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Årsrapport for 2019
12. regnskabsår
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Indholdsfortegnelse

Frivilligcenter Albertslund
Ledelsespåtegning
Centerleder og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar 2019 - 31. december 2019 for Frivilligcenter Albertslund.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven i tilnærmet form, foreningens
vedtægter samt tilsagnsskrivelse fra Socialstyrelsen.
Vi anser den valgte regnskabspraksis som hensigtsmæssig, og de udøvede skøn for forsvarlige,
ligesom årsregnskabet efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at
bedømme foreningens økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsregnskabet i alle
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven i tilnærmet
form, foreningens vedtægter samt tilsagnsskrivelse fra Socialstyrelsen.

Albertslund, den 19. februar 2020
Daglige ledelse

Signe Aagaard Kristensen
Bestyrelse

Karen Tobisch
Formand

Tobias Buch Juhl
Næstformand

Kenni Flink Gosmann
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Else Dahl Morthorst
kasserer
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frivilligcenter Albertslund
Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Frivilligcenter Albertslund
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Frivilligcenter Albertslund for regnskabsåret 1. januar 2019 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven i tilnærmet form, foreningens vedtægter samt
tilsagnsskrivelse fra Socialstyrelsen.

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
uaf-hængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IES-BA'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
overensstemmelse med årsregnskabsloven i tilnærmet form, foreningens vedtægter samt
tilsagnsskrivelse fra Socialstyrelsen. 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 gældende i Danmark, samt standarderne for
offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
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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 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven i tilnærmet form, foreningens vedtægter samt tilsagnsskrivelse fra
Socialstyrelsen.

Frivilligcenter Albertslund
Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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:

- 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
Erklæringer 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
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- 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.

Frivilligcenter Albertslund
Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 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.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Kgs. Lyngby, den 19. februar 2020
Kreston AKC
Statsautoriseret Revisionsvirksomhed
CVR-nr. 35316957

Allan Karl Christiansen
Statsautoriseret revisor
mne32242
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Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Frivilligcenter Albertslund
Foreningsoplysninger

Telefon
E-mail
CVR-nr.
Stiftelsesdato
Regnskabsår

Frivilligcenter Albertslund
Bygangen 25, 1,
2620 Albertslund
27789793
kontakt@frivillligcenter.nu
32593585
7. maj 2008
1. januar 2019 - 31. december 2019

Bestyrelse

Karen Tobisch
Tobias Buch Juhl
Else Dahl Morthorst
Kenni Flink Gosmann

Daglig leder

Signe Aagaard Kristensen

Revisor

Kreston AKC
Statsautoriseret Revisionsvirksomhed
Lyngby Hovedgade 47, 1.
2800 Kongens Lyngby
35316957

CVR-nr.
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Foreningen

Frivilligcenter Albertslund
Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for Frivilligcenter Albertslund for 2019 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A i tilnærmet form,
foreningens vedtægter samt tilsagnsskrivelse fra Socialstyrelsen. .
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

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 sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem
kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen består af tilskud fra offentlige myndigheder, kontingenter og donationer mv.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til aktiviter/projekter, administration og
lokaler mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og øvrige lønrelaterede omkostninger, inklusiv feriepenge
og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I
personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Desuden
indregnes øvrige personaleomkostninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
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Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. 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.

Frivilligcenter Albertslund
Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver straksafskrives med mindre tilskudsgiver kræver, at anskaffede aktiver
med levetid over 1 år aktiveres og afskrives.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Likvider
Likvider omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitut.
Anden gæld
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel
værdi.
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Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte
tilgodehavender.

Frivilligcenter Albertslund

Offentlige tilskud
Andre driftsindtægter
Projekter/aktiviteter - tilskud/indtægter
Omkostninger ved projekter/aktiviteter

Lokaleomkostninger
Administrationsomkostninger
Personaleomkostninger
Årets resultat

- 10 -

Note
1
2
3
4

2019
kr.
772.845
5.599
112.978
-118.822
772.600

2018
kr.
826.764
750
-8.145
-119.374
699.995

5
6
7

-281.183
-104.214
-427.276

-312.699
-78.504
-441.418

-40.073

-132.626
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Resultatopgørelse

Frivilligcenter Albertslund
Balance 31. december 2019
2019
kr.

2018
kr.

0
0

40.199
40.199

95.311

115.274

Omsætningsaktiver

95.311

155.473

Aktiver

95.311

155.473

Note

Aktiver
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
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2019
kr.

2018
kr.

77.917
-40.073
37.844

210.543
-132.626
77.917

11.851

38.321

43.866
1.750
57.467

39.235
0
77.556

Gældsforpligtelser

57.467

77.556

Passiver

95.311

155.473

Note

Passiver
Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital
Tilskud overført til næste år
Anden gæld, herunder skyldige skatter og
skyldige bidrag til social sikring
Forudmodtaget tilskud
Kortfristede gældsforpligtelser

9
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Balance 31. december 2019

Frivilligcenter Albertslund

1. Offentlige tilskud
Grundfinansiering
Driftstilskud Albertslund Kommune
regulering af tidligere tilskud
Projekter
Fordelt til projekter

2. Andre driftsindtægter
Kontingent
Donationer
Andre indtægter

3. Projekter/aktiviteter - tilskud/indtægter
Overf. Fra tidlige PUF
Tilbagebetaling PUF
Indtægter PUF 18/19
Indtægter PUF - overført
Indtægter PUF 19/20

2019

2018

350.000
397.693
4.152
138.065
-117.065
772.845

350.000
391.000
4.508
81.256
0
826.764

1.925
1.924
1.750
5.599

725
0
25
750

38.321
-56.186
78.744
-11.851
63.950
112.978

79.149
-48.973
0
-38.321
0
-8.145

0
60.879
52.099
0
0
0
0
278
0
0
5.566
118.822

82.802
0
0
-8.981
30.004
3.515
268
3.769
2.050
5.947
0
119.374

4. Omkostninger ved projekter/aktiviteter
Udgifter PUF 17/18
Udgifter PUF 18/19
Udgifter PUF 19/20
Aktiviteter - Cafe Ovenpå
Mødeaktiviteter
Uddannelse
Aktivitet Foreningens Dag
Transport
Deltagergebyr
Forbrug daglig drift
§ 18
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Noter

Frivilligcenter Albertslund

5. Lokaleomkostninger
Husleje
Vand og varme, Albertslund Kommune
El
Rengøring, Albertslund Kommune
Renovation og rengøring
Vedligeholdelse
Uforudsete udgifter

6. Administrationsomkostninger
Gaver
Annoncer mv.
Kontorartikler og tryksager
Telefon
Forsikringer
Kontingenter og abonnementer
Revision
Bogføringsmæssig assistance
Regulering assistance tidligere år
IT
Porto og gebyrer
Møder, temadage og konferencer mv.
Småanskaffelser
Diverse

7. Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Lønfordeling - projekter

8. Likvide beholdninger
Kasse
Bank - Nem-konto 3490 356 176
Bank - Ministeriekonto 4380 143 378
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2019

2018

196.564
43.519
7.823
22.610
4.163
6.504
0
281.183

235.748
0
2.974
0
26.904
36.871
10.202
312.699

4.243
1.719
7.012
2.465
10.156
5.000
32.750
6.250
-5.844
28.070
4.393
5.141
2.420
439
104.214

948
3.206
6.334
4.199
7.014
5.275
36.800
0
0
6.886
701
5.847
1.078
216
78.504

430.011
64.372
5.573
-72.680
427.276

441.418
0
0
0
441.418

2.752
37.018
55.541
95.311

1.262
56.277
57.735
115.274
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Noter

Frivilligcenter Albertslund
Noter
2018

4.319
663
100
2.585
36.199
43.866

12.383
1.136
0
0
25.716
39.235
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9. Anden gæld
Skyldig A-skat og AM bidrag
Skyldig ATP, FIB mm.
Forudbetalt kontingent
Indefrosne feriepenge
Øvrige skyldige omkostninger

2019
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