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Telefon:
CVR nr.:
Hjemsted:
Regnskabsperiode:

LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Frivilligcenter Rudersdal.
Vi anser den valgte regnskabspraksis som hensigtsmæssig, således at årsrapporten
giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt
resultat.
Årsrapporten indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Rudersdal, den 19. marts 2020

Lisbeth Eckhardt-Hansen
Centerleder

I BESTYRELSEN:

Søren Grotum
formand

Lene Stener
kasserer

Erik Kristiansen
Næstformand

Kurt Nielsen

Per T. Kristensen

Annette Marschall Wedel-Heinen

Anne Sofie Kvist
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CENTERLEDER:

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til medlemmerne i Frivilligcenter Rudersdal
Revisionspåtegning på årsregnskabet

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med tilsagnsskrivelse af 9. juli 2019 fra
Socialstyrelsen og den på side 6 og 7 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres
på grundlag af bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af
regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social- og Indenrigsministeriets område. 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Som det også fremgår af resultatopgørelsen og noter, er indarbejdede budgettal ikke revideret.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med tilsagnsskrivelsen samt den på side 6 og 7 i årsregnskabet anvendte
regnskabspraksis. 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
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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Frivilligcenter Rudersdal for regnskabsåret 1. januar 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af tilsagnsskrivelse af 9. juli 2019 fra Socialstyrelsen og den på
side 6 og 7 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 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, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

-

-

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 foreningens 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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af foreningen, der er omfattet af årsregnskabet.
Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter
sparsommelighed.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision
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- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
og revision af sparsommelighedsaspektet for udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for
offentlig revision. I vores juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte
emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores
revision af sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer,
processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af
foreningen, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom.

This document has esignatur Agreement-ID: ce9bb6f9zmPx53133761

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Kgs. Lyngby, den 19. marts 2020

Kreston AKC
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR-nr. 35 31 69 57

Allan Karl Christiansen
Statsautoriseret revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Generelt

Årsrapporten for Frivilligcenter Rudersdal for 2019 er aflagt i
overensstemmelse med tilsagnsskrivelse og nedenfor beskrevne regnskabspraksis.
Årsrapporten er aflagt efter driftsøkonomiske principper og der er periodiseret i
nødvendigt omfang.

Generelt om indregning og måling

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

Resultatopgørelsen

Indtægter
Indtægter og tilskud indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Der er foretaget
periodisering af tilskud som ikke er forbrugt.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder
sygedagpenge til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden
indregnes øvrige personaleomkostninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer, kontingenter mv
Aktiver uanset beløbets størrelse udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver udgiftsføres i anskaffelsesåret uanset beløbsstørrelse.
Tilgodehavender:
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi,
med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af tab (nettorealisationsværdi)
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I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. Endvidere indregnes i
resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

This document has esignatur Agreement-ID: ce9bb6f9zmPx53133761

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er opgjort til amortiseret kostpris, hvilket svarer til nominel værdi.
Feriepengeforpligtelser hensættes med 15% af udbetalt løn til funktionærer.
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2019
Note
2019

2019

2018

Realiseret

Budget

Realiseret

(ej revideret)

(1.000 kr.)

INDTÆGTER:
1.

Tilskud mv.

1.118.639

1.134.880

1.010

UDGIFTER:
Personaleomkosninger

-933.175

-959.231

-747

3.

Aktivitetsomkostninger

-70.736

-147.705

-76

4.

Administrationsomkostninger

-132.021

-126.460

-107

-1.135.932

-1.233.396

-929

-17.293

-98.516

80

-59

0

0

-17.352

-98.516

80

UDGIFTER I ALT
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT
Renteindtægter
ÅRETS RESULTAT
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2.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
AKTIVER

2019

2018
(1.000 kr.)

0

0

Årets afskrivninger

0

0

0

0

Tilgodehavende
Likvide beholdninger

0
738.721

31
570

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

738.721

600

AKTIVER I ALT

738.721

600

ANLÆGSAKTIVER I ALT
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Kontorinventar mv.:
Saldo pr. 1. januar

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
PASSIVER
Note

2019

2018

Egenkapital:
Egenkapital pr. 1. januar
Årets resultat

453.026
-17.352

373
80

EGENKAPITAL I ALT

435.674

453

0
0
121.749

11
15
0

3.029
2.384

1
45

Skyldige feriepenge af gager

67.245

17

Indefrosne feriemidler
Skyldig A-skat og Ambi
Forudbetalt kontingent
Forudmodtaget tilskud
Diverse kreditorer

33.156
28.351
400
7.609
39.124

0
0
3
6
50

KORTFRISTET GÆLD I ALT

303.047

147

PASSIVER I ALT

738.721

600

Overføres til forbrug/tilbagebetaling i 2020:
Rudersdal Kommune - INT-Integration, §18 tilskud
Rudersdal Kommune - PEERS-Recovery Café
Sundhedsstyrelsen - Naboskab Følgeskab Fællesskab
Skyldige beløb:
Skyldig ATP
Skyldige feriepenge
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(1.000 kr.)

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

2019

2019

2018

Realiseret

Budget

Realiseret

(ej revideret)

(1.000 kr.)

1. Tilskud mv
Driftstilskud Rudersdal Kommune

422.060

422.060

417

Socialministeriet - Grundfinansiering/FRIG

350.000

350.000

350

13.896

9.000

8

0

0

70

152.080

0

0

0

Medlemskontingenter
Socialministeriet PUF - Nye sociale netværk
Sundhedsty. - Naboskab Følgeskab Fællesskab
Overføres til 2020

260.428
-121.749

138.679

INT-Integration , § 18 tilskud

0

80

Overført fra 2017

0

20

Overført fra 2018

11.420

11.420

11.420

-11

Selvhjælpsgrupper, § 18 tilskud

50.000

50.000

0

Lær at tackle, kommunalt tilskud

35.000

35.000

0

7.000

7.000

0

0

0

13

25.000

25.000

0

Bro til hverdagslivet, kommunalt tilskud

0

0

13

NordeaFonden

0

0

11

20.000

20.000

0

0

0

11

PEER: Det sociale netværk

30.520

25.000

27

PEER-Recovery Café, kommunalt tilskud

15.000

20.520

0

Åben frivillig scene, kommunalt tilskud
Frivilligjob.dk, kommunalt tilskud
Frivilligjob.dk, FriSe tilskud

Danske Bank i Lyngbys Fond, legat
Østifterne - Sorgkursus

Øvrige legater mv.

64

7.800

0

1.118.639

1.134.880

1.010
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Frivilligcenter

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN
2019

2019

2018

Realiseret

Budget

Realiseret

(ej revideret)

(1.000 kr.)

2. Personaleomkostninger
Lønninger

700.417

959.231

562

Pensionsbidrag

123.042

0

126

Udbetalte feriepenge (fastsansatte)

10.238

0

111

Regulering af feriepengeforpligtelser

83.322

0

-65

16.156
933.175

0
959.231

747

677.312

721.681

600

49.074

42.900

0

21.994

21.400

0

30.035

32.550

0

132.766

120.100

0

0

0

77

0

0

63

21.994
933.175

20.600
959.231

7
747

Personaleudgifter og sociale omkostninger

12

Frivilligcenter
Selvhjælp, § 18
Frivilligjob.dk
Lær at tackle
Naboskab Følgeskab Fællesskab
Integrationsnetværk
PUF
PEER

3. Aktivitetsomkostninger:
Frivilligcenter
Frivilligpleje

5.392

5.500

4

Befordring

7.997

3.500

3

Møder bestyrelse m.fl.

9.755

17.000

20

Møder frivillige

3.120

8.000

5

Annoncer, information og PR

5.034

17.500

12

996

2.000

2

Repræsentation
Synlighedsarrangement

Frivilligjob.dk
Integrationsnetværk
Naboskab Følgeskab Fællesskab
PUF
Selvhjælp, § 18
Lær at tackle
PEER mv.
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6.030

2.500

4

38.324

56.000

50

0

3.600

0

11.420

11.400

7

1.078

25.980

0

15.970

0

6

3.063

27.755

0

881

2.450

0

0
70.736

20.520
147.705

12
76
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Ovenstående personaleomkostninger fordeler sig således:

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

2019

2019

Realiseret
4. Administrationsudgifter

2018

Budget

Realiseret

(ej revideret)

(1.000 kr.)

Revision og regnskabsmæssig assistance

16.250

13.000

16

-125

0

0

Bogføringsassistance

8.418

10.000

8

Kontingenter

6.100

7.000

10

Forsikringer

9.805

14.000

10

Kontorhold

7.030

13.000

7

Gebyrer

2.162

2.000

2

30.982

20.000

26

2.092

1.500

4

23.000

23.000

0

951

4.500

5

0

6.060

0

Revision, regulering tidligere år

IT og telefoni
Reparation og vedligeholdelse
Køb af ladcykel
Øvrige småanskaffelser
Daglige småfornødenheder
Diverse

0

2.000

10

106.665

116.060

98

2.500

0

0

774

1.000

0

Naboskab Følgeskab Fællesskab
Revision
Forsikring
Kontorhold

1.562

5.000

0

4.836

6.000

0

Revision

0

0

0

Kontorhold

0

0

0

0

0

0

Revision

0

0

4

Kontorhold

0

0

6

0

0

9

20.520
132.021

4.400
126.460

0

Integrationsnetværk

PUF 2017/18

PEER
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