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Helsingør, den 10.05 2021

Bestyrelse

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 

for Frivilligcenter Helsingør.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og foreningens vedtægter.

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

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

stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. 

december 2020.

Ole NøhrJytte Mejnholt Birgitte Rasmussen

Carsten Rygaard Kirsten Kirsmeyer Birgit Stenderup

Peter Gadving
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til foreningens medlemmer

Konklusion

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl.

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.

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.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Frivilligcenter Helsingør for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, der 

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 

årsregnskabsloven. 

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

stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. 

december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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 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
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Helsingør, den 10.05 2021

CVR-nr. 30 19 52 64

Morten Bjerregaard

MNE-nr.: mne34299

Udtalelse om bestyrelsens beretning

Kallermann Revision A/S - statsautoriseret revisionsfirma

statsautoriseret revisor

    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 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.

Ledelsen er ansvarlig for bestyrelsens beretning.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsens beretning, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om bestyrelsens beretning.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsens beretning og i den 

forbindelse overveje, om bestyrelsens beretning 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 bestyrelsens beretning indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsens beretning er i overensstemmelse med 

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 

fejlinformation i bestyrelsens beretning.
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Fremtiden

Bestyrelsen vurderer foreningens fremtidsudsigter som værende positive, og der forventes overskud i foreningen 

i 2021.

BESTYRELSENS BERETNING

Foreningens formål er at drive et frivilligcenter i Helsingør Kommune. Frivilligcentrets målsætning er at være til 

gavn for frivilligt arbejde med socialt sigte og gøre det mere synligt for de borgere, som ønsker at få hjælp eller 

udføre frivilligt arbejde.

Årets resultat udgør et overskud på 167.111 kr. (mod et underskud på 36.392 kr. i 2019) og foreningens balance 

udviser en egenkapital på 314.876 kr. pr. 31. december 2020.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som har indvirkning på foreningens finansielle 

stilling pr. 31. december 2020.

Hovedaktivitet

Udvikling i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold



6Frivilligcenter Helsingør

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Tilgodehavender

Periodeafgræsningsposter

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler mv.

Skat

Foreningen er ikke skattepligtig.

Aktiver med en kostpris under skattemæssig mindstegrænse pr. enhed indregnes som omkostninger i 

resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgræsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Gæld

Gældsforpligtelser, der omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til nettorealisationsværdi.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne tilskud, hvor de relaterede 

omkostninger, som tilskuddet er tiltænkt at skulle dække, først afholdes i efterfølgende regnskabsår.

Årsrapporten for Frivilligcenter Helsingør er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og 

årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Foreningen skal i henhold til lov om fonde og visse foreninger aflægge et årsregnskab i overensstemmelse med 

god regnskabsskik. Bestyrelsen har besluttet at anvende årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A 

som udtryk for god regnskabsskik under de særlige regler, der gælder for visse foreninger. Bestyrelsen har valgt 

at fravige skemakravene i årsregnskabsloven.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Indtægter omfatter årets tilskud til drift, gaver og tilskud til projekter, der bliver overført til de respektive 

projektregnskaber. Offentlige tilskud, der ydes til dækning af omkostninger, indregnes som indtægt i 

resultatopgørelsen i takt med omkostningernes afholdelse. Offentlige tilskud indregnes således på et systematisk 

grundlag og i takt med opfyldelse af tilskudsbetingelserne. Projekttilskud indregnes i resultatopgørelsen svarende 

til andelen af det udførte arbejde i året.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønudgifter, pensioner og øvrige sociale udgifter.

Indtægter

RESULTATOPGØRELSEN
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RESULTATOPGØRELSE FOR 2020

2020 2019

Note kr. kr.

Indtægter ved tilskud og gaver 1 1.043.048 1.097.245
Indtægter i alt 1.043.048 1.097.245

Personaleomkostninger 2 -396.493 -672.574

Andre eksterne omkostninger 3 -479.443 -461.364

Omkostninger i alt -875.936 -1.133.938

ÅRETS RESULTAT 167.111 -36.693

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 167.111 -36.693
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

2020 2019

Note kr. kr.

Periodeafgrænsningsposter 12.567 16.250

Andre tilgodehavender 416.533 18.525

Tilgodehavender i alt 429.100 34.775

Likvide beholdninger 6 1.551.876 1.217.266

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.980.977 1.252.041

AKTIVER I ALT 1.980.977 1.252.041

PASSIVER

Overført resultat, 1. januar 147.765 184.458

Overført resultat, jf. resultatdisponering 167.111 -36.693

EGENKAPITAL I ALT 314.876 147.765

Revision 21.000 21.000

Periodeafgrænsningsposter, projekter overført til 2021 8 1.199.180 803.593

Skyldigt, gaver til børn og unge (kreativt værksted) 6.337 6.337

Anden gæld 7 439.583 273.346

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 1.666.100 1.104.276

PASSIVER I ALT 1.980.976 1.252.041

AKTIVER
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NOTER

2020 2019

kr. kr.

1. Indtægter
Tilskud til Økonomi og gældsrådgivning Nordsjælland 401.510 954.624
Tilskud til Dronningens Nordsjælland 30.000 0

Tilskud, Frivillige Hjerter 20.000 25.000
Tilskud, Radio Fri Helsingør 173.000 0
Tilskud fra pulje § 15.13.15.10 (PUF, grønt medborgerskab) 2018/19 0 181.396
Tilskud fra pulje § 15.13.15.10 (PUF, grønt medborgerskab) 2019/20 152.554 29.286
Tilskud fra pulje § 15.13.15.10 (PUF, grønt medborgerskab) 2020/21 150.000 0
Tilskud fra 4H under grønt medborgerskab 0 22.000
Tilskud til Projekt Motionsværkstedet 14.000 14.000
Tilskud til Selvhjælp, PUF, 2020/21 100.000 0
Tilskud til PUF selvhjælp 2018/19 0 58.412
Tilskud til PUF selvhjælp 2019/20 0 100.000
Tilskud, Grønne fondsmidler haverne 11.296 0
Tilskud, Netbobler 33.244 0

Tilskud § 79, Demens projekt 0 40.000
Tilskud til Frivilligbank 100.000 100.000

Tilskud, Kvindeforum 5.000 0

Tilskud, samtaler mellem mennesker 75.000 96.000

Tilskud, Familiecafe fra Homestart 0 25.000
Tilskud til Demensvenligt Nordsjælland 0 129.000

Tilskud, Bedste er det bedste 0 10.000

Tilskud, Cafe fælles 400.000 400.000

Tilskud, Børnenes Hus 17.025 107.400
Tilskud, Endagsudflugter 314.471 0
Tilskud fra pulje § 15.13.28.70 (SOS gældsrådgivning 2020-2023) 810.000 0
Tilskud, Velliv Firkløveren Motionsnetværk 45.983 0
Tilskud til drift 421.000 421.000
Tilskud fra pulje § 15.13.28.90 (Grundfinansiering) 350.000 350.000
Fritagelse for betaling af husleje 270.000 270.000
Andre tilskud 20.296 36.170
Salg af værkstedsprodukter og fotokopier samt diverse tilskud mv. 60.746 17.810
Kontingenter fra medlemmer 16.000 16.800
Bruttoindtægter i alt 3.991.125 3.403.898

Korrektion af periodiseringsfejl i tidligere år -35.313 0
Tilbagebetalte puljemidler -27.197 0
Overført indtægter fordelt på projekter -2.885.567 -2.306.653

1.043.048 1.097.245

Indtægter i alt 1.043.048 1.097.245

2. Personaleomkostninger
Lønninger og honorarer 1.777.710 1.883.674
Regulering hensatte feriepenge (funktionærer, ferie med løn) 92.940 79.582
ATP 11.455 15.620
Øvrig pension 181.792 239.114
Sociale ydelser 16.186 22.460
Arbejdsskadeforsikring 9.788 5.458
Lønrefusion, flexjob -62.503 -55.728

2.027.368 2.190.180

Lønninger mv. fordelt på projekter -1.630.875 -1.517.606

396.493 672.574
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NOTER

2020 2019

kr. kr.
3. Andre eksterne omkostninger

Regulering, projekter 0 0
Normalhusleje (ydet som tilskud fra Helsingør Kommune) 270.000 270.000
Annoncer, webside, gaver og anden synliggørelse 3.107 4.696
Tema- og medlemsmøder, kurser og konferencer mv. inkl. transport 1.103
E-conomic og Danløn 9.210 8.704
Forsikring 8.692 6.544
Telefon og bredbånd 37.633 39.016
Kontorhold, faglitteratur, avis, porto og gebyrer 0 17.545
Kontingenter til andre organisationer 5.000 5.000
Revision og regnskabsassistance 27.626 24.375
Inventar og edb-programmer 118.175 83.768
Afsluttede projekter, spec. 8.21 0 613

479.443 461.364

4. Aktivitetsudgifter Projekter

Aktivitetsudgifter Projekter 0 375.891
Overført aktivitetsudgifter på projekter 0 -375.891

0 0

5. Afsluttede projekter

SOS, gældssanering (300) 0 0
Selvhjælp, PUF (801) 0 0
Grønt medborgerskab 2017/18 (601) 0 0

0 0

6. Likvide beholdninger

Indestående i Nordea 1.551.388 1.212.563
Kassebeholdning 488 4.703

1.551.876 1.217.266

7. Anden gæld

A-skat og AM-bidrag 112.178 36.547
Hensatte feriepenge, funktionærer 324.522 231.582
ATP og sociale ydelser 2.083 5.017
Forudbetalt kontingent 800 200

439.583 273.346
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NOTER

2020

kr.
8. Periodeafgrænsningsposter, overførte projekter til anvendelse i 2021

Økonomi- og gældsrådgivning Nordsjælland, spec. 8.1 0
Økonomi- og gældsrådgivning, 2020-2023, spec. 8.2 321.882
Frivillige Hjerter § 18, spec. 8.3 13.236
Kvindeforum § 18, spec. 8.4 3.050
Projekt Uummannaq, spec. 8.5 35.368
Grønt medborgerskab 2020/21, spec. 8.6 76.938
Grønt medborgerskab 2019/20, spec. 8.7 0
4H under Grønt medborgerskab, spec. 8.8 11.307
Grønne fondsmidler, spec. 8.9 11.296
Motionsnetværket § 18, spec. 8.10 11.164
Selvhjælp 2019/20, spec. 8.11 0
Selvhjælp 2020/21, spec. 8.12 99.181
Pårørende demens netbobler, spec. 8.13 912
Firkløveren, spec. 8.14 0
§ 79 Demens, spec. 8.15 47.108
Frivilligbank, spec. 8.16 0
Samtaler ml mennesker, spec. 8.17 32.987
Radio Fri Helsingør, spec. 8.18 153
Familiecafe, fra Nordea, spec. 8.19 0

Demensvenligt Nordsjælland, spec. 8.20 55.917

Bedste er det bedste, spec. 8.21 9.035

Cafe Fælles, spec. 8.22 208.826

Endagsudflugter, spec. 8.23 208.234

Børnenes Hus, spec. 8.24 22.929

Sommeraktiviteter, spec. 8.25 4.800

Droningens Nordsjælland, spec. 8.26 24.855

1.199.180

8.1 Tilskud fra pulje § 15.75.46.50 Økonomi- og gældsrådgivning, 2019/20 (301)
Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 168.481
Bevilget tilskud 401.510

Tilbagebetalt overskydende tilskud -13.829
Indtægter i alt 556.162

Uddannelse, ansatte og frivillige 2.611
Løn til projektleder 421.012
Særlig indsats 27.000
Transport i egen bil 10.397
Offentlig transport 226
Forplejning 7.149
Annoncer, PR mv. 12.156
Administrativ ledelse regnskab 18.810
Forsikring, frivillige rådgivere 1.607
Ansvarsforsikring 5.158
Repræsentation 1.078
Lokaleudgifter 15.338
IT 27.370
Revision 6.250
Udgifter i alt 556.162

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 0
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NOTER

2020

kr.

8.2 Tilskud fra pulje § 15.75.46.50 Økonomi- og gældsrådgivning, 2020-2023 (302)
Bevilget tilskud 810.000
Indtægter i alt 810.000

Uddannelse, ansatte og frivillige 8.995
Løn til projektleder 395.363
Kurser, temadage for borgere 7.000
Transport i egen bil 1.920
Kontorartiker 1.991
Forplejning 10.550
Annoncer, PR mv. 17.686
Administrativ ledelse regnskab 9.199
Forsikring, frivillige rådgivere 7.330
Ansvarsforsikring 1.607
Lokaleudgifter 6.000
IT 20.477
Udgifter i alt 488.118

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 321.882

8.3 Tilskud fra Helsingør Kommune til Frivillige Hjerter § 18 (400)

Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 20.000

20.000

Transport i egen bil 882
Kursusmateriale 4.035
Forplejning 1.646
Administrativ ledelse regnskab 0
Repræsentation 200
Udgifter i alt 6.764

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 13.236

8.4 Tilskud fra Helsingør Kommune til Kvindeforum § 18 (450)

Andre projektbevillinger 5.000

5.000

Lønudgift 800
Forplejning 1.100
Administrativ ledelse regnskab 50
Udgifter i alt 1.950

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 3.050

8.5 Projekt Uummannaq (500)

Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 35.368
Indtægter i alt 35.368

Ikke forbrugt tilskud, overført til anvendelse i 2021 35.368
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NOTER

2020

kr.
8.6 Tilskud fra PUF pulje, Grønt medborgerskab 2020/21 (604)

Bevilget tilskud 150.000
Indtægter i alt 150.000

Løn til projektleder 54.000
Forsikring, frivillige rådgivere 500
Transport i egen bil 2.591
Administrativ ledelse, regnskab 1.569
Kursusmateriale 11.836
Forplejning 2.565
Udgifter i alt 73.062

Forbrugt tilskud, overføres til 2021 76.938

8.7 Tilskud fra PUF pulje, Grønt medborgerskab 2019/20 (603)

Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år -21.999
Andre projektindtægter for 2018 og 2019 -4.585
Bevilget tilskud 152.554

Tilbagebetalt overskydende tilskud -10.560
Indtægter i alt 115.410

Løn til projektleder 73.000
Revision 2.124
Transport i egen bil 1.499
Administrativ ledelse, regnskab 900
Kursusmateriale 22.340
Forplejning 15.546
Udgifter i alt 115.410

Forbrugt tilskud, overføres til 2021 0

8.8 4H under Grønt medborgerskab (612)

Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 12.557
Indtægter i alt 12.557

Kursusmateriale 1.250
Udgifter i alt 1.250

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 11.307

8.9 Grønne fondsmidler (613)

Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 11.296
Indtægter i alt 11.296

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 11.296

8.10 Tilskud fra Helsingør Kommune til Motionsnetværket § 18 (700)

Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 4.531
Andre projektbevillinger 14.000

18.531

Transport, offentlig 3.600
Administrativ ledelse, regnskab 500
Forplejning 3.267
Kurser og temadage, borgere

Udgifter i alt 7.367

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 11.164
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8.11 Tilskud fra pulje, Selvhjælp 2019/20, PUF (803)
Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 82.879
Tilbagebetalt overskydende tilskud -2.808
Indtægter i alt 80.071

Løn til projektleder 77.500
Transport i egen bil 1.859
Forplejning 712
Udgifter i alt 80.071

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 0

8.12 Tilskud fra pulje, Selvhjælp 2020/21, PUF (804)

Andre projektbevillinger 100.000

Tilbagebetalt overskydende tilskud 0
Indtægter i alt 100.000

Løn til projektleder

Transport i egen bil 219
Administrativ ledelse, regnskab 150
Forplejning 450
Udgifter i alt 819

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 99.181

8.13 Tilskud fra pulje, pårørende demens netbobler (880)

Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 0
Bevilget tilskud 33.244
Indtægter i alt 33.244

Løn til projektleder 11.200
Transport i egen bil 423
Inventar, vedligeholdelse m.v. 2.271
Administrativ ledelse, regnskab 2.450
IT 15.989
Udgifter i alt 32.332

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 912

8.14 Tilskud fra Velliv, Firkløveren (900)

Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 0
Bevilget tilskud 45.983
Indtægter i alt 45.983

Løn til projektleder 36.250
Forplejning 1.000
Kursusmaterialer 8.733
Udgifter i alt 45.983

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 0

8.15  Tilskud fra Helsingør Kommune, § 79 Demens (1000)
Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 84.117
Andre projektindtægter

Indtægter i alt 84.117

Løn til projektleder 20.000
Transport i egen bil 334
Administrativ ledelse, regnskab 300
Kurser, temadage for borgerne 550
Kursusmateriale 13.325
Forplejning 2.500
Udgifter i alt 37.009

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 47.108
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8.16 Tilskud fra Helsingør Kommune, Frivilligbank (2300)

Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 0
Andre projektbevillinger 100.000
Indtægter i alt 100.000

Lønudgift til projektleder 75.000
IT 25.000
Udgifter i alt 100.000

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 0

8.17 Samtaler ml mennesker (2560)

Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 96.095
Andre projektindtægter 75.000

171.095

Løn til projektleder 136.500
Kurser, temadage for borgere 280
Administrativ ledelse, regnskab 150
Kursusmateriale 514
Forplejning 664
Udgifter i alt 138.108

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 32.987

8.18 Radio Fri Helsingør (2570)

Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 0
Andre projektindtægter 173.000

173.000

Transport i egen bil 3.214
Transport, offentlig 1.750
Løn til projektleder 125.000
Kurser, temadage for borgere 500
Administrativ ledelse, regnskab 100
Kursusmateriale 23.543
IT 9.360
Forplejning 9.379
Udgifter i alt 172.847

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 153

8.19 Familiecafe, fra Nordea (2600)

Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 5.104
Indtægter i alt 5.104

Administrativ ledelse regnskab

Forplejning 2.756
Kursusmateriale 2.348
Udgifter i alt 5.104

 

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 0



16Frivilligcenter Helsingør

NOTER

2020

kr.

8.20 Tilskud fra pulje, Demensvenligt Nordsjælland (2700)

Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 55.917
Bevilget tilskud

55.917

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 55.917

8.21 Bedste er det bedste (2900)

Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 9.125
Andre projektbevillinger 0

9.125

Kursusmateriale 90
Udgifter i alt 90

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 9.035

8.22 Cafe Fælles (4000)

Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 249.275
Andre projektbevillinger 400.000
Indtægter i alt 649.275

Lønudgifter 430.000
Transport i egen bil 1.481
Administrativ ledelse regnskab 2.209
Kursusmateriale 1.914
Forplejning 4.844
Udgifter i alt 440.449

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 208.826
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8.23 Tilskud fra Socialstyrelsen, Endagsudflugter (4500)

Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 0
Andre projektbevillinger 314.471
Indtægter i alt 314.471

Lønudgifter 66.950
Forplejning 5.808
Ansvarsforsikring 1.380
Annoncer, formidling m.m. 693
Administrativ ledelse regnskab 100
Lokaleudgifter 2.750
Kursusmateriale 14.110
IT 14.447
Udgifter i alt 106.237

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 208.234

8.24 Børnenes Hus (5000)

Ikke forbrugt tilskud, overført fra tidligere år 936
Andre projektindtægter 27.830
Andre projektbevillinger 17.025
Indtægter i alt 45.791

Kuser, temadage for borgere 500
Administrativ ledelse regnskab 314
Forplejning 1.423
Kursusmateriale m.v. projekter 20.625
Udgifter i alt 22.862

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 22.929

8.25 Sommeraktiviteter (5100)

Andre projektindtægter 30.000
Andre projektbevillinger 0
Indtægter i alt 30.000

Lønudgift projekt 25.000
Administrativ ledelse regnskab 100
Forplejning 100
Udgifter i alt 25.200

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 4.800

8.26 Dronningens Nordsjælland (200)

Andre projektindtægter 1.850
Andre projektbevillinger 30.000
Indtægter i alt 31.850

Lønudgift projekt 4.000
Administrativ ledelse regnskab 50
Kurser, temadage for borgere 1.680
Forplejning 1.265
Udgifter i alt 6.995

Ikke forbrugt tilskud, overføres til anvendelse i 2021 24.855


