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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsregnskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Blå
Kors Akutpladser, Hjørring
Arsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven justeret for forhold begrundet i den foreningsdrevne status.
Der er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktivitetens aktiver og
passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesbereþ
ningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, ledelsesberetningen omhandler.

Arsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse.
Hjørring, den 24. april 201 5.

Ml

Blå Sociale Gafe
& Bofællesskab

Susanne Houmøller Jørgensen
Forstander

Kongensgade 1
9800 Hjøning
Ttf. 98 90 32 03

Aktivitetens indgår i det samlede reviderede regnskab for foreningen Blå Kors Danmark. Blå
Kors Danmarks ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2014.

Silkeborg, den 24. april 2015.

&,,

an Bjerre
generalsekretær
cand.scient.pol.
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Den uafhæng¡ge revisors erklæringer
Til ledelsen af Blå Kors Akut pladser, Hjørring
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Blå Kors Akut pladser i Hjørring for regnskabsåret 1. januar til
31. december 2Q14, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og noter. Arsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse A, dog med de
særlige tilpasninger som aktivitetens forhold tilsiger.
Ledelsens ansvar for årsreg nskabet
Ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende
redegørelse 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, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er
rimelige efter omstændighederne.
Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi
har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik samt bekendtgørelse 531
af 27. m{2014 om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn. Dette
kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad
af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for
institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed
er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne
kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning tilforbehold

Side 2

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af resultatet af institutionens
aktiviteter for regnskabsåret 1 . januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er også vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der
er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er
omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Aarhus, den 24. april 2015

Deloitte
Statsautoriseret Revisio nspartnerselskab

bB.

EVSEN

statsautoriseret revisor

statsa
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Ledelsesberetning
Aktiviteten er oprettet af Blå Kors Danmark og drives i henhold til Servicelovens $1 10 under
tilsyn af Socialtilsyn Nord, Hjørring, som en afdeling af Blå Kors Danmark.
Resultatopgørelsen udviser indtægter på 538.066 kr og omkostninger på 618.599 kr. Arets
overskud 19.466 kr. er henlagt under egenkapitalen til konsolidering.
Aktiviteten har bestået i perioden 2001 - 2013 i samarbejde med Hjørring kommune og med
støtte fra Psykiatripulje fra Staten. I december 2013 overtager Blå Kors Danmark det fulde ansvar for aktiviteten og 2014 er således første hele år alene i Blå Kors Danmark regi.
Aktiviteten har to møblerede værelser og en herbergs seng, alle godkendt af Tilsynet efter Servicelovens S 110, placeret på 2. sal. Personalet er samtidig knyttet til et værested under S 104,
som er placeret i samme ejendoms stueetage.

Belægning
10 forskellige personer har boet på pladserne i 2014, heraf én kvinde. Aldersmæssig er gruppen fra 24 - 61år. Det længste ophold varede 304 dage og det korteste 12 dage.
Se belæg

n

i

ngsoversigt.

Personale
Det har været en stabil personalegruppe gennem hele 2014 uden sygedage.
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Anvendt reg nskabspraksis
Arsregnskabet aflægges i overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1580
af 16. december 2010 om "Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private
botilbud" samt Socialministeriets vejledning nr. 1 2 af 15. februar 2011 om "Servicelovens formål
og generelle bestemmelser i loven".
Som følge af disse bestemmelser aflægges årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse A, dog med de særlige tilpasninger som aktivitetens forhold tilsiger.
lndretning af lejede lokaler værdiansættes til anskaffelsesværdi med fradrag af afskrivninger
Afskrivningerne beregnes lineært over 5-20 år.
Alle investeringer under 25.000 kr. afskrives fuldt ud i indkøbsåret.
Tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Arets resultat videreføres i kommende års resultater. Der udarbejdes ikke balance for aktiviteten, da denne er fuldt registreret i Blå Kors Danmarks balance.

N
letal
Økonomi
Arets resultat
Arets resultat af omsætning
Kompetanceudvikl.omk. andel af omsætning
Ejd.omk. samt ejd.afskrivningsandel af omsætning

3,050/o
1,20/o

13,190/o

I

Belægning, antal beboere
51 10,

2014
19.466

gns i året

zou
2,5

Antal beboere i alt
Belægning i%

10,0

2014

I

Personale
Personalenormering
Medarb.norm pr. beboer

zor+
1,08
,43

Lønomk. andel af omsætning
Lønomk. ekskl. leder andel af omsætning
Lønomk. leder andel af omsætning
Lønomk. bestyrelses andel af omsætning
Sygefravær (sygedage inkl. søn-helligd / antal ansatte)
Personalegennemstrøm n ing*
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71,860/o
53,90/o

17,960/o
0,00/o

0
0o/o
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For perioden:
Beløb

1.1.2014 - 31.1.22014
/.., .r;¡. .ll.ro¡,¡ 1,., :,i,:r,

it.kr

lndtægter
Opholdsbetalinger

lndtægter

Resultat

Budget

Afvig-

2014

2014

else

Note

615

1

ialt

615

Omkostninger
Personaleomkostninger
Lokaleudgifter

2

456

3

84

Aktiviteter

4
5

16

6
7

16

Transport
Administration
Org. og serviceaftale

4
29

Omkostninger i alt

605

t0

Arets resultat

Anvendelse:
Årets resultat
Overføres t¡l 2015
Resultat

19

-19
0
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Note
1

2

3

4

5

6

i il
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Resultat

Budget

2014

2014

Opholdsbetalinger
Ordinære opholdsbetalinger

614.994

Opholdsbetalinger i alt

6r4.994

Personaleomkostninger
Lønninger
Sociale omkostninger incl. forsikring
Øvrige personaleomkostninger
Kurser og supervision

37',t.264
59.213
1.000
25.000

Personaleomkostninger i alt

456.477

Lokaleomkostninger
Husleje, incl forbrug
lndvendig vedligeholdelse

84.000
0

Lokaleomkostninger i alt

84.000

Aktiviteter
Fødevarer, gaver og anskaffelser
Beboerforsikring, ulykke

13.950
1.800

Aktiviteter i alt

r5.750

Transport
Kørselsgodtgørelse

4.200

Transport i alt

4.200

Administration
Kontorhold og fotokopi

Tilsynshonorar
Diverse omkostninger

3.000
0
10.000
0
2.500

Administration i alt

15.500

Telefoni
Revision
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Org. og serv¡ceaftale
Organisations og serviceaftale
Org. og serviceaftale

ialt

29.292
29.292
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