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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og leder har dags dato aflagt årsrapporten for Fonden Baglandet i Aalborg for regnskabsåret 2020.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, fondens vedtægter og god regnskabsskik
for ikke-erhvervsdrivende fonde.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således af årsregnskabet giver et retvisende billede
af fondens aktiver, passiver samt resultat.

Aalborg, den 26. april 2021.

Pernille Skak Lindegren

Bestyrelse

Johnny Friis
Bestyrelsesformand

Lone Smed Malle
Næstformand

Michael Mansdotter

Winnie Kjærsdam

Annette Mignon

Søren Wormslev
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Daglig ledelse

Revisorpåtegning

Den uafhængige revisors påtegning
Til Fonden Baglandet i Aalborg
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Baglandet i Aalborg, der omfatter regnskab for perioden 1. januar 31. december 2019 og balance pr. 31. december 2019. Årsregnskabet indeholder resultatopgørelse, balance og
noter, herunder regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, fondens vedtægter og
god regnskabsskik for ikke-erhvervsdrivende fonde.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i
fonde.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik.
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors
ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Fonden 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 årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven, foreningens vedtægter og god regnskabsskik for ikke-erhvervsdrivende fonde.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde er
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens 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 fonden, indstille
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsrapporten
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 væsentlige fejlindformation, 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
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overensstemmelse med årsregnskabsloven, fondens vedtægter og god regnskabsskik for ikke-erhvervsdrivende

Revisorpåtegning
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 god offentlig revisionsskik, 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
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 Fonden Baglandet i Aalborg interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Aalborg, den 26. april 2021

Revicor

Godkendt Revisionsanpartsselskab

cvr. nr. 13929297

Jørgen E. Paulsen
Registreret revisor
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ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig

Oplysninger om fonden

Fonden Baglandet i Aalborg
Kong Hans Gade 1
9000 Aalborg
30436180
2007
Aalborg Kommune
1. januar - 31. december

CVR-nr.:
Etableret:
Hjemstedskommune:
Regnskabsår:
Bestyrelse

Johnny Friis
Lone Smed Malle
Winnie Kjærsdam
Michael Mansdotter
Annette Mignon
Søren Wormslev

Daglig leder

Pernille Skak Lindegren

Formål

At fremme vilkårene for børn, unge og voksne der er eller har været
anbragt uden for hjemmet.
At styrke nuværende og tidligere anbragte i at klare et voksenliv
såvel personligt, som arbejds- og uddannelsesmæssigt.
At formidle viden til alle, som professionelt arbejder med, eller har
interesse for nuværende og tidligere anbragte børn, unge og
voksne.

Revisor

Revicor, Godkendt revisionsanpartsselskab
Hobrovej 317
9200 Aalborg SV
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Fonden

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Fonden Baglandet i Aalborg er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt
fondens vedtægter og god regnskabsskik for ikke-erhvervsdrivende fonde.
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 ligeledes alle omkostninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

beskrevet for 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.
RESULTATOPGØRELSEN
Støtteindtægten
Alle indtægter er periodiseret, så tilskud mv. vedrører regnskabsåret.
Lønudgifter
Lønudgifter dækker over alle udgifter til personale.
Ejendomsudgifter og øvrige udgifter
Øvrige udgifter indregnes og periodiseres således at de dækker regnskabsåret.
BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi reduceret med reservation til imødegåelse af tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser
indregnes, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er
sandsynligt, at indfrielsen af forpligtelsen vil medføre et forbrug af fondens økonomiske ressourcer
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til nominel værdi.
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Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som

Spec

2020

2019

kr.

tkr.

Nettoomsætning

1

3.654.578

3.575

Andre eksterne omkostninger

2

891.566

1.019

2.763.012

2.556

2.033.461

2.077

729.550

478

6.575

5

722.976

473

9.149

40

59.593

24

Årets resultat

722.976

473

Til disposition

791.717

537

Hensættelse til eventuel afvikling af Baglandet

600.000

469

Hensættelser til genstart efter Coronanedlukning

92.568

0

Hensættelser til aktiviteter

90.000

60

Overført resultat

9.149

9

Disponeret i alt

791.717

537

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

3

Ordinært resultat før finansielle poster
Andre finansielle omkostninger

4

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført fra tidligere år
Hensættelser til aktiviteter primo

7

This document has esignatur Agreement-ID: e79cd73fRrm242210241

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Balance 31. december
Spec

2020

2019

kr.

tkr.

47.402

0

0

38

47.402

38

910.223

667

Omsætningsaktiver i alt

957.625

705

Aktiver i alt

957.625

705

Aktiver
Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt
5

Likvide beholdninger
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Tilgodehavender

Balance 31. december
Spec

2020

2019

kr.

tkr.

10.000

10

9.149

4

0

5

19.149

19

600.000

469

Hensættelse til genstart efter Coronanedlukning

92.568

0

Hensættelser til aktiviteter

90.000

60

782.568

529

Passiver
Egenkapital
Fondskapital
Overført fra tidligere år
Overført af årets resultat
Egenkapital i alt

Hensættelse til eventuel afvikling af Baglandet

Hensatte forpligtelser i alt
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser

6

45.200

73

Skyldigt vedrørende personale

7

110.708

84

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

155.908

157

Gældsforpligtelser i alt

155.908

626

Passiver i alt

957.625

705
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Hensatte forpligtelser

1

2

Nettoomsætning

2020
kr.

2019
tkr.

Tilskud fra Socialstyrelsen
Tilskud fra Aalborg Kommune
Fondsindtægter
Andre indtægter
Overskud tidligere år

2.400.000
786.000
0
0
468.578

2.400
775
1
3
396

Nettoomsætning i alt

3.654.578

3.575

2020
kr.

2019
tkr.

0
6.441
0
25.201
319
31.960

21
5
12
0
0
38

Klientudgifter
Aktiviteter
Forplejning
Sommerferie
Aktiviteter ud af huset
Klientudgifter i alt

94.724
126.972
40.005
76.620
338.322

82
174
63
116
435

Lokaleomkostninger
Husleje
Fællesudgifter
El, vand og gas
Vedligeholdelse
Rengøring
Ejendomsforsikring
Lokaleomkostninger i alt

279.996
5.968
35.129
42.649
14.956
0
378.699

279
32
38
40
7
1
397

Administrationsomkostninger
Kontorartikler/tryksager
EDB-udgifter
Småanskaffelser
Telefon
Internet
Porto og gebyrer
Regnskabsmæssig assistance, Revision
Faglitteratur/tidsskrifter
Administration
Administrationsomkostninger i alt

30.770
31.948
0
19.552
530
17.271
35.000
7.512
0
142.583

45
20
0
22
0
11
35
3
12
149

Andre eksterne omkostninger
Salgsomkostninger
Gaver og blomster
Rejseudgifter/parkering
Frivillige arrangementer
Konferencer
Messer
Salgsomkostninger i alt
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Øvrige kapacitetsomkostninger
Kassedifferencer u/moms
Øvrige kapacitetsomkostninger i alt

3
3

0
0

891.566

1.019

2020
kr.

2019
tkr.

1.652.701
1.056
0
38.100
0
-5.369
1.686.489

1.653
12
0
54
7
-1
1.726

Pensioner
Pensionsordninger
Pensioner i alt

242.469
242.469

244
244

Andre omkostninger til social sikring
ATP-bidrag
AER, ATP-finansieringsbidrag, barselsfond m.v.
Arbejdsskadeforsikring
Kursusudgifter, bøger mv.
Personaleomkostninger
Andre omkostninger til social sikring i alt

14.223
16.393
23.645
44.704
5.539
104.504

15
16
23
46
8
107

2.033.461

2.077

2020
kr.

2019
tkr.

Renter, pengeinstitutter
Renter, kreditorer
Renter, ej skattemæssigt fradrag

6.248
89
238

0
0
5

Andre finansielle omkostninger i alt

6.575

5

2020
kr.

2019
tkr.

Pengeinstitut Baglandet
Pengeinstitut Mælkebøtterne
Pengeinstitut Fonden

720.791
170.283
19.149

569
79
19

Likvide beholdninger i alt

910.223

667

Andre eksterne omkostninger i alt

3

Personaleomkostninger
Lønninger
Befordringsgodtgørelse
Rejsegodtgørelse
Supervision
Konsulentbistand
Refunderede sygedagpenge
Lønninger i alt

Personaleomkostninger i alt

4

5

Andre finansielle omkostninger

Likvide beholdninger

11

This document has esignatur Agreement-ID: e79cd73fRrm242210241

Specifikationer til årsrapporten

6

7

Leverandører af varer og tjenesteydelser

2020
kr.

2019
tkr.

Leverandører af tjenesteydelser
Revisorhonorar

10.200
35.000

38
35

Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt

45.200

73

2020
kr.

2019
tkr.

47.640
3.881
11.236
47.950

8
4
24
48

110.708

84

Skyldigt vedrørende personale
Skyldig A-skat m.v.
Skyldig ATP m.v.
Skyldige feriepenge
Skyldig pension
Skyldigt vedrørende personale i alt
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