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Forening 

FrivilligCenter Favrskov 

Østergade 4, 1. 

8370 Hadsten 

Hjemmeside: http://www.frivilligcenterfavrskov.dk 

Hjemstedskommune: Favrskov 

CVR-nummer: 39 28 73 74 

Regnskabsperiode: 1. januar 2022 - 31. december 2022  

 

Foreningens formål 

 At styrke frivilligheden ved at understøtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger, grupper og initiati-

ver i Favrskov inden for hele det mangfoldige frivillige område 

 At sætte fokus på frivillighed og synliggøre de mange frivillige aktiviteter, blandt andet gennem effek-

tiv kommunikation på digitale platforme og andre kommunikationsplatforme.  

 At øge omfanget af frivillighed og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden ved at gøre det let 

at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats og let at finde hjælp og støtte.  

 At understøtte og udvikle lokale foreningers rekruttering af frivillige.  

 At støtte netværksdannelse mellem foreninger, grupper og initiativer.  

 At tilbyde og formidle kurser og kompetenceudvikling for frivillige.  

 At formidle kontakt mellem nye frivillige og foreningerne.  

 

Bestyrelse 

Lena Leth Jensen 

Ronnie Kejser Voldbirk 

Simon Sundgaard Nymann, Kasserer 

Anne-Mette Kirkegaard Poulsen 

Erik Særkjær  

Susanne Rokkjær  

Mona Hagedorn  
 

 

Daglig ledelse 

Anne Meta Nielsen 
 

 

Pengeinstitut  

Danske Bank 
 

 

Revisor  

Redmark 

Godkendt Revisionspartnerselskab 

Vesselbjergvej 3, 8370 Hadsten 
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Bestyrelsen og den daglige ledelse har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2022. 

 

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og den 

under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme.  

 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle 

stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. 

december 2022. 

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler.  

 

Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.  

 

Hadsten, 1. marts 2023 

 

Daglig ledelse: 

 

 

Anne Meta Nielsen  

 

Bestyrelsen: 

 

 

Lena Leth Jensen  Ronnie Kejser Voldbirk  

Formand 

 

 

Simon Sundgaard Nymann  Anne-Mette Kirkegaard Poulsen  

 

 

Erik Særkjær    Susanne Rokkjær  

 

 

Mona Hagedorn  
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Til bestyrelsen for Frivilligcenter Favrskov  

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for FrivilligCenter Favrskov for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022, 

der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes i over-

ensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og den under anvendt regnskabspraksis 

beskrevne begrebsramme. Årsregnskabet revideres efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 1631 af 27. de-

cember 2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsmi-

nisteriet.  

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. 

december 2022 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og den under an-

vendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme.  

 

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 be-

stemmelserne i bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for 

modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet. 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 International Ethics Standards Board for Accountants’ interna-

tionale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i 

Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er 

vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og den under anvendt regnskabspraksis beskrevne be-

grebsramme. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at 

udarbejde årsregnskabet 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 grund-

lag 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 overensstem-

melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt stan-



FrivilligCenter Favrskov 
 
 
 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 
 

5 

darderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019 om økonomiske og administra-

tive forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet, altid vil afdække væsentlig fejlin-

formation, 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.  

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 1631 af 

27. december 2019 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Inden-

rigsministeriet, 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 revisi-

onsbevis, 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 revisionshandlin-

ger, 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 regnskabs-

mæssige 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 oplys-

ninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklu-

sion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå-

tegning. 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 noteoplysnin-

gerne, 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. 
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Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberet-

ningen, 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 forbin-

delse 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 til 

årsregnskabsloven. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-

regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og 

den under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 

ledelsesberetningen. 

 

Hadsten, 1. marts 2023 

 

Redmark 

Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 29442789 

 

 

 

Peter I. Jensen 

Registreret revisor 

mne29432 
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Foreningens væsentligste aktiviteter 

FrivilligCenter Favrskov er en non-profit forening, hvis formål er at støtte, udvikle og fremme den lokale frivil-
lige indsats i Favrskov. 
 
Vi tilbyder foreninger, borgere, kommunale medarbejdere, institutioner og private virksomheder gratis rådgiv-
ning og sparring indenfor alle aspekter af frivillighed. Vi rådgiver foreninger om blandt andet rekruttering, fast-
holdelse og motivation af frivillige samt kommunikation, projektudvikling og lovgivning. 
 
Vi giver borgere et overblik over frivillige initiativer, sparrer med kommunale institutioner om inddragelse af 
frivillige, afholder netværks-, videns- og synlighedsskabende arrangementer, faciliterer forandringsprocesser og 
meget mere. 
 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Foreningen har i lighed med tidligere år modtaget en række tilskud fra Socialstyrelsen og Favrskov Kommune. 

Tilskuddene er anvendt til en række forskellige initiativer.  

 

Årets afholdte aktiviteter og initiativer, vurderes at være i overensstemmelse med forventningerne hertil.  

 
Forventninger til det kommende år 
Foreningen forventer at fortsætte aktiviteterne i det kommende regnskabsår.  
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  Perioden 1. januar - 31. december     

       

1  Tilskud og øvrige indtægter  956.750  1.367 

2  Aktiviteter  -180.894  -158 

  Lokaleomkostninger  -79.281  -77 

3  Administrationsomkostninger  -74.853  -84 

4  Personaleomkostninger  -509.948  -720 

  Resultat før finansielle poster  111.774  329 

5  Finansielle omkostninger  -2.486  -3 

  Årets resultat  109.288  326 

       

       

  Forslag til resultatdisponering:     

  Overført resultat  109.288  326 

  Resultatdisponering i alt  109.288  326 
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  Aktiver pr. 31. december     

       

  Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  0  28 

  Andre tilgodehavender  0  7 

  Periodeafgrænsningsposter  24.035  20 

  Tilgodehavender  24.035  55 

       

  Likvide beholdninger  537.447  466 

       

  Omsætningsaktiver i alt  561.482  522 

       

  Aktiver i alt  561.482  522 
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  Passiver pr. 31. december     

       

  Egenkapital, primo   419.565  94 

  Overført resultat  109.288  326 

  Egenkapital i alt  528.853  420 

       

  Indefrosne feriepenge  0  41 

  Langfristede gældsforpligtelser  0  41 

       

6  Leverandører af varer og tjenesteydelser  11.747  14 

7  Anden gæld  20.883  48 

  Kortfristede gældsforpligtelser  32.630  62 

       

  Gældsforpligtelser i alt  32.630  102 

       

  Passiver i alt  561.482  522 

       

       

8  Eventualforpligtelser   

9  Kontraktlige forpligtelser   

10  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser   



FrivilligCenter Favrskov 
 
 

    2022  2021 

Noter  DKK  1.000 DKK 

 

11 

 

1 

 

Tilskud og øvrige indtægter 

 

 

 

 
       

  Grundtilskud, Favrskov Kommune  588.000  588 
  Grundtilskud, Socialstyrelsen  350.000  350 
  Projekter, Socialstyrelsen  0  230 
  Tilskud, projekter  9.450  193 
  Kontingenter  9.300  7 

  Tilskud og øvrige indtægter i alt  956.750  1.367 
 

2 

 

Aktiviteter 

 

 

 

 
       

  Gaver og blomster  728  2 
  Rejseomkostninger  1.562  0 
  Annoncer og reklame, herunder reklametøj   52.827  17 
  Møder, rejser og repræsentation  7.305  8 
  Forplejning  8.071  5 
  Kurser og arrangementer   110.402  127 

  Aktiviteter i alt  180.894  158 
 

3 

 

Administrationsomkostninger 

 

 

 

 
       

  Kontorartikler/tryksager  7.883  3 
  EDB-omkostninger  3.405  5 
  Småanskaffelser  421  11 
  Telefonomkostninger  3.674  5 
  Revisorhonorar  18.000  22 
  Revisorhonorar, projektregnskab  0  10 
  Regnskabsassistance   3.502  0 
  Konsulentbistand  0  20 
  Forsikringer  2.227  2 
  Kontingenter  5.000  5 
  Konstateret tab på debitorer  30.741  0 

  Administrationsomkostninger i alt  74.853  84 
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4 

 

Personaleomkostninger 

 

 

 

 
       

  Gager  407.054  640 
  Regulering af ubeskattede indefrosne feriepenge  0  4 
  Regulering af feriepengeforpligtelse  -3.330  -18 
  Refunderet syge- og barselsdagpenge  0  -38 

  Løn og gager  403.724  588 

       
  AMP pension  87.628  83 

  Pensioner  87.628  83 

       
  Arbejdsskadeforsikring  2.856  2 
  ATP mv.  6.343  12 

  Andre omkostninger til social sikring  9.198  14 

       
  Kursusomkostninger, bøger og lignende  0  22 
  Befordringsgodtgørelse  6.334  6 
  Databehandling løn  3.063  5 

  Øvrige personaleomkostninger  9.398  34 

       

  Personaleomkostninger i alt  509.948  720 
 

5 

 

Finansielle omkostninger 

 

 

 

 
       

  Renter, kreditorer  569  0 
  Gebyrer  1.917  3 

  Finansielle omkostninger i alt  2.486  3 
 

6 

 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

 

 

 

 
       

  Leverandører af tjenesteydelser  1.747  4 
  Revisorhonorar  10.000  10 

  Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt  11.747  14 
 

7 

 

Anden gæld 

 

 

 

 
       

  Skyldig A-skat mv.  12.525  36 
  Skyldig ATP  852  1 
  Afsat skyldige feriepengeforpligtelser  7.506  11 

  Anden gæld i alt  20.883  48 
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8 

 

Eventualforpligtelser 
   

Ingen. 
 

9 

 

Kontraktlige forpligtelser 
   

Foreningen har indgået en kvartalsvis huslejeforpligtelse på TDKK 20 og kan fra begge parter opsiges 

med 6 måneders varsel. 
 

10 

 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
   

Ingen. 
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Generelt 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og den un-

der anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme 

 
 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

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 sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå forenin-

gen, 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 eventuelle afdrag 

samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflæg-

ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes om-

kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte for-

pligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været 

indregnet i resultatopgørelsen. 

 

Resultatopgørelsen 

 

Tilskud og øvrige indtægter 

Tilskud og øvrige indtægter henføres til det regnskabsår de vedrører uden hensyntagen til betalingstidspunktet.  

Regnskabsposten omfatter tilskud samt kontingenter.  

 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler, aktiviteter mv.  

 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens perso-

nale. 
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Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle poster omfatter renter og gebyrer.  

 

Skat af årets resultat 

Foreningen er ikke skattepligtig. 

 

Balancen 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehaven-

der. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-

følgende regnskabsår. 

 

Likvide beholdninger 

Omfatter likvide beholdninger. 

 

Gældsforpligtelser 

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

 


