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2. Beretning
2.1. Præsentation af Frivilligrådet
Frivilligrådets medlemmer er i perioden 1. februar 2015 til 31. januar 2018 udpeget
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af børne- og socialministeren. Rådet består af 10 medlemmer.
Udpegningen er sket på baggrund af medlemmernes indsigt og interesse i den frivillige sektors udvikling og betydning i den velfærdspolitiske opgaveløsning.
Frivilligrådet hører under Børne- og Socialministeriet og drives som en selvstændig
statsinstitution og finansieres over finansloven (§ 15.13.07).
2.1.1. Formål
Frivilligrådets formål er at rådgive børne- og socialministeren og Folketinget om den
frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Frivilligrådet skal
skabe opmærksomhed om den frivillige sociale indsats og de sociale udfordringer
samt sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til velfærdspolitiske områder.
2.1.2. Opgaver
Frivilligrådet udøver sin rådgivende og debatskabende funktion via selvstændige
initiativer inden for sit område via møder med ministre, ordførere m.fl., afholdelse af
konferencer og debatmøder samt ved debatindlæg i medierne. Frivilligrådet afgiver
høringssvar på relevante lovforslag og kommenterer udkast til rapporter. Frivilligrådet udøver sin udviklings- og støttefunktion ved at deltage med faglig ekspertise i
arbejdsgrupper, bestyrelser o.a., og afvikle initiativer, aktiviteter og projekter, for
eksempel som landsdækkende koordinator ved markeringen af den nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag. Frivilligrådet bidrager endvidere med oplæg ved andre
aktørers konferencer, Folkemøde m.v.

2.2. Ledelsesberetning
Frivilligrådet har i 2017 haft særligt fokus på udvikling af den nye civilsamfundsstrategi og på inddragelse af udsatte i frivillige fællesskaber. Målopfyldelsen af faglige
mål relateret til Frivilligrådets hovedopgaver fremgår af afsnit 2.4 om målrapportering.
Med henblik på at styrke sekretariatsbetjeningen af rådet og frigøre ressourcer fra
administration besluttede det daværende Social- og Indenrigsministerium i 2016 at
samlokalisere Frivilligrådets sekretariat med sekretariatet for Det Centrale Handicapråd. Der er i løbet af 2017 gennemført en række tiltag for at opbygge fælles funktioner i form af ens økonomistyringsmodel, retningslinjer for it-sikkerhed, ensartede
arbejdsprocesser, APV mv. og et igangværende arbejde med arbejdstidsaftale, lønpolitik og personalepolitik.
Frivilligrådets virksomhed finansieres af en indtægtsført bevilling på 3,6 mio. kr. Heri
indgår 0,5 mio. kr. til finansiering af Frivilligrådets opgaver i forbindelse med Frivillig
Fredag. Ydermere har der været indtægter for deltagergebyr fra rådets årsmøde. I
2017 har Frivilligrådet modtaget tilskud på 0,5 mio. kr. fra Tuborgfondet til gennemførelse af Akademiet for Social Innovation. Dette projekt afsluttes i 1. kvartal 2019.
1
Udpegningsmodellen for Frivilligrådet ændres fra og med 1. februar 2018 som følge af aftale
om satspuljen 2018-2021.
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I 2017 har rådet haft ordinære driftsomkostninger på samlet 4,3 mio. kr. Årets resultat er således et underskud på 0,1 mio. kr.
Af tabel 1 fremgår Frivilligrådets samlede økonomiske hoved- og nøgletal. Det bemærkes, at sumtallene varierer på grund af afrundinger.
Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal
Hovedtotal
(1.000 kr.)

R-2016

R-2017

B-2018

-3.600

-4.013

-6.200

4.153

4.326

6.400

553

313

0

Resultat før finansielle poster

-690

103

0

Årets resultat

-690

103

200

0

0

0

Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter
Ordinære driftsomkostninger
Resultat af ordinær drift

Balance
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Egenkapital
Langfristet gæld
Kortfristet gæld

606

159

159

-1.527

-1.423

-1.223

0

0

0

-879

-669

-669

0

0

0

100

90

100

Finansielle nøgletal
Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.)
Bevillingsandel (pct.)
Personaleoplysninger
Antal årsværk

3,6

4,1

4,1

Årsværkpris

462

553

552

Note: Udviklingen i ordinære driftsindtægter mellem 2017 og 2018 skyldes tilskud fra Tuborgfondet til
Akademiet for Social Innovation og midler fra Kompetencesekretariatet.

Det budgetterede merforbrug i 2018 er godkendt af Børne- og Socialministeriets
departement og er blandt andet til etableringsomkostninger til et nyt journaliseringssystem.
Den beregnede gennemsnitlige årsværkspris dækker over 9 ansatte, herunder en
række deltidsansættelser og delte årsværk mellem Frivilligrådet og Det Centrale
Handicapråd (sekretariatschef, souschef, to administrative medarbejdere og student). Herudover indgår honorar til formanden i lønudgifter. Årsværksprisen er derfor
ikke retvisende i forhold til reelle lønniveau i Frivilligrådet.
2.2.1 Hovedkonti
Frivilligrådet er ansvarlig for den hovedkonto, som fremgår af tabel 2.
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Tabel 2: Virksomhedens hovedkonti
Bevilling
Drift (1.000 kr.)

Regnskab
FL

Finansårets bevilling i
alt

TB

Overført
overskud
ultimo

15.13.07
Udgifter

3.800

0

3.800

4.326

-200

0

-200

-623

3.600

0

3.600

3.703

Indtægter
I alt

1.363

2.3. Kerneopgaver og ressourcer
2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt
Frivilligrådets opgaver og ressourceforbrug i henhold til finansloven, § 15.13.07,
tabel 6 fremgår af nedenstående tabel 3:
Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver
Bevilling
(FL + TB)

Øvrige
indtægter

Omkostninger

Andel af
årets overskud

-758

-413

2.291

1.120

1. Rådgivningsfunktion

-1.421

0

1.445

24

2. Støtte- og udviklingsfunktion

-1.421

-210

590

-1.041

I alt

-3.600

-623

4.326

103

Opgave (1.000 kr.)
0. Hjælpefunktioner samt generel
ledelse og administration

Note: Der er foretaget en beregnet fordeling af en rest uden FL-formål-kontering. Fordelingen er sket
ud fra en fordelingsnøgle baseret på den eksisterende kontering af udgifter med FL-formål.

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse
Opgaverne omfatter administration og ledelsesfunktion i relation til rådets aktiviteter
og rådssekretariatet, herunder udgifter til driftsaftalen med Børne- og Socialministeriets departement og diverse gebyrer for Moderniseringsstyrelsens ydelser. Endvidere indgår administrativ og ledelsesmæssig indsats i forbindelse med tilskudsfinansierede opgaver.
1. Rådgivningsfunktion
Opgaven vedrører forberedelse og opsamling på rådets drøftelse af sager, herunder
i rådets møder. Under rådgivningsfunktion hører rådets dialog med minister og Folketinget om spørgsmål vedrørende rådets område, herunder samspillet mellem den
frivillige sektor og det offentlige og erhvervslivet. Endvidere omfatter opgaven rådets
udarbejdelse af høringssvar og debatskabende aktiviteter, således som de understøttes via rådets hjemmeside, egne debatarrangementer, fx vidensnetværk, årsmøde, via deltagelse med oplæg mv. i andres konferencer og arrangementer og ved
indlæg i diverse medier. Ressourcer til rådgivningsfunktionen omfatter bl.a. sekretariatsbetjening, honorering af formand og rådsmedlemmer samt afholdelse af udgifter
til transport, møder, arrangementer og formidling.
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2. Støtte- og udviklingsfunktion
Opgaven omfatter rådets egen research og analyser, bidrag til andres analyser samt
udvikling af særlige indsatser i relation til rådets strategiplan og tilskudsfinansierede
opgaver. Blandt støtte- og udviklingsprojekterne er koordinationsopgaven for markering af den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag. Rådet og dets sekretariat deltager med faglig ekspertise i følge- og arbejdsgrupper, bestyrelser o.a. Dele af opgaveområdet løses i samarbejde med andre aktører.

2.4. Målrapportering
Målrapporteringen er foretaget i henhold til de opstillede mål i finansloven og i resultatplanen mellem Frivilligrådet og Børne- og Socialministeriets departement. Under
afsnit 2.4.1. indgår en skematisk oversigt med en beskrivelse af de opnåede resultater samt en vurdering af, om målet er opfyldt. Under afsnit 2.4.2. indgår en række
uddybende kommentarer til de væsentligste mål og resultater.
2.4.1. Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse
Af tabel 4a fremgår et skema med Frivilligrådets mål jf. finansloven og resultater.
Tabel 4a: Årets mål og aktiviteter
Mål

Resultatkrav

Opnåede resultater

Målopfyldelse

Afholdelse af møder i
Frivilligrådet

Rådet har afholdt fire rådsmøder i
2017. Rådet har blandt andet drøftet
forventninger og ønsker til en kommende civilsamfundsstrategi, veje til
styrket deltagelse blandt mennesker
uden for fællesskaber, databehov
ifm. Rådets opgave med at følge §
18 samarbejdet, Rådets bidrag til
analyse af infrastruktur på frivillighedsområdet samt overvejelser i
relation til satspuljeforliget 2018-21,
herunder om sociale investeringer

Gennemført

Møder med ministre

Formanden har mødtes med børneog socialministeren samt med beskæftigelsesministeren

Gennemført

Bidrag til analyser

Bidrag til udvikling af ny civilsamGennemført
fundsstrategi via Taskforce nedsat af
Børne- og socialministeriet

Hovedopgave 1
Rådgivende funktion

Bidrag til Rambølls frivillighedsundersøgelse 2017 (personer uden for
arbejdsfællesskabers deltagelse i
frivilligt arbejde)

Gennemført

VIVEs undersøgelse af infrastruktur:
Deltagelse i interviews, workshop
mv. samt kommentering af udkast

Gennemført
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Høringer

Debatskabende aktiviteter

Mål

Afgivelse af bemærkninger til udkast
til ny vejledning til servicelovens §18
og 18a (forsikring af frivillige)

Gennemført

Dialog med Beskæftigelsesministeriet vedr. udvidet adgang til frivilligt
arbejde ifm. dagpenge, efterløn mm.
Høringssvar vedr. lovændring, bekendtgørelse og vejledning

Gennemført

Bemærkninger til Udkast til Databeskyttelsesloven (implementering af
persondataforordningen)

Gennemført

Afholdelse af årsmøde den 2. november på Nationalmuseet

Gennemført

Formandens oplæg og deltagelse i
debatter ved i alt 21 arrangementer
(konferencer, møder i kommuner,
Folkemødet mv.)

Gennemført

Debatindlæg og interviews i diverse
medier og på Rådets hjemmeside.

Gennemført

Opnåede resultater

Målopfyldelse

Hovedopgave 2
Støtte- og udviklingsfunktion

Møde i vidensnetværk om kommunal Gennemført
medfinansiering af frivillige sociale
indsatser
Rundbordssamtale med fonde om
inklusion i frivillige fællesskaber

Gennemført

Planlægning og gennemførelse af
studietur til London for råd og samarbejdsparter

Gennemført

Videreudvikling af projekt om etablering af Akademiet for Social Innovation

Gennemført

Deltagelse i følgegrupper og netværk (VIVE, BL’s interessentnetværk, Projekt Frivillig, Folkebevægelsen mod ensomhed, Ældrefællesskaber og biblioteker m.fl.)

Gennemført

Af tabel 4b fremgår en skematisk oversigt over elementer i resultatplanen og de
opnåede resultater.
Tabel 4b Årets resultatopfyldelse – Rådets drift
Mål

Resultatkrav

Opnåede resultater

Målopfyldelse

Fagligt mål

Strategi for sekretariatets arbejde
med kommunikation

Strategien er udarbejdet, men ikke
indsendt inden for den afsatte frist.

Ikke opfyldt

Administrativt mål

Afvikling af APV og medarbejdertilfredshedsundersøgelse

APV og medarbejdertilfredshedsundersøgelse er gennemført efter dialogmetode. Handlingsplan udarbejdes.

Opfyldt.
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Økonomisk mål

Budgetoverholdelse

Årets resultat er et underskud på 0,1
mio. kr.

Opfyldt

I løbet af 2017 er der udarbejdet og
implementeret en ny økonomistyringsmodel, som sikrer forbedret
sammenhæng mellem grundbudget,
forbrugs- og udgiftsopfølgninger.

2.4.2. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger
Rådets rådgivende funktion
Frivilligrådet har i 2017 fortsat sin indsats for at forbedre rammevilkårene for frivilligt
arbejde, således via tæt dialog med beskæftigelsesministeren om ændring af reglerne for at udføre frivilligt arbejde på dagpenge, efterløn m.v. Frivilligrådet har afgivet
bemærkninger til en ny vejledning vedr. Servicelovens § 18 og 18a, som beskriver
kommunernes adgang til at tegne forsikring i forbindelse med frivilligt arbejde i kommunalt regi. Derudover har Frivilligrådet sammen med Center for Frivilligt Socialt
Arbejde afgivet høringssvar på udkastet til Databeskyttelsesloven (den danske implementering af Persondataforordningen) og her gjort opmærksom på de problemer,
der bør tages højde for i forhold til frivillige organisationers registrering og deling af
oplysninger om medlemmer og deltagere i foreningernes aktiviteter. Desuden har
Frivilligrådet sammen med DIF, DUF og DGI været i dialog med Justitsministeriet
herom. Endelig har Frivilligrådet været aktiv i forbindelse med forslaget om ændring
af reglerne for momsrefusion som fremsat i Finanslovsforslag for 2018, såvel i medier, i dialog med andre aktører og med Skatteministeriet.
Frivilligrådet har i 2017 bidraget til overvejelserne om en ny civilsamfundsstrategi
gennem formandens deltagelse i en taskforce nedsat af børne- og socialministeren i
juni 2017. Rådet har drøftet den nye civilsamfundsstrategi og udmøntning af initiativer
herfra
som
besluttet
med
satspuljeforliget
2018-21.
Frivilligrådet har i 2017 drøftet veje til at styrke rummelighed og inklusion i den frivillige verden, herunder for ensomme og udsatte mennesker uden for arbejdsfællesskaberne. Dette er sket med afsæt i delmål 10 i regeringens socialpolitiske strategi
og med afsæt i TrygFondens fællesskabsmåling og Frivillighedsundersøgelsen
2017.
Rådets formand har deltaget i Advisory Board for Aarhus som europæisk frivillighedshovedstad 2018.
Debatskabende aktiviteter
Rådet afholdt sit årsmøde den 2. november 2017 på Nationalmuseet med 250 deltagere. Temaet var Fællesskaber for flere. Børne- og socialminister Mai Mercado præsenterede sine visioner for udvikling af området, herunder den nye civilsamfundsstrategi. På årsmødet kunne deltagerne gøre sig bekendt med de seneste data omkring danskernes frivillige engagement og resultater fra ABC-projektet om frivillighed
og mental sundhed. I seks parallelle workshops diskuteredes en række good practice eksempler for inkluderende fællesskaber. Endvidere har rådet afholdt møde i sit
vidensnetværk om kommunal medfinansiering af frivillige sociale indsatser.
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Rådets formand og medlemmer har deltaget med oplæg eller i debatpaneler i mere
end 20 konferencer og andre arrangementer. Blandt andet deltog Rådets formand
med oplæg eller i debatpaneler ved 6 arrangementer på årets Folkemøde.
Rådets støtte- og udviklingsfunktion
Frivilligrådet har bidraget til de fortsatte overvejelser om styrkelse af infrastrukturen
på frivilligområdet ved deltagelse i interviews og workshop i forbindelse med den
tværgående analyse af offentligt støttede aktørers bidrag til udvikling af den frivillige
indsats på socialområdet. Undersøgelsen gennemføres af VIVE på vegne af Børneog Socialministeriet.
Frivillig Fredag: Frivillig Fredag blev afholdt den 30. september 2017 med 407 forskellige aktiviteter fordelt på 81 kommuner. Årets tema var ”Vis værdien”. Forud
afholdtes en temadag om samme tema med præsentation af good practice eksempler. I forbindelse med dagen arrangeredes et fællesbesøg ved Frivilligrådets formand og børne- og socialminister Mai Mercado i Frivilligcenter Hillerød. Der er registreret 300 artikler om Frivillig Fredag i nyhedsmedier og på diverse hjemmesider
Rådet har i samarbejde med Tuborgfondet arbejdet videre med udviklingen af Akademiet for Social Innovation og afholdt de første aktiviteter heri.
Frivilligrådet planlagde og gennemførte i maj 2017 en studietur til London for Rådets
medlemmer og centrale aktører på frivilligområdet, herunder en række repræsentanter for fonde med uddelinger på området.
Frivilligrådet var vært ved en rundbordssamtale med en række fonde om veje til at
inkludere flere udsatte i frivillige fællesskaber.
Samlet vurdering
Frivilligrådet har igennem 2017 fokuseret sine aktiviteter i forhold til rådgivning af
Børne- og Socialministeriet om den frivillige sociale sektors bidrag til at løse sociale
udfordringer. Det har betydet et fokus på rammevilkår, infrastrukturen for statsligt
finansieret aktører på Børne- og Socialministeriets område og at få flere udsatte
borgere med i fællesskaber.

2.5. Forventninger til det kommende år
30. januar 2018 afholdes afsluttende møde i Frivilligrådet med udpegningsperiode
2015-18. Rådet afløses 1. februar af et nyt Råd, som er sammensat på en ny måde,
således at et flertal af medlemmerne er valgt ved en direkte valghandling blandt
frivillige organisationer primært på det sociale område.
Frivilligrådet vil i 2018 blandt andet skulle forholde sig til anbefalinger fra civilsamfundsstrategien og øvrige initiativer, der udspringer af satspuljeforliget 2018-21, herunder Den Sociale Investeringsfond og en analyse af, hvordan der kan sikres en
mere hensigtsmæssig statslig støttestruktur og puljeadministration på det frivillige
sociale område. Forliget skaber blandt andet grundlag for, at Frivilligrådet fremad
indgår i et tættere samspil med lokale (kommunale) frivilligråd.
Den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag gennemføres i år fredag den 28. september i samarbejde med FriSE, Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark, som overtager koordinationsopgaven for denne aktivitet fra 2019.
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I samarbejde med Tuborgfondet videreføres Akademiet for Social Innovation, som
frem til udgangen af marts 2019 skal udvikle forslag til etablering af en platform for
styrkelse af samarbejde mellem frivillige sociale foreninger og andre aktører.
Rådet vil fortsat være repræsenteret i en række følgegrupper, netværk og bestyrelsen for Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
Rådet vil i 2018 oppebære en bevilling på 4,2 mio. kr. og øvrige indtægter på godt
2,0 mio. kr. Efter samlokalisering med Det Centrale Handicapråd allokeres en del af
midlerne til fællesfunktioner for de to sekretariater. Der vil således blive arbejdet med
implementering af fælles journalsystem. I 2018 forberedes som led i regeringens
plan for Danmark i bedre balance en flytning af Frivilligrådets sekretariat til Brovst.
Det må forventes, at rådets virksomhed påvirkes af denne beslutning. Der arbejdes
for, at dette sker i mindst mulige omfang.
Tabel 5: Forventninger til det kommende år
(1.000 kr.)
Bevilling og øvrige indtægter
Udgifter
Resultat

Regnskab 2017

Budget 2018

-4.223

-6.200

4.326

6.400

103

-200
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3. Regnskab
3.1. Anvendt regnskabspraksis
Frivilligrådet følger den regnskabspraksis, som er beskrevet i bekendtgørelse nr. 70
af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen og de gældende retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Den anvendte regnskabspraksis er baseret på omkostningsprincippet for aktiviteter finansieret under bevillingstypen driftsbevilling. Kilde til regnskabet i årsrapporten er SKS og Navision Stat.

3.2. Resultatopgørelse
Af tabel 6 fremgår Frivilligrådets resultatopgørelse for 2017 for hele det omkostningsbaserede område.
Tabel 6: Resultatopgørelse
Regnskab
2016

Regnskab
2017

Budget 2018

-3.600

-3.600

-4.200

Salg af varer og tjenesteydelser

0

-413

-1.800

- Eksternt salg af varer og tjenester

0

-139

-1.500

- Internt statsligt salg af varer og tjenester

0

-273

-300

0

0

0

(1.000 kr.)
Note

Ordinære driftsindtægter
Bevilling

Tilskud til egen drift
Gebyrer
Ordinære driftsindtægter i alt

0

0

0

-3.600

-4.013

-6.000

0

0

0

0

0

0

201

90

90

201

90

90

1.446

1.881

2.700

202

234

448

0

-6

-513

Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre
Forbrugsomkostninger
- Husleje
Forbrugsomkostninger i alt
Personaleomkostninger
- Løn
- Pension
- Lønrefusion
- Andre personaleomkostninger
Personaleomkostninger i alt
Af - og nedskrivninger

-9

145

150

1.639

2.254

2.785

0

0

0

0

1.190

750

Andre ordinære driftsomkostninger

2.313

792

2.775

Ordinære driftsomkostninger i alt

4.153

4.326

6.400

553

313

400

-1.243

-210

-200

0

0

0

-690

103

200

Internt køb af varer og tjenesteydelser

Resultat af ordinær drift
Andre driftsposter
- Andre driftsindtægter
- Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
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- Finansielle indtægter

0

0

0

- Finansielle omkostninger

0

0

0

-690

103

200

- Ekstraordinære indtægter

0

0

0

- Ekstraordinære omkostninger

0

0

0

-690

103

200

Resultat før ekstraordinære omkostninger
Ekstraordinære poster

Årets resultat

Note: Udviklingen i ordinære driftsindtægter mellem 2017 og 2018 skyldes tilskud fra Tuborgfondet til
Akademiet for Social Innovation og midler fra Kompetencesekretariatet.

Det bemærkes, at den store udvikling i salg af varer og tjenesteydelser skyldes samlokaliseringen mellem Frivilligrådet og Det Centrale Handicapråd, hvor løn og driftsudgifter faktureres mellem de to råd.
Af tabel 7 fremgår resultatdisponeringen for 2017 for Frivilligrådet.
Tabel 7: Resultatdisponering
(1.000 kr.)

Regnskab
2017

Disponeret til bortfald

0

Disponeret til udbytte til statskassen

0

Disponeret til overført overskud

- 103

Årets resultat udgør et underskud på 103 t.kr., som fratrækkes egenkapitalen.
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3.3. Balancen
Balancen for Frivilligrådet ultimo 2017 fremgår af tabel 8.
Tabel 8: Balance
Aktiver (1.000 kr.)

2016

2017

Passiver (1.000 kr.)

Anlægsaktiver

Egenkapital

Immaterielle anlægsaktiver

Reguleret egenkapital

2016

2017

-60

-60

Færdiggjorte udviklingsprojekter

0

0

Opskrivninger

0

0

Erhvervede koncessioner, patenter m.v.

0

0

Reserveret egenkapital

0

0

Udviklingsprojekter under opførelse

0

0

Bortfald af årets resultat

0

0

0

0

Udbytte til staten

0

0

Overført overskud

-1.467

-1.363

Grunde, arealer og bygninger

0

0

Egenkapital i alt

-1.527

-1.423

Infrastruktur

0

0

Transportmateriel

0

0

-100

-70

Produktionsanlæg og maskiner

0

0

Inventar og it-udstyr

0

0

Gæld

Igangværende arbejder for egen regning

0

0

Langfristede gældsposter

0

0

FF4 Langfristet gæld

0

0

Donationer

0

0

Prioritetsgæld

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

-609

-235

-33

-24

-237

-320

0

89

0

0

-879

-669

Immaterielle anlægsaktiver i alt
Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver i alt
Finansielle anlægsaktiver
Statsforskrivning

Hensatte forpligtelser

60

60

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

60

60

Anlægsaktiver i alt

60

60

0

0

606

159

Periodeafgrænsningsposter

0

0

Anden kortfristet gæld

Værdipapirer

0

0

Skyldige feriepenge

Øvrige finansielle anlægsaktiver

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Tilgodehavender

Kortfristede gældsposter
Leverandører af varer og tjenesteydelser

Igangværende arbejder for fremmed regning

Likvide beholdninger
FF5 Uforrentet konto

Langfristet gæld i alt

1.543

1.839

296

79

0

24

Likvide beholdninger i alt

1.839

1.943

Kortfristet gæld i alt

Omsætningsaktiver i alt

2.446

2.102

Gæld i alt

Aktiver i alt

2.506

2.162

Passiver i alt

Periodeafgrænsningsposter
FF7 Finansieringskonto
Andre likvider

-879

-669

-2.506

-2.162
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3.4. Egenkapitalforklaring
Af tabel 9 fremgår forklaring på Frivilligrådets egenkapital.
Tabel 9: Egenkapitalforklaring
Egenkapital primo (1.000 kr.)

2016

2017

Reguleret egenkapital primo

-60

-60

0

0

-60

-60

0

0

0

0

Opskrivninger

0

0

Reserveret egenkapital primo

0

0

0

0

0

0

-777

-1.467

+ primoregulering / flytning mellem bogføringskredse

0

0

+ regulering af det overførte overskud

0

0

+ Ændring i reguleret egenkapital
Reguleret egenkapital ultimo
Opskrivninger primo
+ Ændring i opskrivning

+ Ændring i reserveret egenkapital
Reserveret egenkapital ultimo
Overført overskud primo

+ overført fra årets resultat

-690

-103

- bortfald af årets resultat

0

0

- udbytte til staten

0

0

-1.467

-1.363

-1.527

-1.423

Overført overskud ultimo
Egenkapital ultimo

3.5 Likviditet og låneramme
Af tabel 10 fremgår Frivilligrådets udnyttelsesgrad af lånerammen.
Tabel 10: Udnyttelse af låneramme
(1.000 kr.)
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Låneramme
Udnyttelsesgrad i pct.

2017
0
1.000
0

3.6. Opfølgning på lønsumsloft
Af tabel 11 fremgår opgørelsen af lønsumsloftet for Frivilligrådet.
Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft
Hovedkonto (1.000 kr.)

15.13.07

Lønsumsloft FL 2017

2.600

Lønsumsloft inkl. TB / Aktstykker

2.600

Lønforbrug under lønsumsloft

2.254

Difference (mindreforbrug)

346

Akk. opsparing ultimo 2016

2.932

Akk. opsparing ultimo 2017

3.278
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3.7. Bevillingsregnskabet
Bevillingsregnskabet for Frivilligrådet fremgår af tabel 12.
Tabel 12: Bevillingsregnskab
Hovedkonto Navn

Bevillingstype (1.000 kr.)

15.13.07

Driftsbevilling

Udgifter
Frivilligrådet

Indtægter
I alt

Bevilling

Regnskab

3.800

4.326

-200

-623

3.600

3.703
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4. Bilag
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance
Af tabel 14 fremgår en udspecificering til balancen af de materielle anlægsaktiver.
Tabel 14
Note 2. Materielle anlægsaktiver

I alt

Inventar og IT-udstyr

(1.000 kr.)

121

121

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse

0

0

Tilgang

0

0

Afgang

0

0

121

121

-121

-121

0

0

-121

-121

0

0

Kostpris

Kostpris pr. 31.12.2017
Akkumulerede afskrivninger
Akkumulerede nedskrivninger
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2017
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter
Tilskudsregnskabet udarbejdes for de tilskudsfinansierede aktiviteter, som Frivilligrådet har, herunder tilskudsfinansieret forskning. Oversigt over givne tilskud og det
udgiftsbaserede resultat for samtlige ordninger er opdelt efter, om der er tale om
tilskudsfinansierede forsknings eller tilskudsfinansierede aktiviteter.
Tabel 18: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter
Ordning (1.000 kr.)

Tuborgfondet

Overført
overskud fra Årets tilskud
tidligere år
0

535

Årets udgifter

Årets resultat

Overskud
til videreførelse

-535

0

0
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