver

525.043
___________

416.768
_______

2015
kr.
___________

2014
kr.
_______

Kapitalindestående

501.128
___________

395.770
_______

Egenkapital

501.128
___________

395.770
_______

Anden gæld

23.915
___________

20.998
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

23.915
___________

20.998
_______

Gældsforpligtelser

23.915
___________

20.998
_______

Passiver

525.043
___________

416.768
_______

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

