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FORENINGSOPLYSNINGER
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3050 Humlebæk

Cvr.nr. 33 28 93 83
Stiftet 9. november 2010
Hjemsted Fredensborg Kommune
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Hjemmeside www.frivilligcenterfredensborg.dk
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Kirsten Hjelt - sekretær
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Bente Thomsen -suppleant

Daglig leder Peter Dybdal Søndergaard

Revision Claus Carlsen
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LEDELSESPÅTEGNING OG -BERETNING
Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskab for foreningen i overensstemmelse med årsregnskabs
loven i tilpasset form og foreningens vedtægter.

Årsregnskabet udviser følgende:
2017 2016 2015

Arets resultat 77.782 60.715 -3.895
Egenkapital 128.555 50.773 -9.942
Aktiver i alt 184.442 183.788 159.684

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et ret
visende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Det er endvidere vor opfattelse, at aktiviteter og dispositioner er udført og sket i overensstemmelse
med meddelte bevillinger m.m., herunder Socialstyrelsens krav i henhold til brev af 27/4 2016
ministeriets “Betingelser for tilskudsmodtager”.

Vi henviser til ledelsens beretning på side 3.

Arsregnskabet indstilles til vedtagelse på foreningens ordinære generalforsamling.

Humlebæk, den / 2018

Centerleder:

Peter Dybdal Søndergaard

Bestyrelsen:

Ruth Cilwik Andersen Kjeld Kragelund Vivi Jensen
(Formand) (Næstformand) (Kasserer)

Kirsten Hjelt Kim Wentzel Oxenlund
(Sekretær)
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LEDELSESBERETNING

Året afsluttede med et overskud på 74.870 kr.
Ud over tilskud fra Socialministeriet på kr. 350.000 og fra Fredensborg Kommune på 400.000 kr. stillede
kommunen lokalerne på Teglgårdsvej 423A til rådighed for FCF.

Der er ingen tvivl om at foreningerne er grundstammen i Frivilligcenter Fredensborg. Arbejdet med og
for foreningerne prioriteres højt i hverdagen.
Nye foreninger og grupper er kommet til og antallet af foreninger er i skrivende stund nu på 40
foreninger. Der har i 2017 været afholdt 5 synlighedsprojekter sammen med de forskellige foreninger.

I løbet af 2017 blev der afholdt 6 statusmøder for med lem sforeningerne.
Derudover afholdte vi Frivillig Fredag som er den nationale årsdag, hvor de frivillige fejres med en festlig
dag.

Udover møder og generel information er der ydet foreningsservice og faglig sparring til opstart af nye
grupper/foreninger 18 gange og til eksisterende foreninger 42 gange.

To foreninger har i 2017 begyndt aktiviteter i flere af kommunens bysamfund. Således begyndte
Madkassen en afdeling i Nivå Nu’s lokaler. Flygtninge Vennerne begyndte ligeledes ud over at have
samlinger i FCF i Humlebæk at mødes månedligt i Fredensborg. Begge eksempler bringer frivillighed
tættere på borgerne i vores kommune.

2017 var også præget af udskiftning af centerlederen. Vera Wetlesen gik på pension og stillingen blev
pr. 1.9. besat af Peter Dybdal Søndergaard.

Bestyrelsen og centerlederen begyndte i 2017 arbejdet på strategien som skal fremlægges i 2018 og
løbe i perioden 2018 —2023.
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til ledelsen af Frivilligcenter Fredensborg

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Frivilligcenter Fredensborg for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konkluison
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 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.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fej linformation, 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 reg nskabsprincippet 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 revision af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fej linformation, 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.
Fejlinformation 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 fej linformation 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 fej linformation 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 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
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 datoenfor 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 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.

Supplerende oplysninger vedrørende revisionen

Det er ligeledes vor opfattelse, at tilskudsbetingelserne er opfyldte, at tilskud er anvendt sparsommeligt,
at tilskud er anvendt til de formål, der er nævnt i ansøgningen om tilskud fra Socialministesteriet og at
årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler.

Birkerød, den 18. april 2018

Claus Carlsen
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Cvr. 30553535

Claus Carlsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne18573
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsregnskabet for foreningen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmel
ser for klasse A-virksomheder i tilpasset form.

Opstillingsformen er sket under hensyntagen til foreningens særlige behov.

Der er ikke ændringer i den anvendte regnskabspraksis i forhold til tidligere år.

Arsregnskabet aflægges i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter
Tilskud og øvrige indtægter, der vedrører regnskabsåret, indtægtsføres i regnskabsåret uanset
tidspunktet for indbetalingen.

Omkostninger, der vedrører regnskabsåret, udgiftsføres i regnskabsåret uanset udbetalingstid
punktet

Anskaffelser af mindre driftsmidler udgiftsføres i anskaffelsesåret.

BALANCEN

Aktiver
Tilgodehavender optages til den værdi, de forventes at indgå med.

Passiver

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser optages til den værdi, som forpligtelsen skal afregnes med. Dette
svarer normalt til gældens pålydende værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Noter 2017 2016
Indtægter
Kontingenter 8.200 11.100
Tilskud fra Socialministeriet - basis 350.000 350.000
Tilskud fra Fredensborg Kommune 400.000 343.000
Tilskud fra fonde og foreninger 0 16.871
§18 tilskud 0 44.824
Tilbagebetaling sidste år -4.962 0
Øvrige indtægter 4.920 11.965

758.158 777.760

Udgifter
Gager og pensioner m.m. I 532.811 562.031
Foreningsaktiviteter og projekter 2 40.854 44.787
Lokaleomkostninger 3 46.912 55.100
Administration 4 50.514 43.866
Nedskrivning af projekttilgodehavender 0 2.319
Cafe udgifter 9.285 8.936

680.376 717.039

Resultat før finansielle poster 77.782 60.721

Finansielle poster
Renteindtægter 0 0
Renteudgifter 0 6

0 -6

Årets resultat 77.782 60.715

Årets resultat foreslås overført til næste år.
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BALANCE PR. 31. DECEMBER

Noter 2017 2016

AKTIVER

Tilgodehavender 714 2.195
Forudbetalte omkostninger 1.454 4.194

Likvide beholdninger i Danske Bank AIS:
Driftskonto 111.470 14.140
Girokonto 70.000 70.000
Feriepengekonto 804 95.454

Aktiver i alt 184.442 185.983

PASSIVER

Foreningens formue:
Saldo ved årets start 50.773 -9.942
Årets resultatjf. side 7 77.782 60.715

128.555 50.773

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser:
Feriepengeforpligtelse 18.015 56.292
Skyldig a-skat og am-bidrag 12.213 15.503
Skyldig atp 1.136 1.136
Skyldig revisor 7.750 7.750
Div projekter 5 1.364 2.430
Øvrige skyldige omkostninger 8.550 13.283

Ikkeanvendte18tilskud 0 12.176
Skyldig “kommunikationsprojekt” 6.859 26.640

55.887 135.210
Passiver i alt 184.442 185.983

Eventualforpligtelser m.m. 6
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2017 2016
NOTER

Note I - Personaleomkostninger

Lønninger - leder og rengøring 518.995 547.326
Feriepenge 35.811 4.050
Feriepenge-forpligtelse, regulering -38.713 -9.877
ATP, AER, AES, Barsel.dk m.m. 7.408 11.394
Befordring og kørsel 1.675 4.595
Personaleforsikring m.v. 7.635 4.543

532.811 562.031

Note 2 - Foreningsaktiviteter og projekter
Møder og arrangementer 7.133 19.050
Udannelse, personale og bestyrelse 4.725 2.975
Frivilligpris 9.131 5.000
Kontingenter og generalforsamling - Frise 2.970 2.000
Reklamer og annoncer 115 2.499
Småanskaffelser 16.780 7.345
Øvrige omkostninger 0 5.918

40.854 44.787

Note 3 - Lokaleomkostninger

Varme, vand og el 26.318 33.531
Rengøring 3.392 4.961
Renovation 6.800 6.332
Have, vej og gård 10.402 4.641
Vedligeholdelse af lokalet 0 5.635

46.912 55.100
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2017 2016

Note 4 - Administration
Kopimaskine - leje 3.731 4.244
Kontorhold 1.672 5.031
Porto 0 257
Bestyrelsesmøder 2.445 514
Generalforsamling og foreningsmøder 2.222 5.024
Telefoni og it-udgifter 12.080 10.873
Gebyrerm.v. 1.142 3.801
Forsikringer 1.384 2.987
Revision og regnskabsmæssig assistance 7.750 7.750
Bogholderi og lønadministration 3.550 0
Repræsentation 14.538 2.685
Øvrige omkostninger 0 700

50.514 43.866

2017 2016

Note 5 - Andre projekter

Eppelepsi Gruppen

Tilskud Fredensborg kommune 18.000
Afholdte omkostninger -15.760

2.240

Den Sociale netværksgruppe

Mellemværende primo 150
Indtægter ved arrangementer 2.195

Afholdte omkostninger -3.221

-876

1.364
Note 6 - Eventualforpligtelser

Herudover er der ingen eventualforpligtelser


