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LEDELSESPÅTEGNING 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for KIU - 
Patientforeningen Kræft I Underlivet. 

Årsregnskabet er aflagt I overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, 
Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud samt god regnskabsskik. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr, 31. december 2016 samt af resultatet 
af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Jægerspris, den 7. april2017 

C~@CLJ{\ru C{J)seYj 
Marianne Nielsen 
Kasserer 

Dorte Blau 
Næstformand 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 

TU ledelsen i K/U - Patientforeningen Kræft I Underlivet 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for KIU - Patientforeningen Kræft I Underlivet for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter vedtægterne, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks 
for driftstilskud samt god regnskabsskik. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med vedtægterne, Sundheds- og Ældreministeriets 
regnskabsinstruks for driftstilskud samt god regnskabsskik. 

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 kraver 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. 

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og 
anvendelse 
Vi henleder opmærksomheden på side 5 i regnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. 
Årsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe institutionen til at overholde myndighedernes 
og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Som følge heraf kan årsregnskabet være uegnet til andet 
formål. 

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med vedtægterne, Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud samt 
god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
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 
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. 
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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 ledelsen 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. 

Kolding, den 7. april2017 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

%/'1 4/n7 
~~olm r: 
Statsautoriseret revisor 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for KIU - Patientforeningen Kræft I Underlivet for 2016 er aflagt i overensstemmelse med 
Sundheds- og Ældreministeriets regnskabsinstruks for driftstilskud og god regnskabsskik. 

Årsrapporten er udarbejdet efter følgende regnskabspraksis. 

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi 
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkost 
ninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Gældsforpligtelser 
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 

Medlemskontingenter . 
Gaver . 
Tilskud fra Kræftens Bekæmpelse . 
Tilskud for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 
driftspuljen . 
Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 
aktivitetstilskud . 
Sponsorstøtte . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Deltagerbetaling . 
Indtægter . 

KIU Bladet . 
Særnummer KIU Bladet . 
Projekt "Opdag" . 
Symposium om underlivskræft . 
Maler weekend . 
Fernisering . 
Bornholm . 
Løgumkloster . 
Skagen. . 
Globeathon . 
Kurser . 
Træffetid . 
Annoncer, plakater, foldere mv . 
Landsmøde og generalforsamling . 
Arbej dsweekend , . 
Netværksmøder . 
Nordisk møde . 
Bestyrelsesmøder . 
Andre møder . 
Transportomkostninger . 
Udenlandsrejser...... 3 
Gaver . 
Administrationsomkostninger........................................... 4 
Refusion af moms . 
Refusion af moms, tidligere år . 

ÅRETS RESULTAT . 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 
Hensat til Løgumkloster . 
Hensat til oplysningskampagne (Opdag) . 
Hensat til oplysningskampagne om underlivskræft . 
Hensat til sekretærhjælp . 
Hensat til journalist . 
Hensat til nordisk konference . 
Anvendt af tidligere års overskud . 

IALT . 
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2016 2015 
kr. kr. 

42.552 68.845 
31.320 34.218 

352.750 260.000 

177.768 186.560 

50.000 35.000 
70.000 210.000 
24.150 24.300 

748.540 818.923 

-147.919 -133.682 
-155.949 O 
-51.446 -286.522 
-42.002 -13.031 
-15.157 -22.600 

O -2.537 
-17.104 -2.240 
-60.012 -15.193 
-3.800 O 

-40.192 -43.475 
·6.526 -26.098 

O -16.001 
-14.108 -26.113 

-140.391 -147.483 
-25.075 -23.152 
-20.681 O 
-3.986 -9.650 

-27.573 -25.942 
-11.861 -6.666 
-12.383 -11.047 

-360 -29.077 
-2.240 -1.713 

-86.742 -57.454 
27.000 40.000 
-2.483 6.483 

-112.450 -34.270 

O -18.000 
-10.000 -35.000 
-17.925 O 

O -100.000 
-30.000 30.000 

O 70.000 
-54.525 18.730 

-112.450 -34.270 



BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER 

Tilgodehavende kontingenter hos Kræftens Bekæmpelse . 
Tilgodehavende momsrefusion. . 
Andre tilgodehavender . 
Periodeafgrænsningsposter . 
Tilgodehavender . 

Indestående i Middelfart Sparekasse, driftskonto . 
Indestående i Middelfart Sparekasse, sponsorkonto . 
Indestående i Middelfart Sparekasse, formandskonto . 
Indestående i Middelfart Sparekasse, medlemskonto . 
Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER . 

AKTIVER . 

PASSIVER 

Egenkapital 1 . januar . 
Hensættelser . 
Overført af årets resultat. . 

EGENKAPITAL . 

Anden gæld . 
Periodeafgrænsningsposter (forudbetalt + kontingent) . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 
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Note 2016 2015 
kr. kr. 

43.752 39.725 
27.000 58.483 
197.768 187.010 
4.357 4.883 

272.877 290.101 

43.584 130.226 
137.725 66.058 

9.423 3.920 
45.251 24.900 

235.983 225.104 

508.860 515.205 

508.860 515.205 

292.270 273.540 
5 100.000 157.925 

-54.525 18.730 

337.745 450.195 

73.065 31.560 
98.050 33.450 

171.115 65.010 

171.115 65.010 

508.860 515.205 



NOTER 

Tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
Opdag . 
Globeathon . 

Sponsorstøtte 
Roche (Oplysningskampagne Opdag) . 
H. og L. Jessens Fond (Løgumkloster) . 
Astra - Zeneca (Oplysningskampagne Opdag) . 
OAK Foundations (Oplysningskampagne Opdag) . 

Udenlandsrejser 
Tur til Færøerne i anledning af deres 10 års jubilæum, 
Marianne Nielsen og Birgitte Devantier deltog . 
Tur til Sverige invitation til landsmøde Henriette Lund Laycock 
deltog . 
Tur til Berlin, kursus for læger Birthe Lemley og Dorthe Blou 
deltog . 
Tur til Nice ESGO-Engage Birthe Lemley og Dorthe Blou deltog 
med en del refusion fra ESGO . 
Patientforeningsmøde i Budapest . 

Administrationsomkostninger 
Kontorhold . 
Telefon . 
Sekretær . 
Revision og regnskabsmæssig assistance . 
Bogføringsmæssig assistance . 
Abonnementer . 
Edb-omkostninger . 
Porto og gebyrer . 
Diverse . 
Lager . 
Kassedifferencer . 

B 

2016 2015 Note 
kr. kr. 

1 
25.000 O 
25.000 35.000 

50.000 35.000 

2 
20.000 50.000 
50.000 O 

O 100.000 
O 60.000 

70.000 210.000 

3 

O 9.328 

O 6.216 

O 12.628 

O 905 
360 O 

360 29.077 

4 
2.195 1.038 
6.120 5.600 
14.202 180 
20.000 20.750 
2.000 2.000 
6.188 4.594 
14.871 9.557 
9.739 10.493 
4.839 3.121 
6.569 O 

19 121 

86.742 57.454 



NOTER 

Hensættelser 
Hensat til oplysningskampagne (Opdag) . 
Hensat til oplysningskampagne om underlivskræft . 
Hensat til journalist . 
Hensat til nordisk konference . 

OPDAG-kampagne 
Sponsorat Like modtaget i 2014 . 
Sponsorat Aase og Ejner Danielsens fond modtaget i 2014 . 
Sponsorat Astra - Zeneca . 
Sponsorat Roche . 
Sponsorat OAK foundation . 
Aktivitetspuljen . 
Projekt "Opdag" . 

Globeathon 
Sponsorat fra aktivitetspuljen . 
Diverse udgifter i København og Århus .. 

Løgumkloster 
Betaling for ophold .. 
Etablering . 
Modtaget i momsrefusion . 
Modtaget sponsorat. . 
Gaver modtaget . 

Særnummer KIU bladet 
Annoncering ugeskrift for læger . 
Porto . 
Foto . 
Trykning . 
Modtaget . 
Gaver modtaget . 

2016 
kr. 

30.000 
O 
O 

70.000 

100.000 

O 
O 
O 

20.000 
O 

25.000 
-51.446 

-6.446 

25.000 
-40.193 

-15.193 

-60.012 
O 
O 

50.000 
10.012 

-10.159 
-53.990 
-31.250 
-60.550 
107.750 
21.308 

-26.891 
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O 

2015 Note 
kr. 

5 
40.000 
17.925 
30.000 
70.000 

157.925 

6 
25.000 
50.000 

100.000 
50.000 
60.000 

O 
-286.522 

-1.522 

7 
35.000 
-43.575 

-8.575 

8 
-13.020 
-2.172 
18.483 

O 
O 

3.291 

9 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 



NOTER 

Skagen 
Omkostninger . 
Deltagerbetalinger . 

Malerweekend 
Omkostninger . 
Deltagerbetalinger . 

Landsmøde 
Omkostninger . 
Deltagerbetalinger . 

2016 
kr. 

-3.800 
3.800 

O 

-15.157 
6.850 

-8.307 

-140.391 
13.500 

-126.891 

10 

2015 Note 
kr. 

10 
O 
O 

O 

11 
O 
O 

O 

12 
O 
O 

O 


