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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsåret 2021
for Foreningen Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. ••

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet give et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31- december 2021.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil
kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 23. februar 2022
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen i Foreningen Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet aflægges efterårsregnskabsloven, foreningens vedtægter samt bekendtgørelse nr. 2282 af
29. december 2020 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og
Indenrigsministeriet.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, foreningens vedtægter samt
bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om økonomiske og administrative forhold for modtagere
af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revrsron og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 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 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.

Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at det har påvirket vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på at årsregnskabet er
udarbejdet med henblik på at overholde kravene i bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.
Som følge heraf, kan årsregnskabet være uegnet til andet formål. Vores erklæring er alene udarbejdet til
brug for foreningen og Tilskudskontoret i Socialministeriet, og bør ikke udleveres til andre parter.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om økonomiske
og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet, der aflægger
årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen.
Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven, foreningens vedtægter og bekendtgørelse nr. 2282 af 29.
december 2020 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og
Indenrigsministeriet. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
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Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen 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 overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark samt bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet, 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.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark samt bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet,
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 projektets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er
rimelige.

• Konkluderer vi, om bestyrelsens 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 bestyrelsen 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
Bestyrelsen 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 til årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 1631 af 29. december 2020 om økonomiske og
administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav samt
bekendtgørelse nr. 1631 af 29. december 2020 om økonomiske og administrative forhold for modtagere
af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.

Svendborg, 23. februar 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR- . 20 22 26 70

Statsautorise et evisor
MNE-nr. mne 4 67
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Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Foreningen ændrede på sidste års generalforsamling navn til Frivilligcenter og Selvhjælp
Svendborg. Foreningens virke udspringer af græsrodsarbejdet, som blev udført under
foreningens tidligere navn Kontakt mellem Mennesker - en 30 års gammel forening,
lokalt forankret i Svendborg.

Foreningens formål er:
* at støtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Svendborg blandt andet

gennem rådgivning af og sparring med frivillige sociale foreninger, skabe netværk mellem
foreningerne, formidling af frivilligt socialt arbejde samt syn lighedsaktiviteter

* at fremme understøttelsen og udviklingen af meningsfulde sociale og kulturelle
fællesskaber - f.eks. selvhjælpsgrupper og andre netværksskabende aktiviteter og
projekter

Foreningen er partipolitisk neutral og uafhængig af religiøse interesser.

Foreningen driver følgende afdelinger:
* Frivilligcenter Svendborg
* Selvhjælp Svendborg
* Café hos Narges
* Genbrugskontakten
* Projektvugge
* Juleaften
* Frivillighuset Havnegade 3

I alt er der ansat medarbejdere, der svarer til 3,6 årsværk (ansatte på deltid samt
fleksjobbere). Hertil kommer ca. 80 lokale frivillige samt en europæisk volontør.

Udvikling i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold

Foreningen har modtaget offentlige tilskud fra Socialstyrelsen og Svendborg kommune i
lighed med tidligere år. Foreningen har også modtaget tilskud til særskilte projekter, som
fonde og andre interesserede har støttet på grundlag af foreningens ansøgninger.

Genbrugskontakten drives med overskud, hvilket udgør et væsentligt grundlag for
foreningens samlede økonomi.

Det forventede resultat for 2021 var et underskud, men yderligere tilskud fra fonde mm.
samt ikke afholdte omkostninger, som det fremgår af resultatopgørelsen, har medført, at
årets resultat er et overskud på 81.634 kr.
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Ledelsesberetning

Foreningens forventede udvikling

Foreningen forventer fortsat i 2022 at modtage de offentlige tilskud og forventer at
Genbrugskontakten kan præstere et væsentligt overskud. Endvidere vil ansøgning om
tilskud fra fonde og andre interesserede forsætte.

For 2022 budgetteres med et samlet overskud på 187.000 kr. Det er her forudsat, at en ny
leder for Selvhjælp først ansættes i juni 2022. Med løn til en ny leder for hele 2023 og
ellers uændret budget budgetteres for 2023 et samlet underskud på 7.000 kr.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efterårsregnskabslovens regnskabsklasse A og foreningens vedtægter.

Årsrapporten omfatter et samlet årsregnskab for Projekt Kontakt mellem Mennesker,
Foreningen Kontakt mellem Mennesker samt Frivillighuset, som tidligere aflagde egne
særskilte regnskaber.

Resultatopgørelse
Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser, hvorfra foreningens indtægter
kommer, og hvad de anvendes til.

Indtægter
Indtægter omfatter regnskabsperiodens tilskud, varesalg og kontingent samt renter.

Løn og personaleomkostninger
Løn og personaleomkostninger omfatter regnskabsperiodens løn med fradrag af flextilskud
samt personaleomkostninger.

Omkostninger
Omkostninger omfatter regnskabsperiodens omkostninger vedrørende frivillige, lokaler,
bildrift, administration, annoncering og aktiviteter.
Bildrift omfatter opsparing til en ny varebil. I 2021 blev varebilen udskriftet.
Kostprisen minus opsparing primo og salgssum for den gamle varebil indregnes som bildrift.
Opsparing til varebil fremgår af resultatdisponeringen.

Balance

Anlægsaktiver
Foreningens varebil har hidtil været målt til kostpris med fradrag af afskrivninger.
Fremover indregnes kostpris minus opsparing som bildrift.

Huslejedeposita måles til kostpris.

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender måles til nominel værdi.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE Note 2021 Budget 2020
2021

ej revideret
Indtægter
Tilskud fra staten 1 611.119 518.000 590.394
Tilskud fra kommunen 2 748.162 745.000 739.600
Andre tilskud og indtægter 3 305.950 90.000 67.856
Omsætning i Genbrugskontakten 4 1.182.362 1.220.000 1.114.395
Billetsalg til Jul i Skallen o 2.800 o
Kontingent fra medlemmer 5 2.980 2.500 4.090
Renter 6 -2.438 o -47
Indtægter i alt 2.848.136 2.578.300 2.516.288

Løn og personaleomkostninger
Lønninger 2.507.343 2.241.000 2.315.708
Flextilskud fra kommunen -540.259 -500.000 -507.913
Flextilskud fra Statens Administration -181.637 -178.000 -158.667
Flextilskud af indefrosne feriepenge primo 64.539 o o
Lønninger, B-indkomst 10.800 16.200 10.800
Ændring feriepengeforpligtelse -48.212 12.000 44.277
Indeksering af feriepenge 2.555 o o
Modtaget sygedagpenge -95.429 o -104.987
Sociale bidrag 11.920 o o
Personaleomkostninger 1.308 2.500 5.572
Udvikling og kurser o 56.000 1.040
Supervision 251 15.000 2.500
Kørselsgodtgørelse personale 1.008 7.500 o
Løn og personaleomkostninger i alt 1.734.187 1.672.200 1.608.329

Omkostninger
Frivillige, omkostninger 7 56.899 117.000 19.939
Omkostninger, Havnegade 8 357.564 386.095 342.594
Lokaleomkostninger, Vestergade 9 171.013 181.160 167.229
Bildrift, Genbrugskontakten 10 56.883 94.700 35.440
Administrationsomkostninger 11 164.501 242.400 190.025
Annoncer og aktivitetsomkostninger 12 225.454 230.800 173.782
Omkostninger i alt 1.032.315 1.252.155 929.009

Løn og omkostninger i alt 2.766.502 2.924.355 2.537.338

Året resultat 81.634 -346.055 -21.050

Resultatdisponering:
Hensat til opsparing til bil 36.000 50.000
Overført restandel af årets resultat 45.634 -71.050
Disponeret i alt 81.634 -21.050
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BALANCE 31. december Note 2021 2020

AKTIVER

Anlægsaktiver

Deposita
Huslejedepositum, Havnegade 30.000 30.000
Huslejedepositum, Vestergade 28.125 28.125
Deposita i alt 58.125 58.125
Anlægsaktiver i alt 58.125 58.125

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender
Andre tilgodehavender 3.218 1.875
Forudbetalte poster 1.695 1.695
Tilgodehavende løntilskud 56.516 49.069
Tilgodehavende sygedagpenge o 86.413
Udlægfordelprojekter 46.096 o
Rejsekort 2.629 2.494
Ti~odehavenderialt 110.154 141.546

Likvide midler
Kassebeholdning, KMM 600 2.458
Nordea, 2680-6953 180 194 447.319 242.663
Nordea, 2680-0759-945-425 155.482 106.254
Kassebeholdning Genbrugskontakten 1.000 1.000
Kasse 2, sedler, GK 23.100 1.500
Kasse 3, mønter, GK 1.102 1.819
Visakort/Nets o 85
Fynske Bank, GK, 815-0000233102 681.701 1.205.821
Fynske Bank, Mobile Pay GK, 815-8159569544 326.756 208.710
Fynske Bank, Mobile Pay, 815-0000761044 117.054 60.963
Likvide midler i alt 1.754.114 1.831.271

Omsætningsaktiver i alt 1.864.269 1.972.817

AKTIVER I ALT 1.922.394 2.030.942
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BALANCE 31. december Note 2021 2020

PASSIVER

EGENKAPITAL
Kapitalkonto primo 897.343 968.393
Overført restandel af årets resultat 45.634 -71.050
Kapitalkonto, ultimo 942.977 897.343

Hensat til opsparing til bil, primo 50.000 o
Anvendt af opsparing til køb af bil -50.000 o
Årets hensættelse til opsparing til bil 36.000 50.000
Hensat til opsparing til bil, ultimo 36.000 50.000

EGENKAPITAL I ALT 978.977 947.343

GÆLD
Svendborg Kommune 468.983 493.534
Forud modtaget tilskud 136.363 160.000
Skyldige omkostninger 60.665 35.792
Brugerrådet, Havnegade 7.094 5.094
Fakta/Coop månedsafregning 517 475
Feriepengeforpligtelse, netto 80.179 281.770
Ikke anvendte tilskud 13 189.615 106.934
GÆLD I ALT 943.416 1.083.599

PASSIVER I ALT 1.922.394 2.030.942
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NOTER 2021 2020

1 Tilskud fra staten
Grundbevilling FRIG 350.000 350.000
Regulering af FRIG tidligere år o -3.990
Socialministeriet PUF 2019-2020 o 124.384
Socialministeriet PUF 2020-2021 147.482 120.000
Socialministeriet PUF 2021-2022 113.637 o
Tilskud fra staten i alt 611.119 590.394

2 Tilskud fra kommunen
Svendborg Kommune tilskud 362.119 360.784
Svendborg Kommune, Frivillighuset 362.802 361.465
Svendborg Kommune, § 18 tilskud 23.241 17.351
Tilskud fra kommunen i alt 748.162 739.600

3 Andre tilskud og indtægter
Trygfonden, tilskud 145.000 o
Andre tilskud 160.950 67.856
Andre tilskud og indtægter i alt 305.950 67.856

4 Omsætning i Genbrugskontakten
Genbrugskontakten varesalg 1.173.570 1.109.560
Genbrugskontakten betaling for levering 3.650 4.835
Genbrugskontakten andet salg 5.143 o
Omsætning i Genbrugskontakten i alt 1.182.362 1.114.395

5 Kontingent fra medlemmer
Kontingent Foreningen 2.980 4.090
Kontingent fra medlemmer i alt 2.980 4.090

6 Renter
Negative renter til bank -2.438 -47
Renter netto -2.438 -47
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NOTER 2021 2020

7 Frivillige, omkostninger
Udvikling og kurser, frivillige 978 o
Frivilligpleje, arrangementer mm. 37.471 2.641
Daglig forplejning, frivillige 18.450 17.298
Frivillige, omkostninger i alt 56.899 19.939

8 Omkostninger, Havnegade
Husleje, varme og vand 277.649 277.399
El 14.820 18.908
Falck, brandmateriel 9.586 9.134
Rengøringsløn 71.657 69.077
Flextilskud fra Statens Administration -39.292 -34.539
Flextilskud af indefrosne feriepenge primo 3.464 o
Ændring i feriepengeforpligtelse 1.436 -4.301
Sygedagpenge -2.330 o
Honorar, rengøring 10.800 10.800
Refusion fra Frivilligrådet -15.000 -23.000
Rengøringsartikler 4.214 4.102
Vedligeholdelse af lokaler og inventar 18.560 2.239
Diverse lokaleomkostninger 2.002 12.774
Lokaleomkostninger Havnegade i alt 357.564 342.594

9 Lokaleomkostninger, Vestergade
Husleje, varme og vand 130.575 130.371
El 19.874 16.658
Honorar, rengøring 9.900 13.800
Vask, rengøring og vedligeholdelse 2.628 4.882
Vedligeholdelse af lokaler og inventar 8.037 o
Diverse lokaleomkostninger o 1.519
Lokaleomkostninger, Vestergade i alt 171.013 167.229

10 Bildrift, Genbrugskontakten
Brændstof 8.618 8.138
Bilforsikring 4.558 5.332
Vægtafgift 10.607 7.320
Falck 1.859 1.772
Vedligeholdelse af varebil 22.230 12.878
Køb af brugt varebil 62.680 o
Salg af gammel bil -3.670 o
Hensat til køb af bil primo -50.000 o
Bildrift i alt 56.883 35.440
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NOTER 2021 2020

11 Administrationsomkostninger
Kontorhold 8.258 14.526
Faktureret til del-projekter o -340
Bredbånd 6.780 6.780
Telefon 16.538 17.503
Hjemmeside, inkl. honorar 8.225 7.342
Porto, fragt og bankgebyrer 4.881 3.666
Nets og betalingsgebyrer 15.056 13.419
Inventar 10.101 13.865
IT/computer anskaffelse og vedligehold 6.659 21.824
Revision 27.488 28.813
Regnska bsassista nee 9.000 6.000
Abonnement på e-conomic 5.687 4.005
Erhvervsforsikringer 23.309 26.806
Faglitteratur og avis 1.700 2.378
Kontingenter 5.000 5.394
Kassedifferencer 5.013 3.898
Møder, forplejning, gebyrer og transport 5.544 9.784
Repræsentation og gaver 2.030 2.577
Generalforsamling 3.233 1.786
Administrationsomkostninger i alt 164.501 190.025

12 Annoncer og aktivitetsomkostninger
Annoncer 91.008 95.763
Tryksager 572 12.000
Aktiviteter for foreninger 371 o
Andre aktiviteter 133.503 65.867
Brugerpleje, kaffe og te o 152
Annoncer og aktivitetsomkostninger i alt 225.454 173.782
Omkostninger i alt 1.022.327 929.009

13 Ikke anvendte tilskud
Cafe hos Narges 17.723 4.667
Kvindelejr o 7.990
Gå Dig Glad, frivillig gruppe 8.976 7.217
Kreativt værksted for børn 4.139 4.139
§ 18 tilskud, forudbetalt for kommende regnskabsår 49.525 30.000
Den Sociale Vejviser 27.500 27.500
Kogebog, Nordea Fonden og salg af kogebog 62.657 12.921
Velliv, selvhjælp, Lis o 12.500
Forstør og forstærk 12.618 o
Indvandrer Kvindecentret 6.476 o
Ikke anvendte tilskud i alt 189.615 106.934
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