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Foreningssoplysninger  

Forening 

Viva Danmark 

Klostergade 34, 3. sal 

8000 Aarhus C 

CVR-nr.: 30 03 76 77 

 

Tlf.: 40 23 19 42 

Hjemmeside: www.viva.dk  

Kontakt: info@viva.dk  

 

Stiftet: 5. maj 1994 

Hjemsted: Aarhus 

Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

 

Viva Danmark er en kirkelig humanitær børneorganisation, hvis formål er at forbedre børn og unges vilkår. 

Viva driver også volontørprogrammet Impact. Organisationen er den selvstændige danske gren af den interna-

tionale organisation, Viva med kontor i England, registreret under charity no.1053389. 

 

Bestyrelse 

Bent Christiansen, formand Daniel Toft Jakobsen 

Morten Ove Andersen  Cathrine Pedersen 

Michael Hedelund Hanna Rasmussen 

Thomas Vejvad Hjort Kurt Sørensen 

 

Ledelse og stab 

Arne Kristensen: Leder 

Christina Søndergaard Møller: Fundraising- og kommunikationsansvarlig (deltid) 

Helle Gundersen: HR, volontør- og projektmanager 

Lisbeth Benthin Plougmann: Volontørkoordinator (studentermedhjælper) 

Michael Thorlund: Academy-koordinator (studentermedhjælper) 

Sara Fischer-Nielsen: Program- og oplysningskoordinator 

Svend Stokbæk: Økonomi- og administrationsansvarlig 

Hans Christian Andersen: It-ansvarlig (frivillig stab) 

Samt en håndfuld personer i frivillige stabsstillinger i organisationen. 

 

Revision 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

Pengeinstitut 

Danske Bank, Haderslev 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 

for Viva Danmark. 

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreningers (fondslovens) bestemmel-

ser om god regnskabsskik. 

 

Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et 

retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resulta-

tet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med fondslo-

vens bestemmelser om god regnskabsskik. 

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse. 

 

Aarhus, den 18. april 2015 

 

Bestyrelse 

 

 

Bent Christiansen Morten Ove Andersen Michael Hedelund 

formand 

 

 

Thomas Vejvad Hjort Daniel Toft Jakobsen Cathrine Pedersen 

 

 

Hanna Rasmussen Kurt Sørensen 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen i Viva Danmark 

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Viva Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter anvendt 

regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og 

visse foreningers (fondslovens) bestemmelser om god regnskabsskik. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om 

fonde og visse foreningers (fondslovens) bestemmelser om god regnskabsskik. 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. 

 

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. Dette 

kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-

regnskabet 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 foreningens 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 

foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-

sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

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. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i over-

ensstemmelse med lov om fonde og visse foreningers (fondslovens) bestemmelser om god regnskabsskik. 

 

Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet 

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på foreningens negative egenkapital på grund af underskud. Vi 

henviser til oplysningerne i note 2, hvori foreningens ledelse har redegjort for tiltag til at forbedre foreningens økonomi 

samt genetablering af egenkapitalen.  
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af 

årsregnskabet. 

 

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-

bet. 

 

Aarhus, den 18. april 2015 

 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

Jakob B. Ditlevsen Torben Rohde Pedersen 

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

1) Nøgletal for 2014 
 

Nettoomsætning      

  2014 2013 2012 2011 2010 

Beløb 8.265.060 6.284.526 7.135.288 6.450.766 5.177.861 

 

Udsendte frivillige & praktikanter    

  2014 2013 2012 2011 2010 

Antal udsendte 50 69 71 93 50 

Total timer 32.940 32.580  41.130 49.680 29.880 

Total årsværk 17,1 16,9  21,4 23,4 15,5 

 

Sådan kom pengene ind  

 2014  2013  2012 

  Beløb Andel Beløb Andel Beløb Andel 

Private bidrag 2.613.636 32 % 2.476.209  39 % 2.786.692 39 % 

Kollektive bidrag* 1.042.369 13 % 1.121.467 18 % 1.137.961 16 % 

Danida-bevilling 3.085.287 37 % 1.094.474 18 % 1.511.507 21 % 

Andre offentlige midler 167.031 2 % 201.147 3 % 207.134 3 % 

Impact volontørprogram**  1.329.820 16 % 1.384.805 22 % 1.487.108 21 % 

Øvrige indtægter  26.917 0 % 6.424 0 % 4.886 0 % 

** Kirker, foreninger, virksomheder og fonde. 

** Volontørprogrammet finansieres via brugerbetaling 
 

 

Sådan blev pengene brugt  

 2014 2013 2012 

  Beløb Andel Beløb Andel Beløb Andel 

Udviklingsprogram børn* 5.622.422 66 % 3.696.700 57 % 3.900.419 56 % 

Impact volontørprogram 1.303.031 15 % 1.423.833 22 % 1.528.036 22 % 

Oplysning og fundraising 798.018  9 % 573.828  9 % 773.447 11 % 

Administration 803.192 10 % 742.775 12 % 761.584 11 % 

* Dækker over de fire indsatsområder for børn & unge  

 

Fire indsatsområder for børn og unge 

 2014 2013 2012 

  Beløb Andel Beløb Andel Beløb Andel 

Opsøgende - gadebørn 422.108 8 % 363.954 10 % 494.768 13 % 

Børnehjem og familie 1.251.302 22 % 1.236.400 33 % 956.987 24 % 

Unge og Uddannelse 610.298 11 % 662.444 18 % 1.195.366 31 % 

Fremme børns rettigheder 3.338.714 59 % 1.430.902 39 % 1.253.298 32 % 
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Ledelsesberetning 

2) Vurdering af årets indsats 

Viva Danmark er en humanitær børneorganisation, der på det kristne livs- og menneskesyn søger at forbedre 

børn og unges vilkår. Det sker i tæt samarbejde med lokale børneprojekter i Honduras, Nicaragua, Filippinerne 

og Bangladesh. Her skaber vi konkret hjælp til selvhjælp, der bidrager til en social forandring for børn. Viva 

arbejder ud fra en 3-års strategi (2013-16), som skaber retning og mål for organisationens virke. Vi vil gerne 

sige tak til vores trofaste givere og samarbejdspartnere, der har støttet os igen i år. Tak også til ansatte, besty-

relsesmedlemmer og alle vores frivillige for en stor indsats i 2014. 

 

Det globale hjælpearbejde for børn 

Indsatsen derude for børn består af fire indsatsområder: 

 

1) Opsøgende arbejde blandt gadebørn  

Dette indsatsområde handler om at opbygge relationer til gadebørnene på byens markeder og i slum-

områderne. Børnene hjælpes væk fra gaden til tryggere rammer på et børnehjem eller i et drop-in-center. 

    

2) Børnehjem og familie 

Mange forældreløse børn og børn fra dysfunktionelle familier ender på børnehjem. Støtten går til at bygge 

sunde rammer for børnenes opvækst. Her får de en tryg opvækst med mad, skolegang og voksenkontakt. Der 

arbejdes målrettet med reintegration af børnene i samfundet og evt. familie. 

 

3) Unge og uddannelse 

I de fleste lande koster en uddannelse penge. Unge fra fattige familier og børnehjem har derfor svært ved at få 

en uddannelse og bryde den sociale arv. Gennem studielegater, jobtræning og ungdomsaktiviteter giver vi den 

unge adgang til uddannelse og udviklingsmuligheder i et sundt socialt netværk. 

 

4) Fremme børns rettigheder 

Samfundsændringer, der kan mærkes i børnehøjde kræver, at man får de voksne i tale. Viva udfører derfor 

kampagner, der sætter børns rettigheder på dagsordenen. I år har vi fokuseret på forebyggelse af seksuelt mis-

brug i Filippinerne, reduktion af ungdomskriminalitet i Honduras samt børns rettigheder i Nicaragua.  

 

De indsamlede midler bruges inden for disse 4 indsatsområder. Private midler går som regel til navngivne bør-

neprojekter, mens Danida-midler går til at adressere bredere samfundsproblemer som f.eks. ungdoms- arbejds-

løshed, misbrug osv. i samarbejde med Viva lokalt. I samarbejde med Viva i Honduras drives også et volon-

tørakademi for danske udsendte volontører og lokale frivillige. Viva har fem tilknyttede medarbejdere i hen-

holdsvis Honduras, Brasilien og England.  

 

Indsatsen fra Danmark  

Indsatsen herhjemme består i at skabe engagement for udsatte børn og unges vilkår. 
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Ledelsesberetning 

Indsamling af midler  

I 2014 blev der indsamlet 6,9 mio.kr. (84%), mens volontørprogrammet udgjorde 1,3 mio.kr. (16%). De ind-

samlede gaver kom fra ca. 1.660 private givere, heraf 889 fastgivere og ca. 100 kirker, foreninger, fonde og 

virksomheder. Offentlige midler, primært fra Danida-bevillinger, udgjorde 3,2 mio.kr. (39%). 

 

Impact volontørprogrammet 

Der blev i 2014 udsendt 50 volontører og praktikanter mod 69 året før. Da der var flere langtids- end korttids-

volontører, var omsætningen dog på niveau med 2013. Et volontørophold er typisk første skridt til et langsigtet 

engagement for børns rettigheder. Volontøren betaler selv opholdet (brugerbetaling), så børneprojekterne ikke 

belastes økonomisk. Programmet rummer et minihøjskoleforløb i Honduras. 

 

Frivillighed i Danmark 

Det frivillige miljø består af knap 100 frivillige inden for fundraising, oplysning, volontørakademi mm, centre-

ret i Aarhus, København og Silkeborg. Lokale kirker støtter op om Vivas udsendte medarbejdere. I Aarhus og 

København er der regelmæssige sociale frivilligsamlinger hver måned. 

 

Oplysningsarbejde og fundraising 

Hovedparten af Vivas oplysningsaktiviteter er båret af frivillige, f.eks. interviews i lokalaviser, blogs eller 

kortere kampagner på nettet rettet mod skoler, foreninger mv. Det anslås, at Viva har haft ca. 100 offentlige 

arrangementer, foredrag o.lign., hvor der er blevet fortalt om udsatte børn og unges vilkår og samlet penge ind. 

Der er i år blevet etableret et nyt phoner-arbejde, hvor nye enkeltgivere og eksisterende givere ringes op af 

frivillige med henblik på at oprette faste betalingsserviceaftaler.  

 

3) Økonomisk vurdering af årets resultat 

Årets omsætning på 8,2 mio.kr. er den hidtil højeste og en stigning på 32% fra året før, hvilket er tilfredsstil-

lende. Det har medført en mærkbar forøgelse i hjælpen til børnene, hvor programarbejdet er steget fra 3,7 

mio.kr. til 5,6 mio.kr., primært på grund af stigning i Danida-indtægter og en mindre stigning i de private mid-

ler. De kollektive bidrag og indtægter fra volontørprogrammet ligger en smule under tidligere år. Årsresultatet 

i 2014 blev desværre et underskud på 261.602 kr. Det er beklageligt, men dog tåleligt. En prioritet i 2015 er 

derfor at generere et overskud til styrkelse af egenkapitalen.  

 

Private midler 

Året gav en forventet stigning (ca. 2,6 mio.kr.) i private midler på ca. 137.000 kr. i forhold til 2013. Dette er 

det næsthøjeste niveau i 4 år, og særligt glædeligt er det, at de faste betalingsserviceaftaler er steget fra 836 i 

2013 til 889 i 2014 og særligt ikke-øremærkede midler. Årsagen hertil er et nyetableret phoner-arbejde, hvor 

nye givere inviteres til at støtte fast. Det samlede antal givere steg en smule til i alt ca. 1.660 givere, primært på 

grund af de frivilliges fundraising. At antallet af nye givere og private midler steg, selv om antallet af udsendte 

volontører samtidig faldt, vidner om en øget kvalitet i den frivilligt-båret fundraising. 
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Ledelsesberetning 

Kollektive midler 

Midlerne fra kirker, foreninger, fonde og virksomheder har været nogenlunde stabile de seneste tre år, men dog 

faldet knap 100.000 kr. over 3 år. Et par styrkede og nye virksomhedssponsorater giver dog forhåbning om, at 

denne tendens vendes i 2015 til en lille stigning. 

 

Danida-midler og andre offentlige midler 

Årets Danida-midler på ca. 3.08 mio.kr. udgjorde en mærkbar stigning på ca. 1,9 mio.kr. i forhold til 2013. Der 

er nu fire igangværende Danida-projekter på over 1 mio.kr., som fortsætter i 2015 og til dels i 2016. Dette gør, 

at Viva står stærkere ved indgangen til 2015, hvor ca. 2,4 mio.kr. er sikret i eksisterende projekter mod blot 1,4 

mio.kr. ved indgangen til 2014. Herudover plantænkes nye projektinitiativer i 2015. Med Danida-projekter 

følger tilskud til Vivas administration, monitorering og programfagligt personale. Midlerne opnås gennem 

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) og Civilsamfund i Udvikling (CISU). De øvrige offentlige 

midler er driftstilskud fra tips- og lottomidlerne. 

 

Impact volontørprogrammet 

Faldet til 50 udsendte volontører mod 69 året før var forudset, men stadig beklageligt. Positivt set var flere 

langtids- end korttidsvolontører, og derfor var omsætningen (ca. 1,3 mio.kr.) på niveau med 2013. Flere danske 

og udenlandske rejseselskaber på ”volontørmarkedet” tilbyder kortere voluntourism-rejser, og det gør, at PR-

indsatsen måtte øges for at fremhæve kvaliteten ved Vivas bæredygtige volontørprogram. Den øgede PR-

indsats forventes at give en stigning i volontørantallet for 2015.  

 

Omkostninger 

Stigningen i Danida- og private midler har gjort, at udviklingsprojekter for børn er steget til ca. 5,6 mio.kr. 

mod ca. 3,7 mio.kr. i 2013. Udgifter til oplysning og fundraising er steget ca. 224.000 kr., men udgør stadig 9 

%. Administrationen holder tidligere års niveau, men udgør nu blot 10 % af omsætningen mod 12  

% i 2013. 

 

Sparsommelighed og god husholdning 

Frivillige bidrager med deres arbejdskraft inden for organisationens kerneopgaver, hvilket er med til at holde 

lønudgifterne nede. F.eks. er en frivillig ansvarlig for it, hvilket giver en administrativ besparelse. Aarhuskon-

toret er møbleret med brugte og donerede møbler, og Københavnerkontoret stilles gratis til rådighed. Ved ind-

køb laves god research, og tilbud indhentes via købsrabatter hos bl.a. ISOBRO.  
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Ledelsesberetning 

Likviditetsstyring 

En stram likviditetsstyring sikres via sparsommelighed på variable omkostninger og løbende budgetopfølg-

ning. De administrative udgifter har holdt samme niveau i 3 år. Brugen af frivillige bidrager til et kontrollet 

udgiftsniveau. De to største udgiftsposter, henholdsvis projektudbetalinger og lønomkostninger, er forudsigeli-

ge og kan derfor planlægges lang tid frem. Da de faste private midler via Betalingsservice udgør ca. 54%, og 

Danida-projekterne er langsigtede (typisk 24 mdr.), skaber det et forudsigeligt og regelmæssigt indtægts-flow. 

Stigningen i antallet af fastgivere gør, at andelen af sikrede midler er voksende. 

 

Tilgodehavender og projektforpligtelser 

Ved enkelte udviklingsprojekter er der i 2014 afsat midler, som først relaterer sig til budgetlagte udgifter i 

2015. Det betyder, at projekterne har et planlagt tilgodehavende, som afvikles i 2015. Disse tilgodehavender 

udgør 472.680 kr. Heraf blev 120.000 kr. dog udbetalt allerede 05.01.2015. Ligeledes blev der kort før årsskif-

tet modtaget en arv på ca. 130.000 kr., som først skal anvendes i 2015. 

 

4) Forventninger til fremtiden 

Årets resultat i 2014 på ÷261.602 kr. påvirker egenkapitalen. Derfor vil den vigtigste prioritet i 2015 være at 

generere et overskud til styrkelse af egenkapitalen. 

 

Viva står bedre ved indgangen til 2015 

På trods af underskuddet står Viva bedre rustet ved indgangen til 2015 end ved indgangen til 2014. Flere mid-

ler i 2015 er sikrede i langsigtede Danida-midler (i alt ca. 2,4 mio.kr.) end ved indgang til 2014. Flere private 

midler i 2015 er sikrede via fastaftaler end ved indgangen til 2014. Endelig er 17 korttidsvolontører allerede 

bekræftet for 2015, hvilket ikke var tilfældet ved indgangen til 2014. 

 

Besparelse 

På baggrund af årsresultatet er det planlagte budget for 2015 blevet justeret, og der er fundet en række yderli-

gere besparelser i de faste og variable omkostninger, som giver forventninger om et overskud i 2015. 

 

Indsamling af private midler 

Det nyetablede phoner-arbejde har givet mulighed for at ”konvertere” flere nye og eksisterende enkeltgivere til 

faste bidragsydere. Ligesom i 2014 vil dette give flere (navnligt ikke-øremærkede) fastaftaler i 2015. Den fri-

villige indsamlingskultur blev styrket i 2014, hvilket giver forhåbninger om, at tilkomsten af helt nye givere 

fortsat vil stige. En tre år gammel CSR-aftale er blevet genforhandlet, og to nye mindre CSR-aftaler er indgået. 

Samlet forventes der hermed en lille stigning i såvel de private som kollektive midler. 

 

  



Viva Danmark 

 

10 

 

Ledelsesberetning 

Udviklingsprogram og Danida-midler 

Vivas udviklingsprogram er styrket markant over de sidste tre år, og den gode track-record samt den øgede 

erfaring giver mulighed for at søge større projekter fra gang til gang. 3-4 nye projektansøgninger er allerede 

undervejs for 2015. Dette giver en formodning om en yderligere stigning i 2015. 

 

Impact volontørprogrammet 

Volontørantallet i 2015 forventes igen at nærme sig niveauet fra 2011 og 12 pga. den øgede PR-indsats og et 

allerede bekræftet antal volontører ved årsskiftet. For at øge programmets attraktivitet tilbydes nu flere årlige 

udrejsetidspunkter. På Finansloven 2015 er der afsat en pulje på 20 mio.kr., hvor organisationer kan få tilskud 

til deres volontørprogrammer. Denne pulje forventer Viva at opnå tilskud fra.  

 

Organisation og frivillige 

To af Vivas partnere fra Nicaragua og Filippinerne deltager i Diakonhøjskolens internationale kursus i 2015. 

Dette vil styrke partnerskabet og give mulighed for gode arrangementer for frivillige og medlemmer. Det er 

kun lidt over et år siden, at Viva flyttede i nyt kontor i Aarhus C. Dette har styrket frivillighedsmiljøet og vil 

blive ved at øge tilknytningsgraden hos frivillige og medlemmer. Både ud fra vores kontor i Aarhus og Køben-

havn foregår der regelmæssige frivillige aktiviteter, som er med til at styrke organisationsfundament og fælles-

skab omkring små som store udfordringer. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreningers (fondslovens) bestemmel-

ser om god regnskabsskik. 

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske 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 

aflægges, 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. 

 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, 

gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omreg-

nes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen 

på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. 

 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Øremærkede midler til navngivne formål og partnere anvendes inden for organisationens indsatsområder i 

samarbejde med partnere i modtagerlandene. Ej-øremærkede midler anvendes, hvor behovet er størst inden for 

indsatsområderne samt til blandt andet oplysningsarbejde i Danmark.  

 

Kollektive bidrag 

Kollektive gaver består af bidrag fra virksomheder, fonde, foreninger, kirker og lign. og indregnes på tidspunk-

tet for modtagelse. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Offentlige midler 

Offentlige midler består af DANIDA-bevillinger opnået gennem DMR-U og CISU samt tips- og lottomidler, 

momskompensation, børnepenge og skolepengerefusion og indregnes, i takt med at de anvendes. Der er også 

indregnet ansøgte DANIDA-midler formidlet direkte gennem DMR-U. 

 

Indtægter fra volontørprogram 

Indtægter der knytter sig til koordinering af volontørprogrammet, herunder volontørernes betaling af deltager-

bidrag, sprogskole, flybillet, forsikring mv. Indtægterne herfra er tidligere blevet indregnet efter et 50/50-

princip, hvor indtægter fra salg af volontørrejser, der strækker sig over balancedagen, er indregnet med halvde-

len i det gamle regnskabsår og halvdelen i det nye.  

 

Ledelsen har vurderet det mere retvisende, at indtægterne fra salget af volontørrejser indregnes i takt med fak-

tureringstidspunktet.   

 

Øvrige indtægter 

Øvrige indtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til fondens hovedaktivitet. 

 

Omkostninger til udviklingsprogram  

Udviklingsprogramomkostninger omfatter udviklingsprojekter for børn og unge med direkte overførsler til 

partnere, løn og gager til hovedsagligt programfagligt personale, kvalitetssikringsbesøg mv.  

 

Omkostninger til volontørprogram 

Volontørprogramomkostninger vedrører koordinering af volontørophold i udlandet og omfatter løn og gager til 

volontørkoordinering, rekruttering, træning, partnerudgifter, kost og logi mv. Omkostninger forbundet med 

volontørprogrammet indregnes i takt med de tilknyttede indtægter.  

 

Omkostninger til oplysning og fundraising  

Oplysning om børn og unges vilkår omfatter omkostninger til koordinering, frivillige arrangementer, kampag-

ner og foredrag. Fundraisingomkostninger omfatter koordinering af indsamlingsaktiviteter, materialer, for-

sendelser mv. 

 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til lokaler, løn til bogholder, revision og regnskabsmæs-

sig assistance, kontingenter mv. 

 

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede kursgevinster og -tab vedrørende 

transaktioner i fremmed valuta.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar-

gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet 

brugstid. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugsti-

der: 

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4 år 

 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

af/nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under tilgodehavender omfatter afholdte omkostninger, der vedrører 

efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender. 

 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse for 2014 

  2014 2013 

 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Personlige gaver  2.613.636 2.476.209 

Kollektive bidrag  1.042.369 1.121.467 

Offentlige midler 3 3.252.318 1.295.621 

Volontørprogram 4 1.329.820 1.384.805 

Øvrige indtægter  26.917 6.424   ___________ ___________ 

Indtægter  8.265.060 6.284.526   ___________ ___________ 

 

Udviklingsprogram 5 (5.622.422) (3.693.700) 

Volontørprogram 6 (1.303.031) (1.423.833) 

Oplysning og fundraising  7 (798.017) (573.828) 

Administration 8 (790.807) (740.203) 

Afskrivninger 9 (12.380) (2.573)   ___________ ___________ 

Omkostninger  (8.526.657) (6.434.137)  ___________ ___________ 

 

Driftsresultat  (261.597) (149.611) 

 

Finansielle omkostninger  (5) (28)   ___________ ___________ 

Årets resultat  (261.602) (149.639)   ___________ ___________   ___________ ___________ 

 

Forslag til resultatdisponering 

Overført til overført resultat  (261.602) (149.639)   ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2014 

  2014 2013 

 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 9 12.629 7.009   ___________ ___________ 

Materielle anlægsaktiver  12.629 7.009   ___________ ___________ 

 

Depositum 9 34.270 43.210   ___________ ___________ 

Finansielle anlægsaktiver  34.270 43.210   ___________ ___________ 

 

Anlægsaktiver  46.899 50.219   ___________ ___________ 

 

Debitorer  156.098 26.151 

Andre tilgodehavender  52.536 231.789 

Periodeafgrænsningsposter  30.213 34.688   ___________ ___________ 

Tilgodehavender  238.847 292.628   ___________ ___________ 

 

Likvide beholdninger 10 846.370 333.591   ___________ ___________ 

 

Omsætningsaktiver  1.085.217 626.219   ___________ ___________ 

 

Aktiver  1.132.116 676.438   ___________ ___________   ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2014 

  2014 2013 

 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Kapital 11 100 100 

Overført resultat 11 (595.403) (333.801) 

Hensættelser til projekter 1, 11 472.680 190.357   ___________ ___________ 

Egenkapital  (122.623) (143.344)   ___________ ___________ 

 

Gældsbrev  0 30.000   ___________ ___________ 

Langfristet gæld  0 30.000   ___________ ___________ 

 

Kreditorer  233.306 166.460 

Skyldige projektmidler 12 640.974 251.968 

Anden gæld 13 380.459 371.354   ___________ ___________ 

Kortfristet gæld  1.254.739 789.782   ___________ ___________ 

 

Gældsforpligtelser  1.254.739 819.782   ___________ ___________ 

 

Passiver  1.132.116 676.438   ___________ ___________   ___________ ___________ 

 

Oplysning om usikkerhed om going concern 2 

Offentlige indsamlinger 14 

Pantsætninger 15 

Eventualforpligtelser 16 

  



 

 

Noter 

1. Hensættelser til projekter 

    Interne  

    fordelinger  Årets  Program- 

 Saldo Fadder- Almindelige og øvrige Til forbrug i Administra- arbejde Saldo 

 01.01.2014 skaber gaver indbetalinger projekter projekter tionsbidrag Danmark 31.12.2014 

 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Opsøgende - gadebørn (OG) 29.019  41.575 276.657 19.380 366.631  (285.362) (33.761) (44.346) 3.162 

Børnehjem og familie (BF) 16.772 324.806 646.125 63.290 1.050.993 (538.669) (95.596) (129.324) 287.404 

Unge og uddannelse (UU) 89.943 40.700 449.548 20.243 600.434 (449.201) (57.493) (17.177) 76.563 

Fremme børns rettigheder (BR) 54.623 0 591.613 26.477 672.713 (498.967) (34.317) (33.878) 105.551  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 190.357 407.081 1.963.943 129.390 2.690.771 (1.772.199) (221.167) (224.725) 472.680  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
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Noter 

2. Oplysning om negativ egenkapital og going concern 

Foreningen har i år realiseret et underskud på 261.602 kr., som medfører, at egenkapitalen udgør ÷122.623 kr. 

Foreningens ledelse har som følge heraf fokus på at få reetableret egenkapitalen via indsamling af yderligere 

ikke øremærkede gaver og reduktion af omkostninger, hvilket ledelsen har udtrykt i ledelsesberetningen under 

forventninger for 2015. Herudover har foreningen ultimo 2014 indgået nye projektaftaler med Danida, der 

fremadrettet vil dække en del af foreningens administrations- og lønomkostninger. Det er således ledelsens 

forventning, at den frie egenkapital vil være genetableret i løbet af de kommende 1-2 år. 

 

 2014 2013 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

3. Offentlige midler 

DANIDA-bevilling 2.539.222 816.002 

Momskompensation 19.899 45.586 

Tips- og lottomidler 147.132 155.561 

Offentlige midler direkte fra DMR-U 546.065 278.472  ___________ ___________ 

 3.252.318 1.295.621  ___________ ___________ 

 

4. Volontørprogram 

Deltagerbidrag 526.891 496.939 

Teamvolontør-grundbidrag 43.391 137.333 

Flybilletter 436.547 566.085 

Hotelophold 14.075 11.365 

Rejseforsikringer 165.766 103.783 

Øvrige indtægter 143.150 69.300  ___________ ___________ 

 1.329.820 1.384.805  ___________ ___________ 

 

5. Udviklingsprogram 

Opsøgende - gadebørn 

Koordinering 162.602 164.672 

Projekter via private midler 259.506 199.282  ___________ ___________ 

 422.108 363.954  ___________ ___________ 

Børnehjem og familie 

Koordinering 162.602 164.672 

Projekter via offentlige midler 279.399 234.064 

Projekter via private midler 809.301 837.664  ___________ ___________ 

 1.251.302 1.236.400  ___________ ___________ 
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Noter 

 2014 2013 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

5. Udviklingsprogram, fortsat 

Unge og uddannelse 

Koordinering 162.602 164.672 

Projekter via offentlige midler 11.876 74.728 

Projekter via private midler 435.820 423.044  ___________ ___________ 

 610.298 662.444  ___________ ___________ 

Fremme børns rettigheder 

Koordinering 162.602 164.672 

Projekter via offentlige midler 2.080.151 467.167 

Projekter via offentlige projektmidler direkte fra DMR-U 546.065 278.472 

Projekter via private midler 549.896 520.591  ___________ ___________ 

 3.338.714 1.430.902  ___________ ___________ 

 

Totalt for alle indsatsområder 5.622.422 3.693.700  ___________ ___________ 

 

 

6. Omkostninger til volontørprogram 

Rejser og forsikringer 549.599 673.144 

Lokal transport 10.133 16.365 

Kost og logi 53.786 94.819 

Kurser og sprogskole 191.912 96.826 

Møder 28.231 5.714 

Koordinering 469.370 436.965 

Rettigheder Impact 0 100.000  ___________ ___________ 

 1.303.031 1.423.833  ___________ ___________ 

 

 

7. Omkostninger til oplysning og fundraising 

Oplysning 138.948 26.779 

Fundraising 147.882 153.459 

Arrangementer og frivillige aktiviteter 24.200 27.127 

Koordinering 486.987 366.463  ___________ ___________ 

 798.017 573.828  ___________ __________ 
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Noter 

 2014 2013 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

8. Administrationsomkostninger 

Husleje 105.630 65.690 

Varme 8.221 1.617 

Kontorfællesskab 12.234 3.176 

Revision og regnskabsmæssig assistance 57.063 75.375 

Kontorartikler, porto og gebyrer mv. 62.974 38.522 

Telefon, internet, it-udstyr mv.  95.470 111.944 

Fremmede tjenesteydelser 8.444 10.000 

Kontingenter 53.463 49.131 

Forsikringer 7.785 15.334 

Møder 16.199 15.944 

Repræsentation 5.572 10.558 

Konferencer, kursus og kompetenceudvikling  15.544 7.119 

Løn og gager 342.153 337.385 

Diverse   55 (1.592)  ___________ ___________ 

 790.807 740.203  ___________ ___________ 

 

 

   Andre 

  Depositum anlæg mv. 

  kr. kr.   ___________ ___________ 

9. Anlægsaktiver 

Kostpris 01.01.2014  44.700 8.092 

Tilgang  0 9.060 

Afgang  0 0   ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2014  44.700 17.152   ___________ ___________ 

 

Af- og nedskrivninger 01.01.2014  (1.490) (1.083) 

Årets afskrivninger  (8.940) (3.440)   ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2014  (10.430) (4.523)   ___________ ___________ 

 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2014  34.270 12.629   ___________ ___________ 
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Noter 

 2014  2013 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

10. Likvider 

Kasse 0 41 

Danske Bank, 0994 10533287, daglig drift 146.669 57.929 

Danske Bank, 0994 9279423, hovedkonto 11.562 3.866 

Danske Bank, 0994 4452148242, Impact 32.102 5.228 

Danske Bank, 0994 40003169, indstik 158 9.563 

Danske Bank, 0994 10805430, Fundraising III 397 2.353 

Danske Bank, 0994 10805449, DANIDA-bevillinger 630.415 214.181 

Danske Bank, 0994 4810221771, Arne Kristensen 2.890 10.820 

Danske Bank, øvrige konti 22.177 29.610  ___________ ___________ 

 846.370 333.591  ___________ ___________ 

 

11. Egenkapital 

 

Kapital 

 

Overført 

resultat  

 

Hensættelser 

til projekter 

 

I alt  

 

kr. 

 

kr. 

 

kr. 

 

kr. 

Egenkapital primo 100  

 

(333.801) 

 

190.357  

 

(143.344) 

Årets resultat 0  

 

(261.602) 

 

0  

 

(261.602) 

Årets bevægelse 0  

 

0  

 

282.323  

 

282.323  

Egenkapital ultimo 100  

 

(595.403) 

 

472.680  

 

(122.623) 
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Noter 

 2014 

 kr.  ___________ 

12. Skyldige projektmidler 

Indsatstitel: ”Writing a different story: Good treatment of Children and youth” 

 

CISU j.nr.: 14-1516-SP-sep 

 

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse  0 

Udbetalte tilskud i regnskabsåret  600.000  ___________ 

  600.000 

Overført til partnere i regnskabsåret 272.344 

Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 0  ___________ 

 272.344 

Overført til dansk administration 0 272.344  ___________ ___________ 

  327.656 

Optjente renteindtægter  0 

Renteindtægter afregnet i dette regnskabsår  0  ___________ 

Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  327.656  ___________ 

 

Indsatstitel: ”Youth perform social audit and advocacy in the security 

and justice sector reform in Honduras” 

 

CISU j.nr.: 14-1543-SP-sep 

 

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse  0 

Udbetalte tilskud i regnskabsåret  450.000  ___________ 

  450.000 

Overført til partnere i regnskabsåret 393.088 

Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 1.543  ___________ 

 394.631 

Overført til dansk administration 24.188 418.819  ___________ ___________ 

  31.181 

Optjente renteindtægter  0 

Renteindtægter afregnet i dette regnskabsår  0  ___________ 

Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  31.181  ___________ 
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Noter 

 2014 

 kr.  ___________ 

12. Skyldige projektmidler, fortsat 

Indsatstitel: ”Youth for Peace” 

 

CISU j.nr.: 13-1267-SP-apr 

 

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse  159.103 

Udbetalte tilskud i regnskabsåret  1.029.354  ___________ 

  1.188.457 

Overført til partnere i regnskabsåret 858.995 

Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 95.922  ___________ 

 954.917 

Overført til dansk administration 50.122 1.005.039  ___________ ___________ 

  183.418 

Optjente renteindtægter  0 

Renteindtægter afregnet i dette regnskabsår  0  ___________ 

Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  183.418  ___________ 

 

Indsatstitel: ”Organisational development of the network Red Viva Honduras’ 

and program and advocacy plans to promote social change in favour of children” 

 

CISU j.nr.: 11-1063-PA-dec 

 

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse  16.423 

Udbetalte tilskud i regnskabsåret  0  ___________ 

  16.423 

Overført til partnere i regnskabsåret 0 

Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 16.423  ___________ 

 16.423 

Overført til dansk administration 0 16.423  ___________ ___________ 

  0 

Optjente renteindtægter  0 

Renteindtægter afregnet i dette regnskabsår  0  ___________ 

Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  0  ___________ 
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Noter 

 2014 

 kr.  ___________ 

12. Skyldige projektmidler, fortsat 

Indsatstitel: ”Keeping Children Safe in Kampala” 

 

CISU j.nr.: 10-904-SP 

 

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse  18.689 

Udbetalte tilskud i regnskabsåret  0  ___________ 

  18.689 

Overført til partnere i regnskabsåret 0 

Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 18.689  ___________ 

 18.689 

Overført til dansk administration 0 18.689  ___________ ___________ 

  0 

Optjente renteindtægter  0 

Renteindtægter afregnet i dette regnskabsår  0  ___________ 

Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  0  ___________ 

 

Indsatstitel: ”Klassens Time i Bangladesh” 

 

CISU j.nr.: 14-359 

 

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse  0 

Udbetalte tilskud i regnskabsåret  0  ___________ 

  0 

Overført til partnere i regnskabsåret 0 

Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 4.000  ___________ 

 4.000 

Overført til dansk administration 0 4.000  ___________ ___________ 

  (4.000) 

Optjente renteindtægter  0 

Renteindtægter afregnet i dette regnskabsår  0  ___________ 

Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  (4.000)  ___________ 

 

Øvrige skyldige projektmidler  102.719  ___________ 

 

  640.974  ___________ 
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Noter 

 2014 2013 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

13. Anden gæld 

Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance 43.000 37.500 

Skyldige lønrelaterede poster 337.459 324.416 

Anden gæld 0 9.438  ___________ ___________ 

 380.459 371.354  ___________ ___________ 

 

14. Offentlige indsamlinger 

  

2014 

  

kr. 

Indtægter 

  
Indsamlet via hjemmeside 

 

61.005  

Indsamlet via MobilePay 

 

30.664  

Indsamlet via crowdfunding 

 

178  

  

91.847  

Udgifter 

  
Onlinedonation 

 

(12.000) 

Trykning og porto, volontørindsamlinger 

 

(1.477) 

SMS-tjeneste og MobilePay abonnomenter 

 

(8.200) 

Kampagneudgifter ifbm. VM2014 

 

(4.448) 

Udgiftsandel direct mail 

 

(9.847) 

Forbrug i projekter 

 

(57.251) 

  

(93.223) 

   
Resultat af offentlige indsamlinger 

 

(1.376) 

 

 

15. Pantsætninger 

Ingen. 

 

 

16. Eventualforpligtelser 

 

2014 

 

2013 

 

kr. 

 

kr. 

Forpligtelser i henhold til lejekontrakter frem til udløb 116.000  

 

95.000  

 

Foreningen har forpligtelser i forbindelse med leje af lokaler med opsigelsesvarsel på 7 måneder.  


