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LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt den interne årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021 for Selvhjælp Herning.
Den interne årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab 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.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Herning, den 29. marts 2022
Direktion:
________________________
Anette Würtz

Bestyrelse:
________________________
Birthe Sturm Andersen
Formand

________________________
Jørn Vedel
Næstformand

________________________
Jørn Johansen

________________________
Kim Lodahl

________________________
Birthe Mygind Thorup
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen for Selvhjælp Herning
Konklusion
Konk
Vi har revideret det interne årsregnskab for Selvhjælp Herning for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Det interne årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grun
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 det interne årsregnskab”. Vi
er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et internt årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af det interne årsregnskab er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til
at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde det interne årsregnskab på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af det interne årsregnskab
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab 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 det interne
årsregnskab.
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 det interne årsregnskab, 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 foreningens interne kontrol.
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Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab 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.
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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 det interne årsregnskab 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
det interne årsregnskab 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 det interne årsregnskab,
herunder noteoplysningerne, samt om det interne årsregnskab afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen 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 det interne årsregnskab omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af det interne årsregnskab er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med det interne
årsregnskab 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 det interne årsregnskab og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Herning, den 29. marts 2022
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Kirsten Østergaard
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne10056
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selvhjælp Herning er en frivillig social forening, som skaber fællesskaber for mennesker i svære
livssituationer. Vores primære indsats handler om etablering af selvhjælpsgrupper netværksgrupper,
enkelte særligt tilrettelagte forløb, og trivselsgrupper for børn. Vores tilbud henvender sig til børn,
unge og voksne i alle aldre, Der tilbydes individuelle samtaler i et begrænset omfang.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
I 2021 blev vores planlagte aktiviteter igen udfordret af bl.a. en lang nedlukning grundet
coronapandemien og grundet vores arbejde med udsatte grupper, har vi været hårdt ramt.

Vi fik en stor pulje penge hjem fra Slots og Kulturministeriet, som gik til at hjælpe vores brugere og
frivillige tilbage i fællesskaber og samtidigt støtte et hårdt trængt kulturliv. Vi fik betalt entre til
Heart og Carl Henning Pedersens museum og betalt frokost i cafeen derude. Over 245 havde mulighed
for at benyttede sig af dette tilbud.
Alt til trods ser vores regnskab meget fornuftigt ud. Dette er primært grundet i mindre forbrug, og ikke
mindst tilskud fra diverse fonde/loger.
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Da vi endeligt kunne byde vores brugere tilbage i deres grupper, blev det fejret med kage til kaffen.
Der var forskellige akutpuljer at søge i 2021 og i den forbindelse fik vi bl.a. tilskud til, at etablere
samtalegrupper med efterfølgende mindfulness øvelser. Dette har været en stor succes, som har
hjulpet mange med igen at få ro på tanker og følelser.
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Note

2021
kr.

2020
kr.

NETTOOMSÆTNING.....................................................

1

1.152.417

1.198.891

Personaleomkostninger.................................................
Salgs- og distributionsomkostninger..................................
Lokaleomkostninger.....................................................
Administrationsomkostninger..........................................

2
3
4
5

-1.000.946
-119.682
-35.967
-64.300

-874.733
-70.202
-8.628
-79.439

DRIFTSRESULTAT........................................................

-68.478

165.889

Finansielle omkostninger...............................................

-7.906

-7.383

ÅRETS RESULTAT........................................................

-76.384

158.506

Overført resultat.........................................................

-76.384

158.506

I ALT.......................................................................

-76.384

158.506

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2021
kr.

2020
kr.

Andre tilgodehavender..................................................
Tilgodehavender........................................................

5.394
5.394

4.500
4.500

Likvide beholdninger ..................................................

608.677

891.928

OMSÆTNINGSAKTIVER.................................................

614.071

896.428

AKTIVER...................................................................

614.071

896.428

Egenkapital primo.......................................................
Overført resultat.........................................................

516.132
-76.384

357.626
158.506

EGENKAPITAL............................................................

439.748

516.132

Feriepengeforpligtelse..................................................
Langfristede gældsforpligtelser......................................

0
0

67.456
67.456

174.323
174.323

312.840
312.840

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................

174.323

380.296

PASSIVER..................................................................

614.071

896.428

Anden gæld...............................................................
Kortfristede gældsforpligtelser......................................

6
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PASSIVER
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NOTER
2021
kr.

2020
kr.

90.000
355.000
17.206
3.590
0
500.000
60.000
126.621

90.000
355.000
17.431
10.220
96.940
585.000
0
44.300

1.152.417

1.198.891

2

2

Lønudgifter, Selvhjælp.................................................
Fri telefon................................................................
Feriepengeforpligtelser.................................................
Løn og gager.............................................................

852.278
-3.000
-8.078
841.200

762.895
-2.900
-22.054
737.941

Pension....................................................................
Pensioner.................................................................

142.119
142.119

121.392
121.392

Samlet betaling..........................................................
ATP.........................................................................
Andre omkostninger til social sikring...............................

8.316
6.722
15.038

6.378
5.775
12.153

Kørselsgodtgørelse.......................................................
Personaleudgifter........................................................
Andre personaleomkostninger.......................................

1.783
806
2.589

2.176
1.071
3.247

1.000.946

874.733

8.764
10.157
66.529
31.320
2.912

16.181
6.522
16.783
27.840
2.876

119.682

70.202

25.494
4.700
5.773

5.601
0
3.027

35.967

8.628

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:

Salgs- og distributionsomkostninger
Annoncer, reklamer og foldere mv...................................
Møder, forplejning, gaver mv., frivillige.............................
Udgifter til pleje af frivillige..........................................
Undervisning Mindfullness..............................................
Generalforsamling og møder, bestyrelsen...........................

Lokaleomkostninger
Forbrug og fællesudgifter..............................................
Reparation og vedligeholdelse.........................................
Rengøring.................................................................

1

2

3

4
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Nettoomsætning
PUF-selvhjælp............................................................
CBL.........................................................................
Kontingenter..............................................................
Øvrige tilskud, pakning af poser mv..................................
Vel Liv.....................................................................
Herning kommune §18..................................................
Nordlys Vækstpulje......................................................
Donationer................................................................

Note
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NOTER

Anden gæld
Skyldige omkostninger..................................................
Forudmodtaget tilskud og donationer................................
A-skat og AM-bidrag.....................................................
ATP og sociale udgifter.................................................
Feriepengeforpligtelse..................................................
Beskattede feriepenge..................................................

2020
kr.

166
3.561
7.500
17.375
2.535
5.540
3.177
6.346
242
4.500
7.933
5.425

1.124
3.010
5.000
17.125
4.668
5.400
1.984
6.561
290
4.500
8.676
21.101

64.300

79.439

17.033
75.000
54.844
1.704
25.475
267

64.275
117.000
96.081
1.704
33.553
227

174.323

312.840

Note
5

6
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Administrationsomkostninger
Kontorhold................................................................
Telefon, internet og licens.............................................
Erklæringer projekter...................................................
Revision...................................................................
Forsikringer...............................................................
Kontingenter..............................................................
Bankgebyrer/Danløn....................................................
Edb-udgifter..............................................................
Fragt og porto............................................................
Hjemmeside, Selvhjælp net...........................................
Møder og kurser for trivselsgrupper..................................
Mindre nyanskaffelser...................................................

2021
kr.

12

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Den interne årsrapport for Selvhjælp Herning for 2021 er aflagt i overensstemmelse med den danske Reg fals
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.
true
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning omfatter kontingenter og modtagne tilskud, som vedrører regnskabsåret.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre
omkostninger til social sikring mv. til foreningens ansatte medarbejdere. I personaleomkostninger er
fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
BALANCEN
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af
forventede tab.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler mv.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Anette Würtz

Jens Jørn Peter Johansen
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