
Tlf: 75 22 47 00 
varde@bdo.dk 
www.bdo.dk 

BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Markedspladsen 25 
DK-6800 Varde 
CVR-nr. 20 22 26 70 

FRIVILLIGHUSET VARDE 

ÅRSRAPPORT 

2018 

CVR-NR. 25 25 17 92 

BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset 
hæftelse · og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. 



INDHOLDSFORTEGNELSE 

Ledelsespåtegning . 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning . 

Resultatopgørelse med budgetsammenligning . 

Balance . 

Anvendt regnskabspraksis . 

3 

4-5 

6-7 

8 

9 

Side 2 



LEDELSESPÅTEGNING 

Ledelsen og bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar 2018 - 31. december 
2018 for Frivillighuset Varde. 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvi 
sende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. 

Varde, den 21. marts 2019 

Claus Dixen Møller, Centerchef 

Poul Jacobsen, formand Poul Erik Ravn Pedersen Anne Huus Gaardsvig 

Goranka Sohnemann Dorte Schori Bo Knudsen 

Flemming Nisssen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til bestyrelsen i Frivillighuset Varde 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Frivillighuset Varde for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 
der omfatter resultatopgørelse, balance og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes på grund 
lag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 9. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Frivillighuset Vardes aktiver, passi 
ver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af Frivillighuset Vardes aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i ved 
tægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 9. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige 
re krav, der er gældende i Danmark samt bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revisi 
on m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets 
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 konklusi 
on. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Foreningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som 
det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem 
melse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 9. 
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 årsregn 
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at li 
kvidere 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 fejlinfor 
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu 
sion. 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 gæl 
dende i Danmark samt bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnska 
ber 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 års 
regnskabet. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

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 kon 
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere 
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvær 
gelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi 
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon 
klusion 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 forenin 
gens 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 sådan 
ne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret 
på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi 
venheder 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 no 
teoplysningerne, 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 re 
visionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Varde, den 21. marts 2019 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, 

CVR-nr. 20 22 26 70 

~'1w~ 
Bro Lund 
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RESULTATOPGØRELSE 2018 

INDTÆGTER 
Grundfinansiering . 
§18 . 
Varde Selvhjælp (PUF) . 
Den tidlige sociale relation (PUF) . 
Sociale aktiviteter for udsatte børn, ugen og fami- 
lier (PUF) . 
Aktivitetsbestemte tilskud og indtægter . 
Andre indtægter . 

Indtægter i alt . 
Midler overført til 2019 . 

Indtægter vedrørende 2018 . 

UDGIFTER 
Markedsføring 
Annoncering . 

Aktiviteter . 

Kontor m.m. 

Telefon . 
EDB . 
Kontorartikler . 
Leasing af kopimaskine . 
Småanskaffelser . 
Årsmøde Frise . 
Generalforsamling og bestyrelsesmøder . 
Køkken . 
Gaver og reception . 
Erhvervsforsikring . 
Kontingenter /abonnementer . 
Ekstern assistance . 
Revision . 
Kursus . 
Husforbi . 
Porto og gebyr . 
Diverse . 

lokaler 
Husleje incl. varme . 
Rengøring . 
El 
Varme Et vand . 
Inventar/ maskiner /vedligehold . 

IKKE 
REVIDERET 

2018 BUDGET 

350.000 350.000 
450.000 450.000 
61.173 o 
76.183 o 
80.000 80.000 

127.968 o 
75.939 51.000 

1.221.263 931.000 
-87.010 -23.511 

1.134.253 907.489 

20.122 20.000 

20.122 20.000 

254.752 61.489 

11. 389 4.000 
7.903 9.000 

20.714 10.000 
6.266 15.000 
9.081 18.000 
1.190 2.500 
3.313 3.000 
3.644 12. 750 

o 3.000 
5.984 9.000 
7.670 5.000 

20.469 12.000 
22.375 15.000 

810 6.000 
41.139 15.000 
3.061 o 

645 o 
165.653 139.250 

139.088 140.000 
17. 538 25.000 
13.280 10.000 
14.055 7.000 

950 10.000 

184.911 192.000 
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RESULTATOPGØRELSE 2018 

Lønninger 
Lønudgifter . 
Regulering afsatte feriepenge . 
Sociale bidrag . 
Pension . 

Personaleomkostninger 
Arbejdsskadeforsikring . 
Kørsel . 
Andre personaleudgifter . 

Udgifter i alt . 

Resultat før finansielle poster . 

Renteudgifter . 

Årets resultat . 

IKKE 
REVIDERET 

2018 BUDGET 

473. 793 485.785 
-24.112 o 

5.685 1.965 
25.015 o 

480.381 487.750 

3.071 o 
1.135 5.000 
429 o 

4.635 5.000 

1.110.454 905.489 

23.799 2.000 

-2.666 o 
21.133 2.000 
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 

Aktiver 

Tilgodehavender 
Andre tilgodehavender /forudbetalinger . 
Depositum . 

Tilgodehavender i alt . 

Likvide beholdninger 
Kassebeholdning . 
Bankindestående (driftskonto) . 
Bankindestående (unge/voksne) . 

Likvide beholdninger i alt . 

Aktiver i alt . 

31/12 2018 

o 
33.711 

31/12 2017 

4.517 
32.698 

33. 711 37.215 

696 
351.801 

955 

125 
338.125 

8.843 

353.452 347.093 

387.163 384.308 

Passiver 

Egenkapital 
Overført fra tidligere år . 
Årets resultat . 

Egenkapital i alt . 

Gæld 
Forudbetalt tilskud, ovf. næste år . 
Skyldig A-skat mv . 
Skyldige omkostninger . 
Feriepenge, afsatte . 

Gæld i alt . 

31/12 2018 

153.861 
21.133 

31/12 2017 

192.879 
-39.018 

174.994 153.861 

Passiver i alt . 

96.642 84.540 
20.453 23.416 
28.354 34.866 
66.720 87.625 

212.169 230.447 

387.163 384.308 

Eventualposter mv. 
Foreningen har indgået huslejekontrakt med en årlig leje på kr. 139.088. Lejemålet er uopsliglig ind 
til den 1 /7 2021 med fraflytning 28/2 2022. Lejemålet kan herefter opsiges med 6 måneders varsel. 
Lejekontrakten indeholder særlige opsigelsesvilkår, såfremt foreningens økonomiske fundament i 
form af støtte fra Socialstyrelsen bortfalder. 

Foreningen har indgået leasingaftale, hvorpå der resterer ydelser på i alt. Kr. 1 O. 972 pr. 31. decem 
ber 2018. Leasingkontrakten ophører 30/9 2020. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Foreningen har ikke stillet sikkerheder. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

GENERELT 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregulerin 
ger af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere 
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. 

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

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtel 
ser som beskrevet for hver enkelt. 

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

RESULTATOPGØRELSEN 

Resultatopgørelsen er opstillet således, at der er direkte sammenlignelighed med det godkendte budget 
og årets resultatopgørelse. 

Skat af årets resultat 
Frivillighuset Varde er fritaget for beskatning. 

BALANCEN 

Tilgodehavender 
Der foretages individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 

Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, 
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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