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Foreningsoplysninger m.v.
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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 for Frivilligcenter
Næstved.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 og resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 01.01.18 - 31.12.18.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Næstved, den 20. marts 2019

Centerleder

Jette Leth Buhl

Bestyrelsen

Viggo Thomsen
Formand

Per Brimer Anette Brix

Lisbeth Schou Peter Mønsted Hanne Sørensen

Ebbe Nielsen Susanne Thuge Birgit Parkdal
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Frivilligcenter Næstved

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Frivilligcenter Næstved

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Frivilligcenter Næstved for regnskabsåret  01.01.18 -
31.12.18, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabsprak-
sis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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 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 rea-
listisk 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 revi-
sionspåtegning 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. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forven-
tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-

skabsbrugerne 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, 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 reak-
tion 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 forår-
saget 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 ud-
forme 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 udar-
bejdet, er rimelige.

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis 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 oplysnin-

ger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modifi-
cere 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.
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Frivilligcenter Næstved

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-
under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio-
ner 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, her-
under eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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 ledelsesberetnin-
gen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med års-
regnskabet 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 oplys-

ninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Næstved, den 20. marts 2019

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Lars Pedersen
Statsaut. revisor
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Frivilligcenter Næstved

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Frivilligcenter Næstved er et lokalt frivilligcenter der har til opgave at tilbyde frivillige sociale
foreninger støtte og assistance til gennemførelsen af deres projekter og foreningsarbejde.
Dette gøres ved at tilbyde lokale foreninger og frivillige de 6 kerneydelser: Frivilligformidling,
projektudvikling, information, foreningsservice, konsulentbistand og selvhjælpsgrupper.

Frivilligcenter Næstved har en aftale med Næstved Kommune om de anførte opgaver.
Sammenhængende med dette er givet et driftstilskud årligt. Udover dette tilbydes kurser,
temadage og netværksmøder for frivillige foreninger, organisationer og frivillige.

Frivilligcenter Næstved har et forpligtende samarbejde med Næstved Kommune omkring
udvikling og samarbejde omkring Næstved Frivilligråd og Næstved Kommunes årlige
Frivilligkonference.

Frivilligcenter Næstved driver derudover en række projekter i samarbejde med diverse
foreninger/institutioner eller offentlige forvaltninger.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.18 - 31.12.18 udviser et resultat på DKK 71.868 mod DKK
123.348 for tiden 01.01.17 - 31.12.17. Balancen viser en egenkapital på DKK 58.554.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

2018 har på mange måder været et år, der rent økonomisk har været svært at forudsige
udfaldet af. Det har derfor været et år, hvor vi har udvist stor tilbageholdenhed i forbruget
ved afviklingen af aktiviteter, ligesom der ikke er blevet investeret i nye møbler og redskaber
til huset. Det er det første hele år, hvor vi har driftet De Sociale Foreningers Hus. 

Den driftsramme for De Sociale Foreningers Hus, som Frivilligcentrets bestyrelse er ansvarlig
for, rummer ikke mulighed for at investere i udearealerne. Der blev i forbindelse med
flytningen givet en ekstra bevilling fra Næstved Kommune til at indkøbe nødvendigt
inventar, som skabe til foreningerne, stole og lidt it-udstyr. Disse penge er nu brugt op.
Derfor var det med en vis usikkerhed, at vi alligevel tog en beslutning om, at anvende lidt af
husets driftsramme til at sørge for, at legepladsens sand blev erstattet af en græsplæne, og at
der blev indkøbt borde/bænke til haven, sådan at udearealerne også kunne bruges af
foreningerne.

Det viste sig heldigvis, at disse investeringer kunne rummes inden for den samlede økonomi
for huset. I de 4 udlånslokaler lever vi stadig med visse mangler, som eksempelvis AV-udstyr,
som alle foreninger kan betjene. Der mangler hynder til stolene, og en udskiftning af de
gamle skoleborde i alle lokalerne ville være at ønske.  Indkøb af bløde møbler til
venterummene er endnu også på ønskelisten. Bestyrelsen arbejder på at skaffe midler til at få
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Frivilligcenter Næstved

Ledelsesberetning

installeret AV udstyr – og hen ad vejen vil det måske blive muligt, at indkøbe de øvrige ting.
Den allerstørste udfordring vi har, er dog stadig udearealerne. På trods af at de nu godt kan
bruges til andet end legeplads, bærer de stærkt præg af at være en tidligere børnehave. Der
er derfor igangsat et stort arbejde med at skaffe fondsmidler til en stor samlet løsning for hele
arealet rundt om huset. Det indebærer involvering af kommunens ejendomsforvaltning, og af
personer som arkitekter og andet fagkyndigt personale til planlægning og fondsansøgninger.
Det er lykkedes at sammensætte en arbejdsgruppe med nogle af de rette kompetencer,
ligesom der er tilkendegivelse af support fra Næstved kommune. Vi ser meget frem til, at
kunne realisere disse forandringer på arealerne omkring ”De Sociale foreningers hus” inden
for de nærmeste år.

I Frivilligcentrets egne drifts- og projektrammer har vi også udvist forsigtighed, idet opgaven
har været, at få en positiv egenkapital. Igennem en årrække har Frivilligcenter Næstved
været økonomisk udfordret af ændrede og usikre vilkår fra De statslige puljer. Det er stadig et
vilkår, som vi ikke har stor indflydelse på. I samarbejdsrelationen til Næstved kommune, er
der nu fra 2017-2020 aftalt en stabil driftsramme for Frivilligcenter Næstved. Flytningen til
Farimagsvej 16, i august 2017, hvor der er aftalt en længere lejeaftale med kommunen, har
også været medvirkende til at stabilisere driften. Det er lykkedes at komme ud af
regnskabsåret med et lille overskud. Vi kan kun være tilfredse med resultatet, og vi har
positive forventninger til, at samspillet mellem projekter, foreningshus og Frivilligcenter
fortsat vil være i vækst, og derved medvirke til at skabe en stabil økonomi omkring både De
Sociale foreningers Hus og Frivilligcenter Næstved.

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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Frivilligcenter Næstved

Resultatopgørelse

2018 2017

Note DKK DKK

1 Nettoomsætning 1.166.671 1.157.704

2 Personaleomkostninger -746.444 -740.943
3 Lokaleomkostninger -152.453 -156.757
4 Administrationsomkostninger -161.688 -106.460

Resultat før af- og nedskrivninger 106.086 153.544

5 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver -31.530 -28.788

Resultat før finansielle poster 74.556 124.756

6 Finansielle omkostninger -2.688 -1.408

Årets resultat 71.868 123.348

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 71.868 123.348

I alt 71.868 123.348
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Frivilligcenter Næstved

Balance

AKTIVER

31.12.18 31.12.17

Note DKK DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 91.874 123.405

7 Materielle anlægsaktiver i alt 91.874 123.405

Anlægsaktiver i alt 91.874 123.405

Andre tilgodehavender 24.960 0

Tilgodehavender i alt 24.960 0

8 Likvide beholdninger 585.276 547.991

Omsætningsaktiver i alt 610.236 547.991

Aktiver i alt 702.110 671.396
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Frivilligcenter Næstved

Balance

PASSIVER

31.12.18 31.12.17

Note DKK DKK

Egenkapital, primo -13.314 -136.662
Årets resultat 71.868 123.348

Egenkapital i alt 58.554 -13.314

Leverandører af varer og tjenesteydelser 42.627 87.847
9 Anden gæld 600.929 596.863

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 643.556 684.710

Gældsforpligtelser i alt 643.556 684.710

Passiver i alt 702.110 671.396
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Frivilligcenter Næstved

Noter

2018 2017
DKK DKK

1. Nettoomsætning

Grundfinansiering, stat 350.000 350.000
Driftstilskud, Næstved Kommune 787.812 772.668
Kontigentindtægter og støtte 23.500 21.891
Indtægter i øvrigt 5.359 13.145

I alt 1.166.671 1.157.704

2. Personaleomkostninger

Lønninger og konsulenter 1.495.678 1.424.002
Kursusomkostninger 17.680 26.232
Supervision 3.800 7.600
Personaleomkostninger i øvrigt 13.210 12.392
Heraf fordelt til projekter -783.924 -729.283

I alt 746.444 740.943

3. Lokaleomkostninger

Husleje 150.000 202.560
Lejeindtægter, foreninger mm. 0 -8.628
El, vand og varme 0 22.330
Forsikring 1.393 3.623
Vedligeholdelse og småanskaffelser 33.911 26.105
Rengøring og renovation 0 60.720
Kolonihave 4.454 5.177
Heraf fordelt til projekter -37.305 -45.130
Flyttekompensation 0 -110.000

I alt 152.453 156.757
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Frivilligcenter Næstved

Noter

2018 2017
DKK DKK

4. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 4.171 8.326
Leasing, kopimaskine og IT-udstyr 28.630 28.530
Telefon, IT og IT-udstyr 79.217 58.897
Porto og gebyrer 5.450 10.647
Revisorhonorar 25.000 25.000
Rådgivningsmæssig assistance 19.943 12.500
Forsikringer 8.700 6.615
Kontingenter 5.000 4.000
Annoncer og reklame 19.027 18.755
Repræsentation 2.782 1.055
Bestyrelses- og årsmøder 6.929 9.770
Øvrige omkostninger 12.569 11.865
Heraf fordelt på projekter -55.730 -89.500

I alt 161.688 106.460

5. Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver

Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar 31.530 28.788

I alt 31.530 28.788

6. Finansielle omkostninger

Renter, kreditorer 2.688 1.408

I alt 2.688 1.408
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Frivilligcenter Næstved

Noter

7. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris pr. 01.01.18 170.940

Kostpris pr. 31.12.18 170.940

Opskrivninger pr. 01.01.18 39.990

Opskrivninger pr. 31.12.18 39.990

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.18 -87.526
Afskrivninger i året -31.530

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.18 -119.056

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.18 91.874

31.12.18 31.12.17
DKK DKK

8. Likvide beholdninger

Kassebeholdning 1.782 0
Spar Nord, kt. 4575193744 3.215 1.527
Spar Nord, Kt. 4575044455 580.275 546.460
Spar Nord, kt. 4575193736 4 4

I alt 585.276 547.991
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Frivilligcenter Næstved

Noter

31.12.18 31.12.17
DKK DKK

9. Anden gæld

Moms og afgifter 6.295 3.907
Løn 123.611 130.810
Feriepengeforpligtelse til funktionærer 163.986 159.280
Ej forbrugt tilskudsmidler m.m. 307.037 302.866

I alt 600.929 596.863
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Frivilligcenter Næstved

Noter

10. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-
skabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligele-
des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde 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 nedenfor for hver
enkelt regnskabspost.

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

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

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter ved udlejning af ejendomme indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de ved-

rører. Nettoomsætningen måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, admi-
nistration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivnin-
ger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.
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Frivilligcenter Næstved

Noter

10. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på materielle  anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over
aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende
brugstider og restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi,

procent

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 0

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet
brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger.
Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.

Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i
afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.

Skat af årets resultat

Foreningen er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i årsregnska-
bet, idet aktuel og udskudt skat påhviler interessenterne/kapitalejerne og komplemen-
taren/kommanditisterne og komplementaren.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter indretning af lejede lokaler samt andre anlæg,
driftsmateriel og inventar.

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i
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kostprisen.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår
af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis foreningens realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forven-
tet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.
Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regn-
skabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Ka-
pitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendel-
sen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet el-
ler aktivgruppen efter endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de
enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at
et tilgodehavende er værdiforringet.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.
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Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-
dens pålydende værdi.
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