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Fondsoplysninger  

Fond 
Viva Danmark 
Klostergade 34, 3. sal 
8000 Aarhus C 
CVR-nr.: 30 03 76 77 
 
Tlf.: 40 23 19 42 
Hjemmesider: www.viva.dk og www.impact.co.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 børns vilkår, og som 
driver volontørprogrammet, Impact. Organisationen er den selvstændige danske gren af den internationale 
organisation, Viva med kontor i England, registreret under charity no.1053389. 
 
Bestyrelse 
Bent Christiansen, formand Michael Hedelund 
Berit Madsen  Morten Ove Andersen 
Kurt Sørensen Thomas Vejvad Hjort 
Leif Simonsen 
 
Ledelse og stab 
Arne Kristensen - leder, programansvarlig mv. 
Helle Gundersen - volontør og programmanager, koordinator i forhold til individuelle volontører, HR, mv.  
Christina Søndergaard Møller - team- og kommunikationsansvarlig (barsels- og forældreorlov januar - septem-
ber 2013, november - december 2013 på 25 timer, januar 2014 og frem på 30 timer) 
Hans Christian Andersen - it-ansvarlig (frivillig stab) 
Sara Fischer Nielsen - program- og oplysningskoordinator, koordinerer DANIDA-projekter (ansat med løntil-
skud december 2012 - juni 2013, herefter i tidsbegrænset ansættelse forlænget til udgangen af 2014)  
Svend Stokbæk - økonomi- og administrationsansvarlig 
Michael Thorlund - studentermedhjælper med koordinatoropgaver i forhold til volontørteams og frivillige 
 
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 2013 
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 fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af 
fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med fondslovens be-
stemmelser om god regnskabsskik. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler. 
 
Aarhus, den 26. april 2014 
 
Bestyrelse 
 
 
Bent Christiansen Berit Madsen Kurt Sørensen 
formand 
 

 

Leif Simonsen Michael Hedelund Morten Ove Andersen 

 

 

Thomas Vejvad Hjort  
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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 2013, 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 fondens 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 
fondens 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. 
 
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 fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overens-
stemmelse med lov om fonde og visse foreningers (fondslovens) bestemmelser om god regnskabsskik. 
 
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 26. april 2014 
 
Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 
Jakob B. Ditlevsen Torben Rohde Pedersen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Nøgletal for 2013 
 
Indtægter      

  2013 2012 2011 2010 2009 
Beløb 6.284.526 7.135.288 6.450.766 5.177.861 6.208.476 

 
Udsendte frivillige & praktikanter    

  2013 2012 2011 2010 2009 
Antal udsendte 69 71 93 50 113 
Total timer 32.580  41.130 49.680 29.880 62.772 
Total årsværk 16,9  21,4 23,4 15,5 32,6 

 
Sådan kom pengene ind  

 2013  2012  2011 
  Beløb Andel Beløb Andel Beløb Andel 

Private bidrag 2.476.209  39 % 2.786.692 39 % 2.521.327 39 % 
Kollektive bidrag* 1.121.467 18 % 1.137.961 16 % 1.172.209 18 % 
Danida-bevilling 1.094.474 18 % 1.511.507 21 % 944.695 15 % 
Andre offentlige midler 201.147 3 % 207.134 3 % 134.408 2 % 
Impact volontørprogram**  1.384.805 22 % 1.487.108 21 % 1.600.069 25 % 
Øvrige indtægter  6.424 0 % 4.886 0 %  78.057 1 % 
** Kirker, foreninger, virksomheder og fonde. 
** Volontørprogrammet finansieres via brugerbetaling 

 

 
Sådan blev pengene brugt  

 2013 2012 2011 
  Beløb Andel Beløb Andel Beløb Andel 

Udviklingsprogram børn* 3.696.700 57 % 3.900.419 56 % 3.247.608 52 % 
Impact volontørprogram 1.423.833 22 % 1.528.036 22 % 1.538.613 25 % 
Oplysning og fundraising 573.828  9 % 773.447 11 % 515.149 8 % 
Administration 742.775 12 % 761.584 11 % 937.435 15 % 
* Dækker over de fire indsatsområder for børn & unge  

 
Fire indsatsområder for børn og unge 

 2013 2012 2011 
  Beløb  Andel Beløb  Andel Beløb  Andel 

Opsøgende - gadebørn 363.954 10 % 494.768 13 % 314.852 10 % 
Børnehjem og familie 1.236.400 33 % 956.987 24 % 1.135.958 35 % 
Unge og Uddannelse 662.444 18 % 1.195.366 31 % 913.170 28 % 
Fremme børns rettigheder 1.430.902 39 % 1.253.298 32 % 883.629 27 % 
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Ledelsesberetning 

Vurdering af årets indsats 
Viva Danmark er en kirkelig 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. Vi vil gerne sige tak til vores trofaste givere og samarbejdspartnere, der har støtter os igen i år. Tak også 
til ansatte, bestyrelsesmedlemmer og alle vores frivillige for en stor indsats i 2013. 
 
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 
træning og kampagner, der sætter børns rettigheder på dagsordenen. I år har vi fokuseret på forebyggelse af 
seksuelt misbrug i Filippinerne og reduktion af ungdomsvold og kriminalitet i Honduras.  
 
De indsamlede midler bruges inden for disse indsatsområder. Private midler går som regel til navngivne bør-
neprojekter, mens DANIDA-midler går til at adressere bredere samfundsproblemer som f.eks. ungdomsar-
bejdsløshed, misbrug osv. i samarbejde med Viva lokalt. I samarbejde med Viva i Honduras drives også et 
volontørakademi, der tjener som læringscenter for danske udsendte volontører og lokale frivillige. Viva har 
fem tilknyttede medarbejdere i henholdsvis 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 2013 blev der indsamlet 4,9 mio.kr. (78%), mens volontørprogrammet udgjorde 1,38 mio.kr. (22%). De ind-
samlede gaver kom fra ca. 1.500 private givere, heraf 836 fastgivere og ca. 100 kirker, foreninger, fonde og 
virksomheder. Offentlige midler, primært fra DANIDA-bevillinger udgjorde 1,3 mio.kr. (21%). 
 
Impact volontørprogrammet 
Der blev i 2013 udsendt 69 volontører mod 71 året før. Lidt flere korttids- i forhold tillangtidsudsendte gav et 
lille  fald  i  indtægterne.  Et  volontørophold  ’derude’  er  typisk  første  skridt  til  et  langsigtet  engagement  for  børns  
rettigheder. Volontøren betaler selv opholdet (brugerbetaling), så børneprojekter ikke belastes økonomisk.  
 
Frivillighed i Danmark 
Det frivillige miljø består af knap 100 frivillige inden for fundraising, oplysning, coaching, volontørakademi 
m.m, centreret i Aarhus, København og Silkeborg. Lokale kirker støtter op om Vivas udsendte medarbejdere. 
Det anslås, at Viva har haft ca. 100 offentlige arrangementer, foredrag og lign., hvor der er blevet fortalt om 
udsatte børn og unges vilkår og samlet penge ind. 
 
Oplysningsarbejde og fundraising 
Lederne af henholdsvis Viva Nicaragua og Viva Honduras var i 2013 inviteret til at deltage i Diakonhøjskolens 
Internationale 3 mdrs. kursus. I den forbindelse blev der holdt foredrag rundt omkring i landet. I 2013 blev 
DANIDAs oplysningspulje søgt med henblik på styrkelse af organisationens oplysningsmateriale om børns 
vilkår.  
 
Nye tiltag i 2013  
I 2013 blev Vivas nye 3-års strategi lanceret der skaber retning og sammenhængskraft i organisationens virke. 
Den er blevet til i et samarbejde mellem frivillige, stab, bestyrelse og støtteprojekter. I 2012 blev navneskiftet 
fra Leve Børnene til Viva Danmark effektueret. Endelig flyttede Viva fra de små lokaler på Diakonhøjskolen til 
kontorfælleskabet Uhuset, der består af andre ulandsorganisationer i Aarhus C.  
  
Økonomisk vurdering af årets resultat 
Efter et godt år i 2012 er omsætningen i 2013 på 6.284.526 kr. tilbage på niveau med foreliggende år. Omsæt-
ningen er acceptabel, men dog under forventet i lyset af 2012’s flotte resultat. Faldet skyldes lavere DANIDA-
indtægter (ca. 400.000 kr.) og et fald i private bidrag (ca. 300.000 kr.). De kollektive bidrag og indtægter fra 
volontørprogrammet er på niveau med tidligere år. Årsresultat i 2013 på ÷149.639 kr. er tålelig, men dårligere 
end forventet. En vigtig prioritet i 2014 er derfor at generere et overskud til styrkelse af egenkapitalen.  
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Ledelsesberetning 

Private midler 
Efter væksten i 2012 faldt de private midler desværre med ca. 300.000 kr. til i alt ca. 2.5 mio.kr., hvilket er på 
niveau med tidligere år. De 836 fastgivers bidrag på ca. 1.5 mio.kr. er stabilt og på linje med årene før. Fastgi-
verbidrag udgør 60% af de samlede private bidrag. Faldet skyldes færre enkeltbidrag fra indsamlinger. Grun-
den hertil er dels, at en fundraisingsmedarbejders barselsperiode betød færre tiltag, dels færre langtidsvolontø-
rer som normalt genererer nye midler. Et par større enkeltbidrag i 2012 gør også udslaget. 
 
Kollektive midler 
Midlerne fra kirker, foreninger, fonde og virksomheder har været nogenlunde stabil de seneste tre år.  
 
DANIDA-midler og andre offentlige midler 
Årets DANIDA-midler på ca. 1,1 mio.kr. var et fald på ca. 400.000 kr. fra 2012, men stadig højere end 2011. 
Faldet skyldes et par måneder uden indtægt, da én stor bevilling udløb i marts, og en ny tilsvarende bevilling 
først startede i juli. Fire nye kortsigtede bevillinger gav i alt 172.000 kr., mens tre nye langsigtede bevillinger 
gav i alt 2,9 mio.kr. Disse giver Viva en styrket indgang til 2014, da ca. 1,6 mio.kr. allerede er sikret. Til sam-
menligning udgjorde de sikrede DANIDA-midler ved indgangen til 2013 blot ca. 100.000 kr. 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 
Lidt flere korttids- end langtidsvolontører betød at omsætningen var lidt lavere end året før. Der mærkes en 
stigende  konkurrence,  da  flere  danske  og  udenlandske  rejseselskaber  har  entreret  ”volontørmarkedet”.     
 
Omkostninger 
På trods af nedgangen i DANIDA- og private midler er midler brugt til udviklingsprojekter for børn og unge 
holdt på ca. 3,7 mio.kr. (2012: ca. 3,9 mio.kr.). Udgifterne til oplysning og fundraising er ca. 200.000 kr. lave-
re end i 2012, og de administrative udgifter over de sidste to år er reduceret med 190.000 kr.  
 
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. Det nye 
Aarhuskontor er møbleret med brugte og donerede møbler, og Københavnerkontoret stilles gratis til rådighed. 
Ved indkøb laves god research og tilbud indhentes via købsrabatter hos blandt andet ISOBRO.  
 
  



Viva Danmark 

 

8 

Ledelsesberetning 

Likviditetsstyring 
En stram likviditetsstyring sikres via sparsommelighed på variable omkostninger og løbende budgetopfølg-
ning. De sidste to års nedbringelse af de administrative udgifter og den store brug af frivillige bidrager til et 
kontrollet udgiftsniveau. De to største udgiftsposter, henholdsvis projektudbetalinger og lønomkostninger, er 
for-udsigelige, og udbetalinger er derfor kendte og kan planlægges lang tid frem. Da 60% af private midler 
kommer fra fastgivere, og da DANIDA-projekter er langsigtede (18-24 mdr.), sikres et forudsigeligt og regel-
mæssigt indtægts-flow. 
 
Tilgodehavender og projektforpligtelser 
Ved enkelte udviklingsprojekter er der i 2013 afsat midler, som først relaterer sig til budgetlagte udgifter i 
2014. Det betyder, at projekterne har et planlagt tilgodehavende, som afvikles i 2014. Disse tilgodehavender 
fra private indsamlede midler udgør 190.357 kr. ved udgangen af 2013, hvilket er på niveau med 2012.  
 
Forventninger til fremtiden 
Årets resultat i 2013 på ÷149.639 kr. påvirker egenkapitalen. Derfor vil den vigtigste prioritet i 2014 være at 
generere et overskud til styrkelse af egenkapitalen. 
 
Indsamling af midler 
Der gøres i 2014 en særlig indsats for at øge de private bidrag gennem fundraisingtiltag af frivillige, phoner-
virksomhed og en øget indsats for online-donationer.  Den store andel fastgivere (60% af private midler) giver 
et godt fundament for at øge de private midler. Gode relationer til udvalgte firmaer og fonde giver en forvent-
ning om en lille stigning i de kollektive midler. Visheden om at ca. 1,6 mio.kr. allerede er sikret gennem 
DANIDA-støtte giver også en positiv forventning til næste års resultat.  
 
Organisation 
Flytningen til nyt kontor i Aarhus C har i 2013 taget personaleressourcer, som nu er frigjort i 2014 til flere 
fundraisingtiltag. Det nye kontor styrker frivillighedsmiljøet, hvilket på lang sigt er en investering i organisati-
onens rekrutterings- og finansieringsgrundlag. 
 
Udviklingsprogram 
Vivas udviklingsprogram er markant styrket i 2012-13, og de tre nuværende bevillinger har sikret ca. 1,6 
mio.kr. i 2014. Samtidig er nye yderligere ansøgninger planlagt, og der forventes dermed en vækst i 2014. 
 
Impact volontørprogrammet 
Det forventes, at antallet af volontører bliver lidt lavere i 2014. En øget PR-indsats er igangsat og nye alliancer 
med kirker og foreninger etableres for at skærpe positioneringen på markedet. En større udgift på 100.000 kr. 
til rettigheder er endelig afviklet i 2013, hvilket også vil påvirke 2014-resultatet positivt. 
 
Frivillighed i Danmark 
Den nye 3-års strategi har fokus på styrkelse af frivilligmiljøet og etablering af flere frivilligudvalg inden for 
oplysning og fundraising. 2013 gav en lille stigning i fundraising båret af frivillige, som det håbes fortsætter. 
  



Viva Danmark 

 

9 

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 fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, 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. Umærkede midler anvendes, hvor behovet er størst inden for 
indsatsområderne samt til blandt andet oplysningsarbejde i Danmark. Volontørprogrammet drives hovedsage-
ligt af brugerbetaling. 
 
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 Projektrådgivningen samt Tips- 
og Lottomidler, momskompensation, børnepenge og skolepengerefusion og indregnes, i takt med at de anven-
des. 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. 
 
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 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 og realiserede kursgevinster og -tab vedrørende 
transaktioner i fremmed valuta.  
 
Balancen 
Materielle anlægsaktiver 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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 kontakte beholdninger og bankindeståender. 
 
Andre finansielle forpligtelser 
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efter-
følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 
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Resultatopgørelse for 2013 

  2013 2012 
 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Personlige gaver  2.476.209 2.786.692 
Kollektive bidrag  1.121.467 1.137.961 
Offentlige midler 2 1.295.621 1.718.641 
Volontørprogram 3 1.384.805 1.487.108 
Øvrige indtægter  6.424 4.886   ___________ ___________ 
Indtægter  6.284.526 7.135.288   ___________ ___________ 
 
Udviklingsprogram 4 (3.693.700) (3.900.419) 
Volontørprogram 5 (1.423.833) (1.528.036) 
Oplysning og fundraising  6 (573.828) (773.447) 
Administration 7 (740.203) (761.584) 
Afskrivninger 8 (2.573) 0   ___________ ___________ 
Omkostninger  (6.434.137) (6.963.486)  ___________ ___________ 
 
Driftsresultat  (149.611) 171.802 
 
Finansielle omkostninger  (28) (106)   ___________ ___________ 
Årets resultat  (149.639) 171.696   ___________ ___________   ___________ ___________ 
 
Forslag til resultatdisponering 
Overført til overført resultat  (149.639) 171.696   ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2013 

  2013 2012 
 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 8 7.009 0   ___________ ___________ 
Materielle anlægsaktiver  7.009 0   ___________ ___________ 
 
Depositum 8 43.210 0   ___________ ___________ 
Finansielle anlægsaktiver  43.210 0   ___________ ___________ 
 
Anlægsaktiver  50.219 0   ___________ ___________ 
 
Debitorer  26.151 82.668 
Andre tilgodehavender  231.789 157.814 
Periodeafgrænsningsposter  34.688 1.719   ___________ ___________ 
Tilgodehavender  292.628 242.201   ___________ ___________ 
 
Likvide beholdninger 9 333.591 688.858   ___________ ___________ 
 
Omsætningsaktiver  626.219 931.059   ___________ ___________ 
 
Aktiver  676.438 931.059   ___________ ___________   ___________ ___________ 
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Balance pr. 31.12.2013 

  2013 2012 
 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Fondskapital 10 100 100 
Overført resultat 10 (333.801) (184.162) 
Hensættelser til projekter 1 190.357 166.432    ___________ ___________ 
Egenkapital  (143.344) (17.630)   ___________ ___________ 
 
Gældsbrev  30.000 84.000   ___________ ___________ 
Langfristet gæld  30.000 84.000   ___________ ___________ 
 
Kreditorer  166.460 147.779 
Skyldige projektmidler 11 251.968 185.111 
Anden gæld 12 371.354 384.465 
Periodeafgrænsningsposter  0 147.334   ___________ ___________ 
Kortfristet gæld  789.782 864.689   ___________ ___________ 
 
Gældsforpligtelser  819.782 948.689   ___________ ___________ 
 
Passiver  676.438 931.059   ___________ ___________   ___________ ___________ 
 
Pantsætninger 13 
Eventualforpligtelser 14 
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Noter 
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Noter 

 2013 2012 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

2. Offentlige midler 
DANIDA-bevilling 816.002 1.221.574 
Momskompensation 45.586 56.001 
Tips- og Lottomidler 155.561 151.133 
Offentlige midler direkte fra DMR-U 278.472 289.933  ___________ ___________ 
 1.295.621 1.718.641  ___________ ___________ 
 
 
3. Volontørprogram 
Deltagerbidrag 496.939 553.057 
Flybilletter 231.085 316.173 
Hotelophold 6.250 5.900 
Rejseforsikringer 76.283 134.669 
Øvrige indtægter 69.300 77.900 
Team Volontør grundbidrag 504.948 399.409  ___________ ___________ 
 1.384.805 1.487.108  ___________ ___________ 
 
 
4. Udviklingsprogram 
Opsøgende - gadebørn 
Koordinering 164.672 126.683 
Projekter via offentlige midler 0 35.750 
Projekter via private midler 199.282 332.335  ___________ ___________ 
 363.954 494.768  ___________ ___________ 
Børnehjem og familie 
Koordinering 164.672 126.683 
Projekter via offentlige midler 234.064 142.143 
Projekter via offentlige projektmidler direkte fra DMR-U 0 74.347 
Projekter via private midler 837.664 613.814  ___________ ___________ 
 1.236.400 956.987  ___________ ___________ 
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Noter 

 2013 2012 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

4. Udviklingsprogram, fortsat 
Unge og uddannelse 
Koordinering 164.672 126.683 
Projekter via offentlige midler 74.728 479.696 
Projekter via offentlige projektmidler direkte fra DMR-U 0 111.170 
Projekter via private midler 423.044 477.817  ___________ ___________ 
 662.444 1.195.366  ___________ ___________ 
Fremme børns rettigheder 
Koordinering 164.672 126.683 
Projekter via offentlige midler 467.167 477.650 
Projekter via offentlige projektmidler direkte fra DMR-U 278.472 104.416 
Projekter via private midler 520.591 544.549  ___________ ___________ 
 1.430.902 1.253.298  ___________ ___________ 
 
Totalt for alle indsatsområder 3.693.700 3.900.419  ___________ ___________ 
 
 
5. Omkostninger til volontørprogram 
Rejser og forsikringer 673.144 621.543 
Lokal transport 16.365 14.053 
Kost og logi 94.819 184.917 
Kurser og sprogskole 96.826 187.330 
Møder 5.714 4.119 
Koordinering 436.965 416.074 
Rettigheder Impact 100.000 100.000  ___________ ___________ 
 1.423.833 1.528.036  ___________ ___________ 
 
 
6. Omkostninger til oplysning og fundraising 
Oplysning 26.779 136.225 
Fundraising 153.459 205.769 
Arrangementer og frivillige aktiviteter 27.127 51.790 
Koordinering 366.463 379.663  ___________ ___________ 
 573.828 773.447  ___________ __________ 



Viva Danmark 

 

18 

Noter 

 2013 2012 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

7. Administrationsomkostninger 
Husleje 65.690 62.500 
Varme 1.617 0 
Kontorfællesskab 3.176 0 
Revision og regnskabsmæssig assistance 75.375 73.125 
Kontorartikler, porto og gebyrer mv. 38.522 28.091 
Telefon, internet, it-udstyr mv.  111.944 139.364 
Fremmede tjenesteydelser 10.000 0 
Kontingenter 49.131 52.017 
Forsikringer 15.334 14.549 
Møder 15.944 20.887 
Repræsentation 10.558 5.029 
Konferencer, kursus og kompetenceudvikling  7.119 24.038 
Løn og gager 337.385 342.094 
Diverse   (1.592) 140  ___________ ___________ 
 740.203 761.834  ___________ ___________ 
 
 
   Andre 
  Depositum anlæg mv. 
  kr. kr.   ___________ ___________ 

8. Materielle anlægsaktiver 
Kostpris 01.01.2013  0 0 
Tilgang  44.700 8.092 
Afgang  0 0   ___________ ___________ 
Kostpris 31.12.2013  44.700 8.092   ___________ ___________ 
 
Af- og nedskrivninger 01.01.2013  0 0 
Årets afskrivninger  (1.490) (1.083)   ___________ ___________ 
Af- og nedskrivninger 31.12.2013  (1.490) (1.083)   ___________ ___________ 
 
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013  43.210 7.009   ___________ ___________ 
 
  



Viva Danmark 

 

19 

Noter 

 2013  2012 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

9. Likvider 
Kasse 41 41 
Danske Bank, 0994 10533287, daglig drift 57.929 351.530 
Danske Bank, 0994 9279423, hovedkonto 3.866 48.001 
Danske Bank, 0994 4452148242, Impact 5.228 23.262 
Danske Bank, 0994 40003169, indstik 9.563 24.412 
Danske Bank, 0994 4452217945, skoleenhed 0 (120) 
Danske Bank, 0994 10805430, Fundraising III 2.353 41.512 
Danske Bank, 0994 10805449, DANIDA-bevillinger 214.181 148.644 
Danske Bank, 0994 4810221771, Arne Kristensen 10.820 12.599 
Danske Bank, 0994 4810271078, Bent og Kathrine 0 14.809 
Danske Bank, øvrige konti 29.610 24.168  ___________ ___________ 
 333.591 688.858  ___________ ___________ 
 
 
 Fonds- Overført 
 kapital resultat 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

10. Egenkapital 
Saldo 01.01.2013 100 (184.162) 
Årets resultat 0 (149.639)   ___________ ___________ 
Saldo 31.12.2013 100 (333.801)  ___________ ___________ 
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Noter 

 2013 
 kr.  ___________ 

11. Skyldige projektmidler 
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  58.307 
Udbetalte tilskud i regnskabsåret  0  ___________ 
  58.307 
Overført til partnere i regnskabsåret 37.579 
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 4.856  ___________ 
 42.435 
Overført til dansk administration (551) 41.884  ___________ ___________ 
  16.423 
Optjente renteindtægter  0 
Renteindtægter afregnet i dette regnskabsår  0  ___________ 
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  16.423  ___________ 
 
Indsatstitel: Keeping Children Safe in Kampala 
 
CISU j.nr.: 10-904-SP 
 
Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse  90.896 
Udbetalte tilskud i regnskabsåret  0  ___________ 
  90.896 
Overført til partnere i regnskabsåret 55.947 
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 16.420  ___________ 
 72.367 
Overført til dansk administration (160) 72.207  ___________ ___________ 
  18.689 
 
Optjente renteindtægter  0 
Renteindtægter afregnet i dette regnskabsår  0  ___________ 
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  18.689  ___________ 
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Noter 

 2013 
 kr.  ___________ 

11. Skyldige projektmidler, fortsat 
Indsatstitel: Youth for Peace 
 
CISU j.nr.: 13-1267-SP-apr 
 
Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse  0 
Udbetalte tilskud i regnskabsåret  500.000  ___________ 
  500.000 
Overført til partnere i regnskabsåret 303.392 
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 12.446  ___________ 
 315.838 
Overført til dansk administration 25.061 340.899  ___________ ___________ 
  159.101 
Optjente renteindtægter  0 
Renteindtægter afregnet i dette regnskabsår  0  ___________ 
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning  159.103  ___________ 
 
Øvrige skyldige projektmidler  57.753  ___________ 
 
  251.968  ___________ 
 
 
 2013 2012 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

12. Anden gæld 
Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance 37.500 98.125 
Skyldige lønrelaterede poster 324.416 283.503 
Anden gæld 9.438 2.837  ___________ ___________ 
 371.354 384.465  ___________ ___________ 
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Noter 

13. Pantsætninger 
Ingen. 
 
 
 2013 2012 
 kr. kr.  ___________ ___________ 

14. Eventualforpligtelser 
Der er indgået en aftale om overtagelse af rettighederne til Impact.  
Der betales fra 2009 til 2013 100.000 kr. pr. år. 
 
Restforpligtelsen udgør 31.12. 0 100.000  ___________ ___________ 
 
Der påhviler Viva Danmark huslejeforpligtelser mv. for 95 t.kr. i forbindelse med lejemålet i Uhuset. 
 

 SBV/ap 
T:\AFD41000\1131356\2013\1131356re001.docx 



 

 

Noter 

1. Hensættelser til projekter 
    Interne  
    fordelinger  Årets  Program- 
 Saldo Fadder- Almindelige og øvrige Til forbrug i Administra- arbejde Saldo 
 01.01.2013 skaber gaver indbetalinger projekter projekter tionsbidrag Danmark 31.12.2013 
 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Opsøgende - gadebørn (OG) 23.872  68.225 175.524 4.595 272.216  (194.136) (23.761) (25.300) 29.019 
Børnehjem og familie (BF) 13.608 332.988 583.972 163.877 1.094.445 (834.500) (95.184) (147.989) 16.772 
Unge og uddannelse (UU) 49.013 31.300 501.436 (33.452) 548.297 (382.113) (50.585) (25.656) 89.943 
Fremme børns rettigheder (BR) 79.939 0 536.447 33.607 649.993 (545.908) (27.125) (22.337) 54.623  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 166.432 432.513 1.797.379 168.627 2.564.951 (1.956.657) (196.655) (221.282) 190.357  __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 


