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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 for Frivilligcenter Hjørring.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af
27. januar 2014, om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under
Social-, Børne- og Integrationsministeriets område.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et
retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Hjørring, den 17. januar 2020

Bestyrelse:
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen for Frivilligcenter Hjørring

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Frivilligcenter Hjørring for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014, om
regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og
Integrationsministeriets område og den på side 16 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiverer for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse
nr. 97 af 27. januar 2014, om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra
puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område og den på side 16 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, jf. Børne- og
socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014. 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 Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse 97 af 27. januar 2014, om regnskab og
revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og
Integrationsministeriets område og den på side 16 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis. 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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmelserne i Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse 97 af 27. januar 2014, om
regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og
Integrationsministeriets område, 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.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne
kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt
indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
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, idet revisionen
jf. bekendtgørelse 97 af 27. januar 2014, om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af
tilskud fra puljer under Social-, ßørne- og Integrationsministeriets område og den på side 16 i
årsregnskabet anvendte regnskabspraksis, 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.
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Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion 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
viden 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 Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014, om regnskab og revision
mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets
område og den på side 16 i årsregnskabet anvendte regnskabspraksis.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med Børne- og Socialministeriets
bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014, om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af
tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område og den på side 16 i
årsregnskabet anvendte regnskabspraksis. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

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 skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i
den forbindelse ansvaret for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig
revision. I vores juridisk-kritiske 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 de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, 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 i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hjørring, den 17. januar 2020
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

~:~\\ 2\ 2\\º
~Høto~\0/~
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34470
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LED ELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Foreningens formål er at sikre Hjørring Kommunes frivilligverden de bedst mulige betingelser for et
aktivt og indholdsrigt virke med udgangspunkt i respekt, værdighed og tryghed, samt etablere og
koordinere et samarbejde på tværs af de frivillige foreninger og organisationer, der udfører
humanitært og socialt arbejde i Hjørring Kommune.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
FCHs generalforsamling, bestyrelse og forretningsudvalg
FCHs bestyrelse og suppleanter er valgt på generalforsamling 28. februar. Desuden har Hjørring Byråd
udpeget en repræsentant til bestyrelsen. På konstituerende møde blev Hanne Jensen formand og Lars
Jakobsen næstformand. Forretningsudvalget (FU) udgøres af formand, næstformand og
bestyrelsesmedlem Birthe Andersen. FU tegner FCH og varetager kassererposten. Fordeling af opgaver
mellem bestyrelse, FU og koordinator fremgår af bestyrelsens forretningsorden.
Frivilligcenter Hjørring har 85 medlemsforeninger i december 2019.
FCHs bestyrelse arbejder med udgangspunkt i en strategiplan. Forskellige indsatser har været
prioriteret i 2019, og på bestyrelsesmøde i november kunne det konstateres, at planens delmål er nået
og en ny strategiplan for 2020 blev vedtaget. Næstformand og koordinator deltager i møder i Fagligt
Netværk Nord, som er etableret af frivilligcentrenes landsorganisation (FriSe) og Socialstyrelsen.
FCH i dagligdagen
Koordinator er ansat på fuld tid og træffes i FCHs åbningstid tirsdag og torsdag kl. 08.30 - 17.00.
Træffes desuden alle hverdage på telefon og deltager i møder og aktiviteter med foreninger i
lokalområderne. Sekretær er ansat i fleksjob 18 timer pr. uge fordelt på 4 dage og træffes efter aftale.
FCH imødekommer de ønsker frivillige sociale foreninger og frivillige måtte have i det omfang
ressourcerne rækker. Det kan være vejledning i opstart af et nyt initiativ, hjælp til opsætning/trykning
af halvårsprogrammer, hjælp til ansøgninger til puljer, råd i forbindelse med foreningers drift og hjælp
til at udfolde muligheder mv. Desuden arbejdes løbende med rekruttering af nye frivillige.
Frivilligsamtaler tilbydes og frivilligfortællinger bringes løbende i de ugeaviser, som husstandsomdeles i
Hjørring kommune.
Nyhedsbreve og øvrige informationer
Frivilligcenter Hjørring udsender nyhedsbreve og informationer via mail, hjemmeside og facebookside.
FCH udgiver Social Vejviser, som giver indblik i den frivillige sociale verden og kontaktoplysninger mv.
Samarbejde mellem Hjørring Kommune og FCH
Frivilligcenter Hjørring har samarbejdsaftale med Hjørring Kommune. Den nuværende aftale gældende
i perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020. Arbejdet med ny aftale er skrevet ind i næste års
strategiplan.
FCH søger grundfinansiering i Socialstyrelsens pulje til etablerede frivilligcentre. En bevilling herfra
forudsætter, at Hjørring Kommune også støtter FCH, hvilket er skrevet ind i samarbejdsaftale mellem
Hjørring Kommune og FCH.
Dialogmøde mellem Byrådets Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalg og den frivillige sociale verden
afholdes sidste torsdag i januar. Men fordi FCH også er med i planlægning og afholdelse af Hjørring
Kommunes konference for frivillige og ildsjæle, som også afholdes i januar, forventes dialogmødet
flyttet til sidste torsdag i april fra 2021.
370 engagerede frivillige var samlet til sommerfest for frivilligheden fredag 14. juni i Idrætscenter
Vendsyssel i Vrå. Her var fællessang, uddeling af Hjørring Kommunes Frivilligpris indenfor det sociale
område, underholdning, god forplejning og en rigtig god stemning.
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Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold (fortsat)

Frivilligcenter Hjørring har samarbejdsaftale med Hjørring Kommune. Den nuværende aftale gældende
i perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020. Arbejdet med ny aftale er skrevet ind i næste års
strategiplan.
FCH søger grundfinansiering i Socialstyrelsens pulje til etablerede frivilligcentre. En bevilling herfra
forudsætter, at Hjørring Kommune også støtter FCH, hvilket er skrevet ind i samarbejdsaftale mellem
Hjørring Kommune og FCH.
Dialogmøde mellem Byrådets Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalg og den frivillige sociale verden
afholdes sidste torsdag i januar. Men fordi FCH også er med i planlægning og afholdelse af Hjørring
Kommunes konference for frivillige og ildsjæle, som også afholdes i januar, forventes dialogmødet
flyttet til sidste torsdag i april fra 2021.
370 engagerede frivillige var samlet til sommerfest for frivilligheden fredag 14. juni i Idrætscenter
Vendsyssel i Vrå. Her var fællessang, uddeling af Hjørring Kommunes Frivilligpris indenfor det sociale
område, underholdning, god forplejning og en rigtig god stemning.
Hjørring Kommunes SOSU-elever kommer omkring Forsamlingsbygningen, hvor
Frivillighedens Huse og koordinator i FCH giver dem indblik i den frivillige sociale verden.

tovholder

FCHs koordinator og koordinator i Frivillighedens Huse har stand på Sundhedscenter Hjørrings temadage
om seniortilværelsen.
Øvrige samarbejdsrelationer mv.
FCHs koordinator har i årets løb deltaget i møder i den referencegruppe, som er tilknyttet Rådgivningsog Aktivitetscenter Vendsyssel: et tilbud målrettet yngre mennesker med demens.
Center for Frivilligt Socialt Arbejde har bevilget kopikurset: Forstå jeres målgruppe og få styr på
foreningens kommunikation. Kurset blev afholdt i Forsamlingsbygningen i maj med 22 deltagere fra
forskellige foreninger. Efterfølgende fik tre foreninger mulighed for at afprøve ny viden gennem
interview udsendt i lokalradioen SkagaFM.
Der er samarbejde mellem De Frivilliges Hus i Aalborg og FCH om projektet "kom videre mand". 3F
Skagerak er inddraget i samarbejdet, og en lokal foreningsformand har været på gruppelederkursus. Et
forløb for otte mænd i otte uger er startet i Hjørring i november 2019.
25 elever fra SOSU Nord/ grundforløb 1 begyndte et 10 ugers praktikforløb ved 16 forskellige
praktiksteder først i september: 4 timer hver onsdag i genbrugsbutikker, aktivitetscentre, ældrecenter
og SFO.
I samarbejde med koordinator i Frivillighedens Huse har FCH inviteret til fyraftensmøde om foreningers
brug af e-Boks. Underviser var Tina Bolet fra Hjørring Kommunes Borgerservice. 17 deltagere fra
forskellige foreninger deltog.
FCH inviterer til netværksmøder for ledere/koordinatorer af besøgstjenester. Ønsker øvrige frivillige at
danne netværksgrupper, kan frivilligkoordinatoren inddrages som tovholder.
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Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold (fortsat)
Desuden
.

Offentliggøres referater af bestyrelsesmøder, budget, regnskaber og årsrapporter på FCHs hjemmeside.
Afholdt bestyrelsesformanden Medarbejder Udviklings Samtale og arbejdsmiljødrøftelse med FCHs to
ansatte i januar.
Blev ny kvalitetsmodel for landets frivilligcentre vedtaget i april.
Har FCH løbende registreret udvalgte aktiviteter og indsatser i skema, som Socialstyrelsen og FriSe
plejer at få tilsendt. Dette er dog ikke tilfældet i 2019, og med ny kvalitetsmodel kommer sikkert også
nye registrerings- og dokumentationsformer, så 2019 bliver nok sidste år FCH benytter denne
registreringsform.
Betyder ny ferielov, at optjent ferie i en periode indefryses og FCH pr. september 2020 indbetaler cirka
60.000 kr. til feriefond. Forude venter desuden øgede udgifter til bank og revisor. Flere udgifter, som
får Bestyrelsen til at være endnu mere opmærksom på FCHs økonomi.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
foreningens finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

2019

2018

kr.

tkr.

NETTOOMSÆTNING

.

872.751

856

Andre driftsindtægter

.

5.849

7

DÆKNINGSBIDRAG

.

878.600

863

-567.590
-118.577
-86.640
-64.640

-583
-11 O
-86
-60

41.153

24

7
-1.670

-2

.

39.490

22

Overført resultat

.

39.490

22

I ALT

.

39.490

22

Personaleomkostninger..................................................
Dialogmøde, sommerfest og frivillig fredag
.
Ejendomsomkostninger...................................................
Administrationsomkostninger...........................................
DRIFTSRESULTAT

3
4

.

Andre finansielle indtægter.............................................
Andre finansielle omkostninger.........................................
ÅRETS RESULTAT

2

5
6

o

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Note

2019
kr.

2018
tkr.

7

234.281

201

Likvide beholdninger

.

OMSÆTNINGSAKTIVER.

.

234.281

201

AKTIVER

.

234.281

201

Overført resultat

.

133.442

94

EGENKAPITAL

.

8

133.442

94

Feriepengeforpligtelse, indefrysning

.

Langfristede gældsforpligtelser

.

9

19.665
19.665

o

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld.
Periodeafgrænsningsposter

.
.
.

10
11

Kortfristede gældsforpligtelser

PASSIVER

o

.

15.250
58.315
7.609
81.174

107

GÆLDSFORPLIGTELSER

.

100.839

107

PASSIVER

.

234.281

201

Eventualposter mv.

12

13
94

o

13

NOTER

2019
kr.

2018
tkr.

407.556
350.000
115.195

396
350
110

872.751

856

1

Nettoomsætning

Hjørring Kommune
Socialministeriet.
§18 puljen, Hjørring Kommune

Note

.
.
.

2

Personaleomkostninger

Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
2 (2018: 2)

Løn og gager
Skyldige feriepenge
Mod post fri bil og telefon
Løn refusioner

.
.
.
.

Løn og gager

.

Arbejdsmarkedspension
ATP

.
.

Pensioner

.

AER

.

Andre omkostninger til social sikring

.

Kørselsgodtgørelse

.

Andre personaleomkostninger

.

525.148
-2.372
-2.800
-54.025
465.951

509
6
-3
-29
483

91.970
4.544
96.514

90
5
95

3.874
3.874

3
3

1.251
1.251

2

567.590

583

86.640

86

86.640

86

4.219
1. 711
25.125
4.678
4.329
5.000
8.872
3.886
410
3.228
1.335
1.847

4
2
21
6
4
5
7
3
1
3
3
1

64.640

60

2

Ejendomsomkostninger

Husleje

3
.

4

Administrationsomkostninger

Kontorhold
Telefon og internet
Regnskabsmæssig assistance
Forplejning møder
Forsikringer
Kontingenter
lt-omkostninger
Fragt og porto
Vedligeholdelse inventar
Annoncer og reklamer
Repræsentation.
Rejseomkostninger

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

14

NOTER

2019

2018

kr.

tkr.

7

o

7

o

1.200
470

1
1

1.670

2

233.961
320

200
1

234.281

201

5

Andre finansielle indtægter

Pengeinstitutter

.

6

Andre finansielle omkostninger

Kassekredit
Renter SKAT

.
.

7

Likvide beholdninger

Indestående i pengeinstitutter
Kassebeholdning

.
.

8

Egenkapital
Overført
resultat

1 alt

Egenkapital 1 . januar 2019
Forslag til resultatdisponering

.
.

93.952
39.490

93.952
39.490

Egenkapital 31 . december 2019

.

133.442

133.442

Restgæld
efter 5 år

31 /12 2018

i alt

Afdrag
næste år

gæld i alt

Kortfristet
del primo

19.665

o

o

o

o

19.665

o

o

o

o

Langfristede gældsforpligtelser

9
31/12 2019
gæld

Feriepengeforpligtelse,
indefrysning

.

Anden gæld

A-skat og AM-bidrag
ATP og sociale omkostninger
Feriepengeforpligt else
Beskattede feriepenge

Note

.
.
.
.

2019
kr.

2018
tkr.

o

15
1
78

1.136
55.663
1.516
58.315

10

o

94

15

NOTER

2019

2018

kr.

tkr.

7.609

o

7.609

o

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter

Note

11

.

Eventualposter mv.
Eventualforpligtelser

Foreningen har indgået huslejeforpligtelser vedrørende foreningens lokaler. Lejemålet kan
opsiges med 6 måneders opsigelse. Den årlige huslejeforpligtigelse udgør 87 tkr.

12

16

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsregnskabet for Frivilligcenter Hjørring for 2019 er aflagt under iagttagelse af retningslinjerne i Børne
og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014, om regnskab og revision mv. af
regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Årsrapporten er udarbejdet efter følgende regnskabspraksis.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning

I resultatopgørelsen er medtaget årets indtægter, herunder offentlige tilskud. Modtagne tilskud
indtægtsføres i det regnskabsår, tilskuddet er bevilliget til.
Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til foreningens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle- og materielle anlægsaktiver.
Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer mv.
Der er foretaget periodisering, således at udgifter, der vedrører regnskabsåret, indgår i
resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet.
Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN
Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender.
Gældsforpligtelser

Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.

