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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. september 2010 - 31. august 2011 for

fødevareBanken.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

sielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende

redegørelse for de forhold, den omhandler.

fødevareBanken har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af års-

regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede afta-

ler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldi-

ge økonomiske hensyn ved forvaltningen af modtagne tilskud.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 14. november 2011

Daglig leder

Thomas Werner Fremming

Bestyrelsen

Winnie Berndtson Jens Fisker Carlsbæk Tania Ellis
formand næstformand

Pernille Malberg Dyb Lori Webb
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Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne af fødevareBanken

Påtegning på årsregnskab
Vi har revideret årsregnskabet for fødevareBanken for regnskabsåret 1. september 2010 - 31. august 2011 omfattende an-

vendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance samt noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven tilpasset

foreningens særlige forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med

årsregnskabsloven tilpasset foreningens særlige forhold, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med

årsregnskabsloven tilpasset foreningens særlige forhold. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og oprethol-

delse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,

uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis

og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i

overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt Indenrigs- og Socialministeriets instruks af 1. november 2003 om

revision af tilskud over 500.000 kr. Standarder og instruks kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfø-

rer revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformati-

on.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og

ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig

fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved ri-

sikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et års-

regnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende rede-

gørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det for-

mål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingta-

gen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er

rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter

desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevil-

linger, 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 til forbehold.

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

pr. 31. august 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden 1. september 2010 - 31. august

2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset foreningens særlige forhold, samt at ledelsesberetningen inde-

holder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset foreningens særlige forhold. Det er

ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevil-

linger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
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Den uafhængige revisors påtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse

med årsregnskabsloven.

Revisionen omfatter ikke ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetnin-

gen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

På den baggrund er det vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Erklæring om udført forvaltningsrevision
I forbindelse med den finansielle revision af foreningens årsregnskab for 2010/11 har vi foretaget en vurdering af, hvor-

vidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af modtagne tilskud.

Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hen-

syn ved foreningens forvaltning af modtagne tilskud.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision
I overensstemmelse med den modtagne revisionsinstruks af 1. november 2003 fra Indenrigs- og Socialministeriet har vi

for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om foreningen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hen-

sigtsmæssig forvaltning af de modtagne tilskud. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for,

at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Konklusion
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at

forvaltningen af de modtagne tilskud i 2010/11 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hen-

sigtsmæssig måde.

Supplerende oplysning
Uden at det har påvirket vores konklusion på den udførte forvaltningsrevision, gør vi opmærksom på, at der hverken fra

Indenrigs- og Socialministeriet eller ledelsens side er fastlagt krav til mål og resultater, hvorfor vi ikke har været i stand til

at udføre forvaltningsrevision i relation til aspekterne effektivitet og produktivitet.

København, den 14. november 2011

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

fødevareBankens overordnede formål er at skabe større adgang til sunde fødevarer for socialt udsatte personer.

Ved øget indtag af sunde fødevarer styrkes personens fysiske og psykiske velvære.

fødevareBanken ønsker at gøre en forskel for herboende mennesker, som oplever madfattigdom for en kortere

eller længere periode i deres liv. fødevareBankens daglige virke er at modtage og videredistribuere overskuds-

fødevarer fra samarbejdspartnere i fødevarebranchen til brugerorganisationer for socialt udsatte. Alle fødevarer

er sunde fødevarer og inden for holdbarhedsdatoen. fødevareBanken er under løbende kontrol af Fødevarekon-

trollen.

fødevareBanken har modtaget et samlet projekttilskud på 2.400 t.kr. til anvendelse i perioden 1. september

2009 – 31. august 2011.

Udvikling af aktiviteter og økonomiske forhold

I vores andet år er mere en 198.000 kilo overskudsfødevarer blevet distribueret, hvilket er en fordobling i for-

hold til sidste års samlede distribution. Selvom fødevareBanken har oplevet et fald i donerede overskudfødeva-

rer fra faste fødevarepartnere med op til 95% mindre i forhold til de første måneder samt har manglet ressour-

cer, har vi måttet indstille afhentning fra 2 faste fødevaredonorer (Øllingegård og Catering). Partnerskabet

kunne have givet os mere end 75 tons ekstra i år. fødevareBanken har i sit andet år fået 3 nye partnerskaber

med fødevarevirksomheder (nemlig.com, Metro Cash & Carry samt Frugt.dk). fødevareBanken oplever en

meget kraftig efterspørgsel på vores service om distribution af fødevarer via fødevareBankens setup. Vores be-

regninger viser, at med blot en fordobling af tilførte ressourcer kunne fødevareBanken tredoble sin nuværende

distribution og overstige 600 tons friske overskudsfødevarer årligt med de nuværende tilbud om partnerskab

fra fødevarebranchen, som fødevareBanken ikke kan indgå aftale med på grund af manglende økonomiske

midler.

fødevareBankens daglige distribution henter friske overskudsfødevarer til direkte distribution fra 4 faste part-

nere. fødevareBankens varebiler er på gaden fra kl. 8 om morgenen til kl. 18 om aftenen - 6 dage om ugen.

Den daglige afhentning og udbringning varetages af over 20 faste frivillige med faste vagter samt af en pulje

på over 22, som fungerer som afløsere. Disse personer dækker en arbejdsuge på over 90 timer, da der oftest

køres dobbelthold á to frivillige i formiddagstimerne. Den daglige ledelse superviseres af fødevareBankens

grundlægger, som fungerer som projektleder for hele fødevareBanken. Denne assisteres af den daglige distri-

butionskoordinator, som står for den daglige planlægning og løsning af dagens distributionsopgaver samt la-

gerlogistik. Gruppen supporteres dagligt af to administrative personer, der løser de daglige registreringsopga-

ver. Gruppen består af frivillige, som har været aktivt tilknyttet i snart 2 år, og tæller i alt 6 faste frivillige samt

2 personer i langtidsjobtræning. Den samlede indsats svarer til 2,5 fuldtidsstillinger. En unik og imponerende

indsats, som har ført til, at det kun i vores andet år har været nødvendigt at aflyse 3 hele distributionsdage. Den

samlede pulje af tilknyttede frivillige i fødevareBanken udgør ved regnskabets afslutning 77 personer.
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Ledelsesberetning

fødevareBanken bliver i dette år fuldgyldigt medlem af FEBA, som er sammenslutningen af europæiske føde-

varebanker, og bliver anerkendt som national fødevarebank i Global Food Banking Network. fødevareBanken

har fået mere mediedækning end i sit første år og har bl.a. været inviteret til Miljøministerens initiativgruppe

for reduktion af madspild i Danmark og har deltaget i Landbrug og Fødevareministerens panelforum for mini-

mering af madspild i Danmark. Endvidere har fødevareBanken haft mere end 5 landspolitikere med på en af

vores daglige ruter. Med en ny regering er det oplagt at gentage succesen i det nye regnskabsår.

Anatomien i fødevareBanken er præget af bevillingen fra Socialministeriet fra SATS-puljen 2009, hvor der

kun er tilført mindre beløb, i alt 75 t.kr. I løbet af foråret lykkedes det fødevareBanken at fundraise fødevare-

Bankens første kølebil (409 t.kr.) - en fantastisk indsats fra vores frivillige fundraisingteam og en anerkendelse

af et så vigtigt værktøj for fødevareBankens eksistens. Passer vi godt på den, kan vi i mange år hente daglige

overskudsfødevarer fra både nemlig.com og Metro i Glostrup på vores daglige formiddagsrute, hvor den nu er

indsat 6 dage om ugen, og hvorfra vi henter over 50% af vores donerede mad. Det har været et fælles donati-

onsprojekt med flere bidragydere. Selve varebilen er doneret af Lauritzen Fonden og køledelene af lokaludval-

gene: Amager Vest, Amager Øst, Bispebjerg, Nørrebro, Vesterbro og Østerbro. Efter forhandlingerne med fle-

re varebilsfabrikanter gav IVECO det bedste tilbud, som kunne matche vores donerede sum. KH OneStop, som

har stået for opbygning og levering af køledelen, har bidraget med folieringen, så både vores flotte logo, vores

budskab og vores sponsorer er synlige i gadebilledet. Vi håber, at dette er en model, som vil give fødevare-

Banken flere kølebiler på gaden. Næste kølebil er tiltænkt at kunne hente overskudsfødevarer fra Metro i

Sydhavnen samt overskudsfødevarer fra 3-5 Kvickly-supermarkeder i København.

fødevareBanken har overskredet budget på to konti. Dette skyldes en fordobling af fødevarer, som kunne af-

hentes, og dermed er omkostninger til vores daglige aktivitet blevet fordoblet, samt at vores fordelagtige lave

huslejeaftale blev ophævet i begyndelsen af regnskabsåret. Der er derfor blevet betalt fuld pris for de lejede lo-

kaler i Rovsingsgade. I løbet af sommeren fandt fødevareBanken nye lokaler på Birkedommervej 31, 2. sal,

2400 København NV, som er 3 gange større end vores tidligere lejemål til næsten samme husleje, hvilket

stemmer overens med den tredobling af frivillige, som har deres daglige gang i fødevareBanken.

fødevareBanken modtager økonomisk støtte fra en særbevilling under Socialministerens Fælles Ansvar II for

perioden 1. september til 31. december 2011 med en driftstøtte på 300 t.kr.

I januar 2011 ansøgte fødevareBanken om udviklingsstøtte til udvikling af organisatorisk forankring af fødeva-

reBanken og søgte om 2 års bevilling på samlet 3,2 t.kr. I maj modtog fødevareBanken besked om, at der er

reserveret 1.000 t.kr. til ét års forankringsprojekt, der løber fra perioden 1. januar - 31. december 2012. I denne

periode er det opgaven for fødevareBankens ledelse at fastholde det nuværende niveau samt at udvikle en mo-

del, som skaber finansielle partnerskaber, der kan dække de administrative og operationelle omkostninger for

fødevareBanken i København og fremover i sin basismodel med et budget på 2.200 t.kr. tilpasset København.

De første to initiativer er næsten færdigudviklet. Første model er blevet præsenteret for fødevareBankens mod-

tagende organisationer og iværksættes fra den 1. januar 2012. Den anden model er ved at blive introduceret for
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Ledelsesberetning

udvalgte fødevarepartnere og forventes at iværksættes i første kvartal 2012. Forankringsplanen vil blive præ-

senteret på fødevareBankens generalforsamling mandag den 21. november kl. 19 i fødevareBankens lokaler,

Birkedommervej 31, 2. sal 2400 København NV.

Budgetmæssigt forventer fødevareBanken allerede i 2012 at generere en egenindtjening i løbet af 2012 på i alt

350 t.kr. Idet vi ved årets regnskabsafslutning fik en bekræftelse på tilsagn om, at Karolines Kogebøger forven-

ter at donere 100 t.kr. i 2012 og 2013 til fødevareBanken, samt at vi netop har modtaget en donation på 200

t.kr. fra Roskilde Festivalen, vælger vi at benytte 100 t.kr. i perioden 1. september - 31. december 2011 og

vælger at overføre 100. t.kr. til 2012 budgettet.

fødevareBankens budget for 2012 er sat til 1.550 t.kr. med en forventning om at kunne overføre et overskud på

100 t.kr. til næste års drift.

Vores økonomiske model er ikke unik, men den er baseret på forskellige modeller, som i dag anvendes blandt

vores fødevarebankkolleger verden rundt. fødevareBankens strategi er ikke kun at satse på én kilde men på fle-

re forskellige kilder for at begrænse risikoen, hvis en eller flere skulle vælge at trække sig efter en periode.

Modellerne er ”tilpasset”, så de indeholder elementer, som er opsamlet igennem fødevareBankens egen re-

search og dialog med fødevareBankens fødevaredonerende virksomheder samt modtagende brugerorganisatio-

ner. Derudover er noget lånt fra allerede eksisterende danske modeller, som anvendes inden for fødevarebran-

chen og staten - eksempelvis fuldkornsmærket og 6 om dagen-kampagnerne. Ligeledes er modellen - i hvilken

der rejses et aftalt beløb, og hvor modparten stiller med samme beløb - også en model, som har været anvendt

længe.

Med et tilbageblik på vores aktiviteter i 2010/11 er det vores vurdering, at fødevareBanken fortsat har et

enormt udviklingspotentiale - blot efterspørgslen på flere fødevarer fra vores nuværende modtagende bruger-

organisationer samt efterspørgslen fra nye. Endvidere har flere af vores faste fødevarepartner efterspurgt om

muligheden for, om fødevareBanken ikke snart kan have en afdeling i Jylland for at modtage deres overskuds-

fødevarer fra deres leverandør, som synes godt om fødevareBankens model.

Friske overskudsfødevarer til en samlet værdi på over 14 millioner - bragt til veje af blot en investering på 2,4

millioner - er et bevis på, at en lille investering i fødevareBankens system kan styrke velværen blandt socialt

udsatte og give adgang til friske fødevarer. På samme tid bliver der frigivet ressourcer, som er blevet geninve-

steret i aktiviteter, der derved er med til at opbygge socialt udsattes liv hos de modtagende brugerorganisatio-

ner. Samtidig med at vi reducerer det store madspild - og maden anvendes til det, den skabt til - passer vi på

vores jord ved at reducere det fælles CO2-udslip.

Som pioner er man før sin tid - Det er netop tiden, vi skal finde, for at kunne konsolidere fødevareBanken.
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Ledelsesberetning

Vi kan se en positiv udvikling i den rigtige retning. Vi går nu ind i vores 3. år, hvor målet er at finde de øko-

nomiske partnere i den private sektor, som kan se værdien i at "investere" i fødevareBanken. Derved skal fø-

devareBanken i København kunne fungere som springbræt og uddannelsescenter for nye regionale fødevare-

banker i Århus, Aalborg, Kolding, Odense, Slagelse og 10 lokale fødevarebanker, som kan distribuere 6.000

tons overskudsfødevarer til over 1000 modtagende brugerorganisationer og modtage overskudsfødevarer fra

mere end 250 faste fødevarepartnere og sætte over 14 millioner måltider på bordet om året.

Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabets poster.

Usædvanlige forhold
Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Op-

stillingsformen er tilpasset foreningens aktivitet, og rapporteringskravene til Socialministeriet.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år og tilrettelagt således:

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fak-

tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens

værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten af-

lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be-

løb, der vedrører regnskabsåret.

Anskaffelser

Anskaffelse af kølebil, hvor foreningen har modtaget et konkret tilskud til, er præsenteret i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes med fradrag af nedskrivning til tabsrisici på grundlag af en individuel vurde-

ring.
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Resultatopgørelse for 2010/11

2010/11 2009/10
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriet 1 1.087.285 1.599

Tilskud fra Københavns Kommune 2 48.096 20

Projekttilskud til kølebil 3 409.600 0

Nordea Fonden 4 28.900 0

Private donationer 9.950 7

Øvrige donationer 22.572 0___________ _______

Indtægter 1.606.403 1.626___________ _______

Personaleomkostninger 5 (509.747) (833)

Administrationsomkostninger 6 (699.563) (487)

Anskaffelser med tilskud, jf. note 3 7 (409.600) 0___________ _______

Omkostninger (1.618.910) (1.320)___________ _______

Årets underskud (12.507) 306___________ __________________ _______

Forslag til resultatdisponering

Overført til næste år (12.507)___________

(12.507)___________
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Balance pr. 31.08.2011

2010/11 2009/10
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Tilgodehavender 103.000 5

Depositum 56.250 15___________ _______

Tilgodehavender 159.250 20___________ _______

Likvide beholdninger 43.829 418___________ _______

Aktiver 203.079 438___________ __________________ _______

Overført underskud (12.507) 0___________ _______

Egenkapital 8 (12.507) 0___________ _______

Ikke forbrugte midler 0 306

Bankgæld 83.743 0

Skyldige omkostninger 9 131.843 132___________ _______

Kortfristede gældsforpligtelser 215.586 438___________ _______

Passiver 203.079 438___________ __________________ _______
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Noter

2010/11 Budget
kr. t.kr.___________ _______

1. Tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriet

Tilskud i perioden 1. september 2010 – 31. august 2011 795.000 795

Overført fra tidligere år 292.285 0___________ _______

1.087.285 795___________ _______

Midlerne er anvendt således:

Løn projektleder 348.106 348

Løn projektassistent 29.399 29

Løn chauffør 114.000 114

Konsulenter 16.139 16

Transportudgifter, egen bil 2.764 3

Transportudgifter, offentlig transport 5.199 5

Lokaleudgifter 88.946 63

Kontorhold 56.087 56

Materialeanskaffelser 28.359 28

Aktivitetsudgifter 372.087 372

Forsikringer 2.100 2

Andre udgifter 5.349 5

Revision 18.750 19___________ _______

1.087.285 1.060___________ _______

2. Tilskud fra Københavns Kommune

Tilskud 50.000 50

Tilskud overført fra tidligere år 7.606 0

Overført til anvendelse af kølebil (9.510) 0___________ _______

48.096 50___________ _______

Midlerne er anvendt således:

Transportudgifter, offentlig transport 1.950 2

Lokaleudgifter 17.889 18

Kontorhold 741 1

Materialeanskaffelser 6.998 7

Revision 5.000 5

IT, hjemmeside 15.518 15___________ _______

48.096 48___________ _______
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Noter

2010/11 Budget
kr. t.kr.___________ _______

3. Projekttilskud til kølebil

Lauritzfonden 216.000 216

Vesterbro lokaludvalg 23.250 23

Bispebjerg lokaludvalg 23.900 24

Amager Vest lokaludvalg 23.250 23

Amager Øst lokaludvalg 23.250 23

Nørrebro lokaludvalg 23.250 23

Østerbro lokaludvalg 23.250 23

Kjæden 20.000 20

Weight Watchers 23.940 24

Københavns Kommune 2011 (overført fra note 2) 9.510 11___________ _______

409.600 410___________ _______

Midlerne er anvendt således:

Køb af kølebil 408.000 408

Kølebil, ekstraordinært overtræk 1.600 2___________ _______

409.600 410___________ _______

2010/11
kr._______

4. Tilskud fra Nordea Fonden

Tilskud 28.900_______

28.900_______

Midlerne er anvendt således:

Transportudgifter, egen bil 339

Porto 18

Uddannelse 11.083

Drift, logistik 1.116

Forsikringer 15.860

Markedsføring 484_______

28.900_______
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Noter

2010/11 2009/10
kr. t.kr.___________ _______

5. Personaleomkostninger

Løn, projektleder 348.106 426

Løn, projektassistent 29.399 138

Løn, chauffør 114.000 200

Løn, grafiker 0 26

Løn, fundraiser 0 15

Løn, frivillig koordinator 0 12

Løn, Kommunikation 0 16

Øvrige lønomkostninger dækket af andre tilskud 18.242 0___________ _______

509.747 833___________ _______

Der ydes ikke honorar til bestyrelsens medlemmer.

6. Administrationsomkostninger

Konsulentbistand 9.560 16

Transportomkostninger i egen bil 3.103 4

Transportomkostninger, offentlig 7.149 5

Lokaleomkostninger 106.835 61

Kontorhold 60.617 65

Materialeanskaffelser 37.564 52

Aktivitetsomkostninger 401.354 220

Forsikringer 24.233 8

Revision 23.750 25

IT omkostninger 23.335 13

Andre omkostninger 2.063 2

Eksternt, § 18 midler 0 12

Eksternt, diverse 0 4___________ _______

699.563 487___________ _______

7. Anskaffelser

Køb af kølebil med tilskud, jf. note 3 409.600 0___________ _______

409.600 0___________ _______
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Noter

2010/11 2009/10
kr. t.kr.___________ _______

8. Egenkapital

Egenkapital 1. september 2010 306.591 0

Anvendt fra tidligere år (306.591) 0

Årets resultat (12.507) 307___________ _______

Egenkapital 31. august 2011 (12.507) 307___________ _______

9. Skyldige omkostninger

Revisor 23.750 26

Anden gæld 28.578 13

Feriepenge 60.079 70

A-skat og AM bidrag 19.436 23___________ _______

131.843 132___________ _______
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