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Ledelses påtegning 

Bestyrelsens/ledelsens påtegning 

Bestyrelsen/ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2020 - 31. december 
2020 for Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af 
centrets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af centrets aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020. 

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Rudkøbing, den / 2021 

Bestyrelsen/ledelse: 

Jesper Holst 
Formand 

Lilli Kristensen 
Næstformand 

Lisa Pihl Jensen 

Ninna Andersen 
Leder 

Ib Folke Rasmussen 

Hanne Karlskov Andreasen 

Kirsten Jungsgaard 

Lisbeth Nyboe 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Frivilligcenter Langeland for regnskabsåret 1. januar- 31 . december 
2020, der omfatter resultatopgørelse og balance herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Frivilligcentrets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31 . december 2020 samt af resultatet af centerets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 
- 31. december 2020 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 
selskabet 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 centerets 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 
centeret, 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, 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, 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 
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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 centerets 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 pa 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 centerets 
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 centeret 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 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. 

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 til 
årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet I overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Rudkøbing, den / 2021. 

REVISIONSFIRMAET HARTVIG & AALUND ApS 
Registrerede revisorer, medlem af FOR 

CVR nr. 1115 72 03 

Michael Aalund 
Reg. Revisor, mne 11207 
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Ledelsesberetning 

Hovedformål 
Frivilligcenter Langelands hovedformål er at fremme og understøtte frivilligt arbejde på Langeland. 

Usædvanlige forhold 
Der har ikke været nogen usædvanlige forhold i regnskabsåret. 

Usikkerhed ved indregning eller måling 
Der foreligger ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling i årsregnskabet. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Årets resultat ifølge årsregnskabet udgør kr. 93.318,- hvilket ledelsen anser som værende tilfredsstillende og 
lidt over det forventede niveau. 

Årsregnskabet balancerer med kr. 1.162.275,-. 

Centrets begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke centrets 
finansielle stilling . 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Frivilligcenter Langeland, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing for 2020 er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. 

Generelt om indregning og måling 

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

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå centeret, 
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. 

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

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning/indtægter 
Nettoomsætning fra tilskud m.v. indregnes i resultatopgørelsen , hvis levering og risikoovergang har fundet 
sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes inklusiv eventuel moms og afgifter. 

Omkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration, lønninger 
og ledelse. 

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

Anvendt regnskabspraksis 

Skat af årets resultat 
Frivilligcenter Langeland er ikke skattepligtig. 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 
Frivilligcenter Langeland har ingen materielle anlægsaktiver. 

Tilgodehavender 
Eventuelle tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til 
imødegåelse af tab. 
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Periodeafgrænsningsposter 

Frivilligcenter Langeland 
Årsrapport 2020 

Der er i årsregnskabet ikke beregnet periodeafgrænsningsposter på fællesomkostninger idet disse er af minimal 
størrelse og årligt tilbagevendende. 

Likvide beholdninger 
Indestående i bank/sparekasse er afstemt til deres noteringer pr. statusdagen. 

Øvrige gældsforpligtelser 
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. 
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Frivilligcenter Langeland 

Resultatopgørelse for perioden 1.1.2020 - 31.12.2020 

Noter 2019 

INDTÆGTER 

Tilskud Socialstyrelsen, Langeland Kommune 739.000 730.992 

PUF midler 98.971 202.135 

Diverse projekter, Velux, OAK, Demens 699.944 622.319 

Brugerbetaling ved arrangementer, diverse 0 8.233 

Kontingenter, og print (2019: incl. rest 2017/18) 9.865 18.986 

Øvrige indtægter 5.198 118.720 

Indtægter i alt 1.552.978 1.701.385 

Direkte omkost. projekter, OAK, Hjerterum m.fl. 0 -149.356 

Resultat før løn og fællesomkostninger 1.552.978 1.552.029 

LØNOMKOSTNINGER 

1 Lønninger -1 .258.189 

Refusion barsel 200.760 

Tilskud 0 

Lønomkostninger, feriepenge -84.960 -1.142.389 -1.154.894 

FÆLLESOMKOSTNINGER 

Revisorassistance, samt erklæringer projekter -6.836 -12.185 

Afsat revisorassistance -12.000 0 

Annoncering, markedsføring -11.603 -10.475 

Småanskaffelser -1.749 0 

2 Forsikringer -9.345 -8.879 

Husleje -107.069 -106.242 

3 Mødeforplejning og aktiviteter -30.838 -17.323 

Kontorartikler -9.089 -14.456 

Abonnementer, kontingenter -8 .235 -11.498 

IT udstyr, support -11.463 -6.735 

4 Telefon, mobil og internet -9.354 -9.001 

5 Kørsel -10.496 -4.336 

Ekstern evaluator, Velux projekt -49.995 0 

Leje printer, incl. toner -16.119 -16.069 

6 Kursusaktiviteter -21.930 -5.425 

Regulering afsat midler 0 -10 

Gebyrer bank -1.150 -912 

Fællesomkostninger i alt -317.271 -223.546 

DRIFTSRESULTAT 93.318 173.589 

Af sidste års resultat var ca. kr. 150.000,- øremærkede projektomkostninger som er afholdt i 2020. 
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Frivilligcenter Langeland 

Balance pr. 31. december 2020 2019 

AKTIVER 

Omsætningaktiver 

Tilgode barselsrefusion 36.208 0 

Fynske Bank, opsparing FP, kontingent 190.603 97.047 

Fynskebank, igangv.øremærket projekter 604.036 208.353 

Fynske Bank, hovedkonto, 3531236172 331.428 42.624 

Omsætningsaktiver i alt 1.162.275 348.024 

AKTIVER I ALT 1.162.275 348.024 

PASSIVER 

Egenkapital 
Formue primo 231.459 57.870 

Ændring i øremærket periodisering projekter primo -154.856 0 

Årets resultat 93.318 173.589 

Egenkapital ultimo 169.921 231.459 

Langfristet gæld 
Indefrosne feriepenge 110.097 0 

Langfristet gæld i alt 110.097 0 

Kortfristet gæld 

Skyldig midler, lønninger 355.002 29.565 

Afsat feriepenge 52.924 78.000 

Periodisering af projekter 453.500 0 

Uforbrugte midler, tilbagebetales 8.831 0 

Afsat revision 12.000 9.000 

Kortfristet gæld i alt 882.257 116.565 

PASSIVER I ALT 1.162.275 348.024 
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Frivilligcenter Langeland 

Noter 
2020 

1 Lønninger: 

Lønninger FRIG 641 .276 

Lønninger PUF 73.670 

Lønninger Velux 543.243 

Lønninger i alt 1.258.189 

2 Forsikringer: 

FCLL 14.845 

Tilskud Velux -5.500 

Forsikringer i alt 9.345 

3 Mødeforplejning og aktiviteter: 
FCLL 19.228 

Velux 2.193 

PUF 1.295 

Demens 8.122 

Mødeforplejning og aktiviteter i alt 30.838 

4 Telefon og Internet: 
FCLL 10.863 

Velux -909 

PUF -600 

Telefon og Internet i alt 9.354 

5 Kørsel: 

FCLL 3.203 

Velux 5.373 

PUF 1.865 

Demens 55 

Kørsel i alt 10.496 

6 Kursusaktiviteter: 

Medarbejderkurser 4.130 

Velux 17.800 

Kursusaktiviteter i alt 21.930 
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