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Indehavernes påtegning

Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 for STH-Servicehunde til

handicappede. Årsrapporten omfatter ikke de private indkomst- og formueforhold.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabs-

året 2017.

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten

anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten. De pri-

vate eventualforpligtelser og pantsætninger indgår ikke i årsrapporten.

Taastrup, den 2. april 2018

Mette Henriksen
Formand

Karen Andersen
Næstformand

Susanne Vintermark
Kasserer

Lone Lauritzen Elisabeth Mærsk-Møller
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i STH-Servicehunde til handicappede
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for STH-Servicehunde til handicappede for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-

re 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

virksomheden 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 overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyl-

des besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at fortsæt-

te driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregn-

skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at li-

kvidere virksomheden, 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 ud-

føres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gælden-

de 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 forven-

tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne

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 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 fejlin-

formation 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 revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion

om effektiviteten af virksomhedens 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 usikker-

hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til

at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspå-

tegning 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 virksomheden 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 pla-

cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-

klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores vi-

den opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold

til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 2. april 2018

Addea Audit
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 36 07 49 81

Anders Salomonsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne40143

4



Virksomhedsoplysninger

Virksomheden STH-Servicehunde til handicappede
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

CVR-nr.: 26 45 82 42

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017
Stiftet: 1. februar 2002
Regnskabsår: 16. regnskabsår

Hjemsted: Høje-Taastrup

Bestyrelse Mette Henriksen, formand
Karen Andersen, næstformand
Susanne Vintermark
Lone Lauritzen
Elisabeth Mærsk-Møller

Revision Addea Audit
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Hammerensgade 1, 2.
1267  København K
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Foreningens formål er:

at udvælge de bedst egnede hunde til optræning som SERVICEHUNDE og SOCIALHUNDE

at udvælge de bedst egnede værtsfamilier til udstationering af hvalpe og unghunde

at træne servicehunde og socialhunde til personer med bevægelseshandicap, med det formål at give

personen større frihed og uafhængighed

at sikre det fortsatte virke for social- og servicehundeteamet gennem opfølgning og vedligeholdende

træning

at indsamle midler gennem medlemskaber, sponsorater og gaver til indkøb og træning af social- og

servicehunde samt foreningens drift

at oplyse om foreningens arbejde og social- og servicehundes betydning for bevægelseshandicappede

at erhverve sunde hunde med god mentalitet, som kan stilles til rådighed for bevægelseshandicappede,

hvorved det bemærkes, at social- og servicehundene forbliver foreningens ejendom, samt

at virke for fremme af servicehundearbejdet i ind- og udland
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for STH-Servicehunde til handicappede for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge regler-

ne for klasse B om ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens bestemmelser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.

Generelt
Resultatopgørelsen
Sponsor- og legatindtægter samt arv

Indtægter  indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang har fundet sted, og hvis indtægten kan

opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Medlemskontingenter

Medlemskontingenter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt kontingentet vedrører regnskabsåret.

Hundeomkostninger

Hundeomkostninger omfatter omkostninger til foder, dyrlæge, udstyr og træning, som vedrører

regnskabsåret.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter lokaleomkostninger, kontoromkostninger, forsikringer og kontingen-

ter m.v. med fradrag af private andele af omkostningerne.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpen-

ge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejds-

beklædning og øvrige personaleomkostninger bortset fra produktionslønninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kurs-

gevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skatter

Foreningen er ikke indkomstskattepligtig af foreningens aktiviteter.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Beholdning af hunde

Beholdning af hunde måles til kostpris (indkøbspris).

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrø-

rende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer, som består af børsnoterede investeringsbeviser, måles til anskaffelssum. Såfremt

kursværdien på statusdagen er lavere end anskaffelsessummen, nedskrives værdipapirerne til denne

lavere værdi over resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgø-

res de til kursværdi på balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt

forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

Note 2017

kr.

2016

kr.

Sponsor- og legatindtægter samt arv 1.943.187 1.894.000

Medlemskontingenter og øvrige indtægter 1 327.938 423.307

Hundeomkostninger 2 -508.152 -448.314

Fællesomkostninger 3 -52.755 -33.945

Dækningsbidrag 1.710.218 1.835.048

Lokaleomkostninger 4 -96.806 -88.415

Markedsføringsomkostninger 5 -23.117 -32.391

Administrationsomkostninger 6 -120.304 -123.333

Graduation -32.205 -29.883

Personaleomkostninger 7 -1.243.307 -1.392.737

Resultat før finansielle poster 194.479 168.289

Finansielle indtægter 8 27.918 59.717

Finansielle omkostninger -2.567 -567

Årets resultat 219.830 227.439
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Balance pr. 31. december 2017

Note 2017

kr.

2016

kr.

Aktiver

Beholdning af hunde 9 500.500 486.347

Andre tilgodehavender 8.781 29.444

Tilgodehavende kontingent 10 11.346 7.200

Deposita 11 13.254 13.254

Periodeafgrænsningsposter 12 74.648 75.518

Tilgodehavender 108.029 125.416

Værdipapirer 509.097 481.180

Likvide beholdninger 14 809.355 753.915

Omsætningsaktiver 1.926.981 1.846.858

Aktiver i alt 1.926.981 1.846.858

Passiver

Foreningskapital 15 1.672.769 1.452.939

Leverandører af varer og tjenesteydelser 81.478 146.612

Anden gæld 16 172.734 247.307

Kortfristede gældsforpligtelser 254.212 393.919

Gældsforpligtelser i alt 254.212 393.919

Passiver i alt 1.926.981 1.846.858

Leje- og leasingforpligtelser 17
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Noter

2017
kr.

2016
kr.

1 Medlemskontingenter og øvrige indtægter

Medlemskontingenter 60.302 35.100

Øvrige indtægter 83.077 60.416

Betaling for hunde 0 156.800

Donationer 131.258 170.991

Momskompensation 53.301 0

327.938 423.307

2 Hundeomkostninger

Foder 53.427 41.525

Dyrlæge og screening af hunde 107.607 120.946

Udstyr 10.876 23.820

Leje af træningslokaler 91.447 92.019

Hundepension 4.700 660

Teamtræning og rejseomkostninger 58.790 29.202

Nedskrivning af hundebeholdning 20.347 23.000

Omkostninger, hvalpeværter 3.966 2.477

Sygeforsikring 81.796 55.144

Hundesygekassen 75.196 59.521

508.152 448.314

3 Fællesomkostninger

Regnskabsmæssig assistance og revision 39.003 28.469

Bestyrelsesmøder og generalforsamling 13.752 5.476

52.755 33.945
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Noter

2017
kr.

2016
kr.

4 Lokaleomkostninger

Kontoromkostninger og inventar 10.186 9.104

Lokaleomkostninger, HO Hus 53.016 51.472

Driftsomkostninger, HO Hus 33.604 27.839

96.806 88.415

5 Markedsføringsomkostninger

Annoncer mv. 0 2.188

Dog-a-thon 0 5.521

Hjemmeside 15.675 15.675

Rejser og messer 7.442 9.007

23.117 32.391

6 Administrationsomkostninger

Gaver og repræsentation 11.559 5.329

Telefon 9.560 8.419

Edb-omkostninger 11.299 7.956

Porto og gebyrer 41.695 34.279

Kontingenter 22.604 20.512

Forsikringer 21.995 22.517

Mødeudgifter, herunder temadag 1.592 17.907

Diverse 0 6.414

120.304 123.333
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Noter

2017
kr.

2016
kr.

7 Personaleomkostninger

Lønninger og gager 1.085.466 1.323.893

Regulering feriepengeforpligtelse 0 -80.846

Lønrefusioner -54.219 -38.109

Honorarer 36.497 66.200

Lønninger 1.067.744 1.271.138

ATP 9.183 9.561

Andre sociale omkostninger 10.650 2.429

Andre omkostninger til social sikring 19.833 11.990

Kørselsgodtgørelse 75.592 106.659

Øvrige personaleomkostninger 10.275 2.950

Øvrige personaleomkostninger 69.863 0

Andre personaleomkostninger 155.730 109.609

1.243.307 1.392.737

8 Finansielle indtægter

Kursgevinst, værdipapirer 27.918 59.717

27.918 59.717

9 Beholdning af hunde

Hundebeholdning 500.500 486.347

500.500 486.347

10 Tilgodehavende kontingent

Tilgodehavende kontigent 11.346 7.200

11.346 7.200
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Noter

2017
kr.

2016
kr.

11 Deposita

Deposita 13.254 13.254

13.254 13.254

12 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter 74.648 75.518

74.648 75.518

13 Værdipapirer

Obligationer 509.097 481.180

509.097 481.180

14 Likvide beholdninger

Kassebeholdning 4.991 4.991

Jyske Bank 639.703 623.179

Nykredit 101.063 94.978

Danske Bank, Mobile Pay 63.598 30.767

809.355 753.915

15 Foreningskapital

Saldo primo 1.452.939 1.225.500

Årets resultat 219.830 227.439

1.672.769 1.452.939
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Noter

2017
kr.

2016
kr.

16 Anden gæld

A-skat 3.053 69.208

ATP 2.272 2.840

Feriepengeforpligtelse 138.532 68.669

Feriepenge 258 25.472

Skyldige lønninger 28.619 81.118

172.734 247.307

17 Leje- og leasingforpligtelser

Huslejeforpligtelse.
Samlede fremtidige lejeforpligtelser:

Inden for et år 53.016 51.472

Mellem 1 og 5 år 207.646 205.888

Efter 5 år 0 51.472

260.662 308.832
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