
PlanBørnefonden
Årsrapport 2019-20



Udgives af
PlanBørnefonden
Mimersgade 47, 4. sal
2200 København N
Telefon 70 22 12 11
mail@planbornefonden.dk
www.planbornefonden.dk
CVR-nummer: 20356731
Stiftet: 24. april 1997
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. juli 2019-30. juni 2020

Revisor
PriceWaterhouseCoopers (PwC)
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Ansvarshavende redaktion
Dorthe Petersen

Layout og foto: PlanBørnefonden

PlanBørnefonden er en af Danmarks største privatfinansierede børnerettighedsorganisationer. Vi arbejder langsigtet i 
verdens mest skrøbelige og udsatte områder for at sikre børn og unges rettigheder og skabe lige muligheder for alle 
uanset køn. Det sker i tæt samarbejde med vores kollegaer i Plan International i 77 lande over hele verden.

Forord  Side   3
En del af Plan International Side   5
Programindsats Side   7
Sponsorship Side 18
Partnerskaber Side 18
Højdepunkter Side 29
Ledelse    Side 36
Årsregnskab          Side 40 

 

Indhold

Twitter: 
@planbornefonden

Facebook: 
PlanBørnefonden

Instagram: 
@planbornefonden

YouTube: 
PlanBørnefonden

LinkedIn:
PlanBørnefonden

2



Det seneste år i PlanBørnefonden bærer præg af 
spændende samarbejder, særlige begivenheder og flotte 
resultater. Alt sammen takket være vores trofaste 
sponsorer, loyale samarbejdspartnere og dedikerede 
medarbejdere. Der er dog én særlig begivenhed, som vil 
sætte et aftryk, vi gerne havde været foruden. Det er 
naturligvis den verdensomspændende COVID-19-pandemi.

COVID-19-krisen ramte hurtigt, og den ramte hårdt. For 
PlanBørnefonden betød virussen, at vi måtte ændre i vores 
arbejdsgange, arbejdsmetoder, indsatser og aktiviteter. Vi 
blev nødt til at tænke anderledes og eksekvere hurtigt – og 
det gjorde vi.

Krisen sætter pigerne tilbage
I mange af de lande, hvor vi arbejder for at forbedre de 
generelle levevilkår og fremtidsudsigter, har krisen ramt på 
allersmerteligste vis. Men følgevirkningerne kan ramme 
endnu hårdere. Eksempelvis kan antallet af mennesker, der 
sulter, blive fordoblet på grund af COVID-19. Flere end en 

kvart milliard mennesker vil akut mangle mad i slutningen af 
2020, hvis der ikke handles. Når samfund lukkes ned, og 
regeringer indfører udgangsforbud, så medfører det 
ekstrem fattigdom og sult for de millioner af mennesker, der 
er tvunget til at skaffe midler til det næste måltid på daglig 
basis.

Typisk er det de allermest sårbare og mest 
marginaliserede, der bliver ramt hårdest under kriser. Her 
tænker jeg særligt på pigerne. En ny rapport fra 
PlanBørnefonden og Plan International viser, hvordan 
nedlukninger af hele samfund og restriktioner for at stoppe 
smittespredningen er gået hårdt ud over piger og unge 
kvinder. De er i forhøjet risiko for ikke at komme tilbage i 
skole, blive misbrugt eller ende i tvunget ægteskab og 
graviditet, mens de stadig er børn. 

Vi risikerer altså at sætte 20 års fremskridt for pigers 
uddannelse over styr og efterlade sårbare piger uden 
adgang til social støtte, hvis ikke vi gør noget nu. Derfor 
arbejder PlanBørnefonden og Plan International lige nu på 
at indsamle 100 millioner euro på verdensplan – midler, der 
skal gå til at beskytte de mest udsatte børn og deres 
lokalsamfund i mindst 50 lande. Og vi vil have et klart og 
målrettet fokus på pigerne. 

Tusind tak for jeres støtte
Takket være vores godt 50.000 danske sponsorers faste 
månedlige bidrag har PlanBørnefonden et solidt økonomisk 
fundament, som er afgørende, når kriser som COVID-19 
rammer. Det er vi meget taknemmelige for. En stor tak skal 
også lyde til donorer som Danida, virksomheder og fonde, 

I fælles front mod COVID-19
Af Stine Bosse, formand

forord

”Vi risikerer at sætte 20 års 
fremskridt for pigers uddannelse 

over styr og efterlade sårbare 
piger uden adgang til social støtte, 

hvis ikke vi gør noget nu."

fortsættes
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der har vist stor velvilje i forhold til at omlægge midler og 
ovenikøbet uddele flere midler til vores COVID-19-indsats. 
Donorerne kender os, og de ved, at vi som organisation 
kan agere hurtigt, og at midlerne straks vil komme ud at 
arbejde. Og ganske rigtigt. Den store opbakning gjorde, at 
vi kunne sætte hurtigt ind og gøre en kæmpe forskel for 
tusindvis af mennesker i verdens mest udsatte områder og 
skrøbeligste stater. Du kan læse om vores COVID-19-
indsatser i denne årsrapport.

Vores styrke
Det er vores organisations klare styrke, at vi allerede er til 
stede ude i lokalsamfundene, at vi har tæt kontakt til vores 
lokale kollegaer, partnerorganisationer, myndigheder og 
samarbejdspartnere ude i felten, og at der udvises stor tillid 
til vores organisation lokalt. Netop dét gør os i stand til at 
rykke hurtigere og mere effektivt end de fleste andre 
organisationer. Desuden har vi solid erfaring med at agere i 
alvorlige krisesituationer, som det også skete under ebola 
og andre humanitære katastrofer. Vi var derfor rustet til at 
handle, da COVID-19 udviklede sig til en 
verdensomspændende pandemi.

Respekt for unge
Under COVID-19-krisen er vi endnu engang blevet 
bekræftet i, at de unge, som vi arbejder med i verdens 
mest udsatte områder, nægter at lade stå til. De trak i 
arbejdstøjet og gik forrest i kampen mod pandemien, så 
snart den brød ud. I Vestafrika syede unge kvinder 
eksempelvis ansigtsmasker, som de delte ud i 
lokalområderne, og i Østafrika tog de unge selv initiativ til at 
sætte håndvaske op og lave store informationskampagner i 
slumområderne. Den unge generation i verdens allermest 
udsatte områder har så meget mod og livskraft, og de 
kæmper utrætteligt. Det er på én gang tankevækkende og 
dybt imponerende, at børn og unge, der lever i ekstrem 
fattigdom og til daglig kæmper for overlevelse, har mod på 
og kræfter til at tagen sagen i egen hånd på den måde. De 
vil forandringen, og de har et kæmpe potentiale. Derfor 
giver vores arbejde og investering i ungdommen så god 
mening. 

Rettidig omhu er afgørende
Det er vigtigere end nogensinde, at man som organisation 
er sig sit ansvar bevidst, handler beslutsomt og med 
rettidig omhu. Særligt i en krisesituation. Vi venter ikke på 
følgeeffekterne. Vi tager de tiltag, der er nødvendige for at 
forberede organisationen på, at der også vil komme store 
økonomiske følgevirkninger herhjemme og globalt af 
COVID-19. 
Krisen har blandt andet betydet, at vi har speedet nogle 
processer op og truffet nogle beslutninger på få måneder, 
som vi før COVID-19 ville have brugt flere år på. Det er 
kunsten, når vi taler krisehåndtering. Både at håndtere 

krisen og samtidig være opmærksom på, hvad krisen 
byder på af nye muligheder og så gribe dem.
En af de ændringer, vi kommer til at se, er måden, vi 
kommunikerer på digitalt. Inden længe vil vores sponsorer 
opleve en meget bedre direkte kommunikation – en tættere, 
digital og meget mere inddragende kommunikation. Det 
glæder vi os meget til at sætte i søen, og vi tror på, at det 
vil være til stor glæde for vores sponsorer og deres 
sponsorbørn.   

Ny teknologi skal øge effektiviteten 
Herhjemme betød krisen helt konkret, at vores medarbejde-
re måtte arbejde hjemmefra, og at vi måtte ty til brugen af 
digitale redskaber i langt højere grad end tidligere. Vores 
medarbejdere accepterede den nye teknologi og de nye 
arbejdsvilkår uden at blinke. Brugen af de virtuelle værk-
tøjer både ude og hjemme viste sig at fungere overrasken-
de godt, og det har givet os værdifuld viden, som vi skal 
bruge klogt. Meget af den læring tager vi med i vores stra-
tegi for, hvordan vi skal tilrettelægge vores arbejde frem-
over, hvor vi i langt højere grad vil bruge teknologien til at 
blive mere effektive, og det er helt sikkert noget, vi kommer 
til at gøre meget mere brug af. 

Fremtiden er uvis
Ingen ved, hvad der kommer til at ske i fremtiden; om virus 
kommer tilbage i en anden bølge. Om følgevirkningerne i 
de sårbare områder er så katastrofale, at de bliver svære at 
rette op på. Men vi ved, at vi har lært af krisen, og at vi er 
blevet bekræftet i, at vi som organisation er agil, omstil-
lingsparat og handlekraftig. 
I kan stole på, at vi gør alt, hvad vi kan for at forberede os 
på det værste – både i Danmark og ude i verden – i samar-
bejde med de børn, unge og familier, som vi kæmper for.

Jeg vil glæde mig meget til sammen med vores nye direk-
tør, Dorthe Petersen, at sætte nye mål og bruge vores styr-
ke positivt og til glæde for de mest udsatte og marginalise-
rede børn, unge og familier i verden.

På de følgende sider kan du læse om vores arbejde og re-
sultater fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020.

forord
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Planbørnefonden 
- en del af plan international



globale resultater i 2019
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PlanBørnefonden arbejder langsigtet i verdens mest skrøbelige og udsatte områder for at sikre børn og unges rettigheder og 
skabe lige muligheder for alle uanset køn. Det sker i tæt samarbejde med vores kollegaer i Plan International i 77 lande over 
hele verden. Plan International er en af de største og ældste børnerettighedsorganisationer i verden.

plan international

global indtægt  globalt forbrug 
6.661.307.849 kr.  6.467.794.995 kr.



programindsats



vi gør en forskel  

programindsats

Kernen i vores arbejde er at skabe en positiv og mærkbar 
forskel for udsatte børn, unge, familier og lokalområder i 
nogle af verdens skrøbeligste stater for de midler, vi bliver 
betroet. 
Alle børn har ret til at vokse op under sunde og trygge 
forhold. Vi støtter derfor børn gennem hele deres opvækst i 
omkring 50 af verdens fattigste lande. 
I Vestafrika arbejder vi hovedsageligt i de sårbare 
landdistrikter for at sikre en sund og tryg 
udvikling for børn og unge. I Østafrika er vi primært tilstede 
i slumområderne i de større byer, hvor vi styrker unges 
kompetencer og muligheder. Vi har de unge i centrum og 
støtter dem i at påvirke de beslutninger, der har betydning 
for deres liv.

fokus på piger
I alle vores indsatser har vi et særligt fokus på piger, som 
er den gruppe i verden, der er mest udsat for diskrimination 
og stigmatisering – alene på grund af deres alder og køn. 
Al udvikling begynder med at sikre pigers rettigheder. Det 
gavner både lokalsamfund, lande og hele verden, når piger 
kommer i skole, får lov til at bestemme over deres egen 
krop og inddrages i beslutningsprocesser. Derfor arbejder 
PlanBørnefonden aktivt for FN’s verdensmål 5 om 
ligestilling mellem kønnene. 

 

derfor støtter vi piger
•  1 ud af 10 piger mellem 15 og 24 år kan hverken læse 

eller skrive.
•  12 millioner piger under 18 år bliver giftet bort hvert år.
•  3 millioner piger mellem 15-19 år er blevet voldtaget. 

Under 10 procent får hjælp.
•  2 millioner piger under 15 år bliver gravide hvert år.

programindsats 
Vores indsatser er fokuseret omkring tre tematiske områ-
der, der er beskrevet på de følgende sider.

1.  Sikre børn en sund og tryg barndom 
 

2.  Unge som aktive forandringsagenter 

3.    Skabe modstandsdygtige lokalsamfund og yde 
humanitær bistand
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De første år i et barns liv er afgørende for barnets evne til at lære og udvikle sig resten af livet. Vores målgruppe her er de 
0-6-årige samt deres forældre, og vores indsats omfatter sundhed, ernæring, rent vand og beskyttelse, herunder adgang til 
fødselsattester og udvikling af børns kognitive evner og understøttelse af dere sociale og emotionelle udvikling, som bl.a. 
sikres gennem leg, støtte til forældre og udvikling af tilbud. 

Programindsats 1: 
Sikre børn en sund og tryg barndom

Programindsats

Målgruppe: 0-6-årige og deres forældre
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Programindsats

Gennem de sidste tre årtier har krig og konflikter i det østlige Afrika tvun-
get millioner af børn og voksne på flugt. Det betyder, at mange børn vok-
ser op uden adgang til uddannelse og basale livsfærdigheder. 
LEGO Fonden støtter børn i flygtningelejre i Uganda, Etiopien og Tanzania 
med en bevilling på 100 millioner dollars. Med projektet ’PlayMatters’ sæt-
ter LEGO Fonden fokus på vigtigheden af læring og leg i kriseområder. 
Det vil styrke børnenes udvikling og hjælpe dem til at bearbejde traumati-
ske oplevelser.
Projektet udføres af PlanBørnefonden sammen med fem andre NGO’er og 
ventes at nå ud til 10.000 skolelærere og undervisere og 170.000 foræl-
dre, som alle får uddannelse i at implementere læring gennem leg. Mere 
end 800.000 børn og deres forældre vil få gavn af projektet.

rent vand til verdens fattigste
Siden 2014 har PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond samarbejdet 
om at sikre adgang til rent vand samt forbedre hygiejne og de sanitære 
forhold hos verdens mest udsatte, og sidste år indgik vi en strategisk part-
nerskabsaftale. 
Vi er i gang med at teste ny teknologi, som vil kunne skaffe vandforsyning 
til selv de mest fjerntliggende landsbyer. Projektet omfatter to landsbyer i 
Togo, hvor Grundfos-vandpumper drevet af solenergi og saltvandsbatteri-
er skal erstatte nogle gamle, hånddrevne modeller og automatisk pumpe 
vand op og sende det direkte fra brøndene ind i landsbyerne.
Projektet forbedrer adgangen til rent drikkevand for de knap 1.600 indbyg-
gere i de to landsbyer. Også nabolandsbyerne får gavn af projektet, da 
indbyggerne kan købe vand ved de to tappesteder.
Derudover er vi i gang med et projekt, hvor vi etablerer yderligere 10 nye 
solcelledrevne vandsystemer til gavn for mere end 33.000 indbyggere i 
Togo.
Siden 2014 har vi sammen med Poul Due Jensens Fond etableret ni sol-
celledrevne vandsystemer, som samlet giver vand til 10 landsbyer i Togo 
med i alt ca. 12.000 indbyggere.

100 millioner dollars til børn på flugt
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Resultat 
•  Flere end 100.000 børn har modtaget 

støtte. Herunder har forældre og 
lokale sundhedsmyndigheder fået 
generel viden om ernæring og støtte 
til behandling af fejlernærede børn. 



Programindsats 2: Unge som aktive 
forandringsagenter

Programindsats

Målgruppe: 14-25-årige
Unge i verdens udsatte områder har både ønsket, 
motivationen og potentialet til at skabe massive 
forandringer for dem selv, deres lokalsamfund og på sigt 
også for deres land. Gennem vores projekter og 
programmer styrker vi derfor de unges mulighed for at 
udvikle sig til ’aktive forandringsagenter’. Vores arbejde 
finder sted i byernes udsatte slumområder og i de fattigste 
landområder, hvor vi har et tæt samarbejde med de lokale 

unge, civilsamfundsorganisationer, lokale myndigheder og 
vores kollegaer i Plan International.
Vores indsatser er primært finansieret af vores strategiske 
partnerskabsaftale med Danida, som dækker Kenya, 
Etiopien, Zimbabwe, Uganda, Togo, Benin, Burkina Faso 
og Mali. Men også donationer fra private virksomheder, EU 
og Danmarks Indsamling muliggør vores arbejde. 

Vi arbejder for at styrke de unges mulighed for at udøve 
aktivt medborgerskab og organisere sig i stærke 
fællesskaber med andre unge, og vi kæmper for deres ret 
til at ytre sig og have demokratisk indflydelse. 
Vi giver unge i storbyernes slumområder i Kenya, Etiopien, 
Zimbabwe og Uganda og i landområderne i Togo, Benin, 
Burkina Faso og Mali redskaber til at organisere sig i større 

eller mindre grupper, gå i dialog med myndighederne og 
kræve deres ret. Det kan være ualmindeligt svært at 
trænge igennem som enkeltperson – men sammen står de 
unge stærkt. Vi arbejder derfor for at styrke de unges 
stemme, så de kan få øget kollektiv indflydelse på lokalt 
plan og ad den vej forbedre forholdene i deres 
lokalområde.

Medborgerskab, indflydelse og aktivisme
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Unge ER BLEVET MOBILJOURNALISTER

Programindsats

Unge i slumområder i Uganda, Kenya, Etiopien og Zimbabwe er blevet klædt 
på til at fortælle om de udfordringer, de oplever i deres hverdag. Sammen 
med den prisvindende journalist Yusuf Omar fra Hashtag Our Stories har vi 
undervist de unge i mobiljournalistik og lært dem, hvordan de bedst formidler 
deres historier på de sociale medier. De nye færdigheder giver de unge bed-
re mulighed for at dokumentere og sætte fokus på de problematikker, de op-
lever i deres hverdag og selv komme med forslag til løsninger. 
Under COVID-19-krisen har de unge bl.a. dokumenteret, hvordan epidemien 
har ramt deres områder. De har lavet små oplysningsvideoer, som de har delt 
på de sociale medier, og arrangeret online møder, så de fortsat kan inspirere 
hinanden.  

Flere hundrede millioner børn og unge vokser op i dyb fattig-
dom og usikkerhed i byernes slumområder. Her er vold, kri-
minalitet og overgreb en del af hverdagen. Omkring 90 pro-
cent af de unge i Zimbabwe, Uganda og Kenya føler sig 
usikre i det offentlige rum. Især piger og unge kvinder ud-
sættes for chikane og overgreb. 
I byernes slumområder arbejder vi bl.a. med at give de unge 
redskaber til at dokumentere den vold, der finder sted, hvil-
ket giver dem bedre mulighed for at gå i dialog med myndig-
hederne. De unge laver bl.a. spørgeskemaundersøgelser, 
kortlægger de voldsplagede områder og kommer med bud 
på løsninger, så de i samarbejde med de lokale myndighe-
der kan komme kriminaliteten til livs og kræve deres ret til at 
bo i slumområder og byer med mindre vold og konflikt.

Unge skaber tryghed i 
byernes slumområder

Resultater 
•  I Øst- og Vestafrika har 

PlanBørnefonden via 
civilsamfundspartnere samarbejdet 
med flere end 510 ungegrupper, 
som består af 9.166 unge kvinder og 
10.340 unge mænd. 

•  Ungegrupperne har været i dialog 
med de lokale myndigheder og 
andre beslutningstagere for at 
adressere udfordringer og forbedre 
sikkerheden og sundheden i deres 
lokalområder.

Resultater
•  4.047 unge i Østafrika har bidraget til sikkerheds- 

og tryghedsskabende aktiviteter i samarbejde 
med politi og myndigheder, hvilket har reduceret 
volden i de urbane områder. 

•  De unge har udviklet 87 tiltag, der forbedrer 
sikkerheden i deres områder. Der er bl.a. blevet 
opsat solcellelygtepæle, arrangeret 
selvforsvarstræning og udviklet sociale og 
kulturelle initiativer, som styrker 
fællesskabsfølelsen i slumområderne.   

•  Vores indsats kommer godt 2,5 millioner borgere 
i 13 slumområder til gode.
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Programindsats

Vold, sikkerhed og sundhed

Resultater
•     74.944 unge kvinder og 55.715 unge mænd i Vestafrika har modtaget råd og oplysning fra 1.379 

aktive ung-til-ung-formidlere om kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder, dvs. deres ret til at 
bestemme over egen krop, egen sundhed, seksualitet og identitet. 

•      238.839 unge har benyttet sundhedscentre, hvor vi har uddannet sundhedspersonalet til at møde de 
unge i øjenhøjde og have fokus på de unges udfordringer såsom kønssygdomme og prævention.  

•     Aktivister, journalister, religiøse ledere og landsbyledere fra hele Mali deltog på PlanBørnefondens 
konference i september 2019 for at stoppe omskæring af piger. I kølvandet på konferencen fortalte 
en af landets mest fremtrædende religiøse ledere på nationalt tv om de negative konsekvenser af 
kvindelig omskæring. 

Verden over bliver to millioner piger under 15 år gravide 
hvert år, 12 millioner piger under 18 år bliver giftet bort, og 
mere end tre millioner piger er i fare for at blive omskåret. I 
landområderne i Mali, Burkina Faso, Togo og Benin 
arbejder vi med at ændre holdninger, lovgivninger og 
normer, der påvirker kvinders seksuelle sundhed negativt 
og indskrænker deres seksuelle rettigheder. Vi klæder 

unge på til at oplyse andre unge om emner som 
familieplanlægning, prævention og kønssygdomme, og vi 
lærer dem at videreformidle deres viden, f.eks. gennem 
radioprogrammer, landsbymøder og gadeteater. Vi støtter 
desuden ungegrupperne i at gå i dialog med bl.a. forældre, 
skoler, religiøse ledere og myndigheder.

Vi kæmper for pigers seksuelle sundhed og rettigheder
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Programindsats

Økonomisk uafhængighed

Resultater
•  Omkring 6.500 unge i Øst- og Vestafrika har fået styrket deres faglige færdigheder indenfor 

iværksætteri, økonomi og konkrete håndværksmæssige færdigheder gennem vores strategiske 
partnerskabsaftale med Danida. 

•  Godt 2.000 unge har udviklet forretningsplaner for at starte eller udvide deres virksomheder. Af dem 
har cirka 500 fået et lån af en finansiel institution. 

Vi styrker unges mulighed for at få en faglig uddannelse, 
læreplads, adgang til viden og ny teknologi. Vi underviser 
desuden de unge i iværksætteri og rådgiver dem om deres 
forretningsidéer. På den måde bliver de bedst muligt rustet 
til at starte eller udvide deres egen virksomhed og ad den 
vej skabe bedre vilkår for dem selv, deres familier og 
lokalsamfund.
I samarbejde med lokale organisationer støtter vi tusindvis 
af unge kvinder og mænd, der er organiseret i såkaldte 
spare-lånegrupper. Her kan de unge tage små lån med 
meget lav rente, som de kan investere i deres virksomheder 
og dermed forbedre deres produktivitet. De unge bliver 
undervist i at holde regnskab og får kompetencer, der kan 
hjælpe dem til at starte egen forretning eller finde et 
arbejde. 

Fokus på unges muligheder 
og fremtidsudsigter
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Millioner af børn og unges liv bliver påvirket af konflikter, 
krige eller naturkatastrofer. Vi er til stede i omkring 50 lande 
og arbejder tæt sammen med sponsorbørn, unge, familier 
og lokalsamfund. Når en krise rammer, kan vi derfor reage-
re hurtigt med en nødhjælpsindsats. Vi kan bl.a. sikre rent 
vand, beskyttelse, skolegang og trygge væresteder til børn, 
hvor de kan lege og bearbejde deres traumer.

I konflikter eller katastrofer bliver piger og unge kvinder i 
særlig høj grad nægtet skolegang, giftet bort og udnyttet. 
Også i disse situationer har vi derfor pigerne i centrum for 
vores indsats. 
Vores arbejde i krisesituationer er muligt takket være støtte 
fra private fonde som Novo Nordisk Fonden, LEGO Fonden 
og Poul Due Jensens Fond.

Programindsats 3: 
Skabe modstandsdygtige lokalsamfund 
og yde humanitær bistand

Programindsats

Målgruppe: børn og unge

Vi er til stede, når krisen rammer
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Vi arbejder på højtryk for at inddæmme spredningen af 
COVID-19 i de fattigste landes landområder og byers mest 
udsatte slumområder. De økonomiske følger er åbenlyse, 

og Afrika står over for kontinentets første recession i 25 år.
Sammen med lokale partnere og myndigheder gik vi straks 
i gang, da pandemien brød ud. Fokus i vores indsats er at 
sikre adgang til rent vand, sæbe og håndsprit og sørge for 
korrekt information om COVID-19, og hvordan man kan 
undgå at blive smittet. Vi har desuden haft fokus på pigers 
sundhed og uddannelse, da dette er afgørende for ikke at 
sætte vores arbejde for pigers rettigheder tilbage.
De langvarige nedlukninger af samfundene har ramt de fat-
tigste hårdest. Millioner af mennesker har mistet deres ar-
bejde, og massiv mangel på fødevarer har ramt mange af 
de lande, vi arbejder i. 
Det har haft stor betydning for vores indsats, at vi fik mulig-
hed for at omprioritere midler fra Danida til vores 
COVID-19-indsats, og at vi modtog nye midler fra LEGO 
Fonden, Poul Due Jensens Fond og Augustinus Fonden for 
i alt ca. 11 millioner kroner.

Programindsats

COVID-19 krævede ekstra indsats og handling

Gennem vores eksisterende strategiske partnerskab indgik 
Poul Due Jensens Fond og PlanBørnefonden en aftale om 
at prioritere 3,6 millioner kroner til at forebygge smitte-
spredning i Togo og flygtningelejre i Etiopien. 
I Togo mangler knap 80 procent af befolkningen adgang til 
en håndvask med vand og sæbe, og i Etiopien bor ca. 
750.000 mennesker tæt sammen i flygtningelejre. Midlerne 
fra Poul Due Jensens Fond vil sikre de nødvendige facilite-
ter til at vaske hænder og udbrede viden om, hvordan man 
undgår smitte. Det forventes, at ca. 30.000 mennesker vil få 
direkte gavn af projektet i Togo, mens endnu flere vil blive 
oplyst om hygiejne gennem vores samarbejde med medier-
ne.
I otte af Etiopiens tætbefolkede flygtningelejre vil omkring 
330.000 mennesker få adgang til vand, sanitetsmidler og 
oplysning om COVID-19.

flygtninge i togo og Etiopien beskyttes mod COVID-19 

Unge er på vej ud for at udbrede viden om COVID-19 og håndhy-
giejne for at undgå smittespredning i flygtningelejre i Etiopien.

Sahel-regionen i Vestafrika er plaget af væbnede konflikter 
og terrorangreb. Værst er situationen i Burkina Faso og 
Mali. Særligt pigerne sulter. De dropper ud af skolen, bliver 
tvunget ind i børneægteskaber og bliver udsat for seksuel 
vold. 
Siden sommeren 2019 er antallet af internt fordrevne i Bur-
kina Faso tidoblet til næsten 920.000, mens tallet i Mali er 
239.000. Samtidig kæmper 3,7 millioner mennesker på 
tværs af de to lande med mangel på fødevarer.
Med midler fra the Danish Emergency Relief Fund (DERF), 
som er Civilsamfund i Udviklings (CISU) nødhjælpspulje, la-
ver vi bl.a. oplysning om børnebeskyttelse, vi støtter familier 
med hjælpepakker og sanitetsartikler og udleverer bl.a. 
masker, handsker og håndsprit til de lokale myndigheder i 
kampen mod COVID-19. Vores aktiviteter ventes at nå ud til 
1.000 familier og mindst 10.000 mennesker.

Terrorangreb i Sahel-regionen
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Resultater
•  32.660 børn og voksne har fået  adgang til rent 

drikkevand, mad og basisfornødenheder i 
krisesituationer. 

•  15.811 kvinder og piger har fået hygiejnepakker 
og beskyttelse og ly i kriser, hvor de har været 
specielt udsatte alene pga. deres køn.



Programindsats

Store skov- og græsområder blev ødelagt af voldsomme 
skovbrande i Bolivia i løbet af sommeren og efteråret 2019. 
43 lokalsamfund blev ramt, og behovet for nødhjælp var 
stort. Skovene og markerne i de berørte områder udgjorde 
livsgrundlaget for befolkningen. PlanBørnefonden har sam-
arbejdet med lokalbefolkningen, en lokal partnerorganisati-
on samt både de nationale og lokale myndigheder om at få 
mad, vand og hygiejneprodukter bragt til de ramte områ-
der. Derudover genetablerede vi de brønde og pumper, 
som udgjorde områdets vandforsyning. Vores aktiviteter, 
der alle er finansieret af DERF, ventes at nå ud til 2.000 fa-
milier, i alt 10.000 bolivianere.

voldsomme skovbrande hærger i Bolivia

I den første del af 2020 oplevede Kenya det værste angreb af græshop-
pesværme i 70 år. Flere hundrede millioner græshopper plagede landet. De 
massive sværme af sultne insekter åd de afgrøder, som fattige familier de-
sperat havde brug for. Med midler fra DERF hjælper PlanBørnefonden disse 
udsatte familier. Målet er, at 800 familier vil modtage et pengebeløb samt 
frø, der kan modstå klimaforandringerne til næste plantesæson. Derudover 
vil 2.800 familier få vejledning om græshopper samt plantning.

græshoppesværme hærger i Kenya

Når klimaforandringerne rammer
Klimaforandringerne udgør en alvorlig trussel mod millioner af mennesker – og de rammer 
verdens fattigste hårdest. I de situationer støtter PlanBørnefonden både børn, familier og 
lokalområder. Her nogle af vores indsatser i 2019/2020:

I oktober 2019 ramte et voldsomt jordskælv øen Mindanao i 
den sydlige del af Filippinerne. Knap 50.000 hjem blev øde-
lagt, og ca. 350.000 mennesker blev påvirket af jordskælvet. 
Med midler fra DERF kunne PlanBørnefonden træde til med 
nødhjælp. Omkring 1.300 udsatte familier modtog et penge-
beløb, så de kunne købe mad og genopbygge deres hjem, 
og 2.100 familier fik uddelt mad. 

Filippinerne ramt af jordskælv
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sponsorship 

Vores sponsorer engagerer sig typisk i en længere 
årrække, hvilket gør det muligt for os at arbejde med 
bæredygtige og langsigtede projekter, der styrker og 
udvikler sponsorbarnets lokalområde. Det giver os en unik 
mulighed for at skabe forandring i samarbejde med 
familier, lokalområder og myndigheder – og se effekten af 
vores indsats. Muligheden for at følge udviklingen og have 
personlig kontakt til sponsorbarnet i form af årlige fotos og 
opdateringer samt brevudveksling har også stor værdi for 
mange sponsorer.

Vores sponsorer støtter vores arbejde både på det lokale, 
nationale og globale niveau: 

Lokalt arbejder vi med det enkelte barn, familien samt 
lokale ledere, lærere og andre myndighedspersoner. 
Regionalt og nationalt arbejder vi for at ændre lovgivninger, 
påvirke normer og få politikere og embedsfolk til at sikre 
børns rettigheder. Globalt arbejder vi bl.a. gennem FN med 
at påvirke verdens ledere til at prioritere børns rettigheder 
og sikre, at der er et særligt fokus på piger, der er mest 
udsatte. Det er også takket være vores sponsorer, at vi har 
et organisatorisk og økonomisk fundament til at tiltrække 
yderligere støtte fra private fonde og udviklingsbistand fra 
f.eks. Danida, så en sponsorkrone kan blive til mange flere 
midler.

Sponsorerne støtter lokalt, nationalt og globalt

Vores sponsorer har afgørende betydning for vores arbejde 
med at sikre verdens mest udsatte børn en lysere fremtid. 
Vi er dybt taknemmelige for den trofaste opbakning og 
støtte, som vi får fra mere end 50.000 danskere – 
privatpersoner og virksomheder – der som sponsor for et 
barn er med til at ændre fremtiden for barnet, familien og 
hele lokalsamfundet. 
Vi arbejder med sponsorbørn i 52 lande, og globalt set har 

1,2 millioner børn en sponsor. Sponsormidlerne kommer 
alle børn i sponsorbarnets lokalområde til gavn, og dermed 
fik hele 34 millioner børn glæde af vores sponsorers bidrag 
i 2019. 
Vores sponsorer støtter børn, familier og lokalsamfund i 
Latinamerika, Afrika og Asien. Langt størstedelen af de 
børn, der har danske sponsorer, bør i de vestafrikanske 
lande Togo, Benin, Mali og Burkina Faso.

Sammen skaber vi stærke resultater 
for millioner af børn
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En uafhængig analyse fra Melbourne University slår fast, at 
sponsorbidrag gør en kæmpe forskel, og at 
sponsorprogrammerne ændrer livet for de mest 
marginaliserede og sårbare børn i verden. 

Forskere fra RMIT University i Australien har analyseret 12 
millioner svar fra 2,7 millioner sponsorbørn indsamlet i 50 
udviklingslande. 

Ny rapport: Sponsorbidrag gør en verden til forskel

sponsorship 

•  Flere piger og drenge går i skole i 
lokalsamfund, hvor vi har sponsoraktiviteter. 

•  Skoledeltagelsen blandt piger og drenge 
stiger for hvert år, vi arbejder i et samfund. 

•  Jo yngre sponsorbarnet er, når det får en 
sponsor, jo længere tid bliver barnet i skole. 

•  Flere sponsorbørn får deres fødsel 
registreret, hvilket giver dem bedre adgang 
til uddannelse, sundhedsydelser og juridisk 
beskyttelse. 

•  Sponsorbidrag forbedrer bl.a. samfundets 
adgang til vand. Jo længere tid vi arbejder i 
et samfund, jo bedre er adgangen til vand 
og toiletter. 

resultater
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sponsorship 

Alle vores sponsorer har en historie at fortælle – og mange af dem har en helt særlig motivation eller årsag til at blive 
sponsorer. Hvert år rejser mange sponsorer ud for at møde deres sponsorbarn og familien og med egne øjne se, hvilke 
projekter de er med til at støtte. 
Nedenfor er en historie, der er blevet bragt på vores egne kanaler, i ugebladet Hjemmet og i adskillige lokale medier:

Vores sponsorer er vores bedste ambassadører

Det var en rørende oplevelse, da Kirsten Petersen fra 
Kolding mødte sit 12-årige sponsorbarn Hermine i Benin for 
første gang. I skolegården tog Hermine, hendes familie og 
skolekammerater imod Kirsten med sang, klapsalver og 
nysgerrige blikke. 
”Det gjorde stort indtryk på mig at stå midt i skolegården 
med sponsorfamilien omkring mig og se alle børn stå og 
synge og vinke til mig. Det var en helt speciel oplevelse,” 
fortæller 74-årige Kirsten.  
Beslutningen om at blive sponsor tog hun og hendes mand 
for 30 år siden på en tragisk baggrund.
”Min mand og jeg var så uheldige, at vi mistede vores 
datter på otte et halvt år i en ulykke. Hun blev kørt ned på 
cykel, og… jeg havde ikke modet til at blive gravid igen på 
det tidspunkt. Jeg læste om jeres arbejde, og så blev min 
mand og jeg enige om, at vi ville hjælpe et barn til at 
komme godt i gang med livet. Det har jeg så gjort siden,” 
fortæller Kirsten, der som sponsor støtter Hermine, så hun 
kan få en uddannelse og en bedre fremtid.
”Det giver en vis ro og fred i sjælden, at man kan hjælpe 
ude i verden, hvor der er et kæmpe behov,” siger Kirsten 
og glæder sig over sit første møde med Hermine og 
hendes familie.

Kirsten fra Kolding: ”Det 
giver ro og fred i sjælen”

Kirsten fik en varm modtagelse af sit sponsorbarn, Hermine, og 
hendes familie i Benin.
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PARTNERSKABER

Vi samarbejder med danske 
virksomheder og fonde
Verdensmål 17 – Partnerskaber for Handling – er afgørende, hvis vi skal nå de øvrige verdensmål. Det er også en vigtig del af 
PlanBørnefondens strategi og en forudsætning for at nå vores mål, at vi indgår partnerskaber med private virksomheder, fon-
de, institutionelle donorer, akademiske institutioner samt civilsamfunds- og andre udviklingsorganisationer både herhjemme og 
ude i verden. Som organisation ved vi, at vi gennem samarbejde med andre, der med deres viden og kompetencer komple-
menterer os, kan gøre mere ude i verden – og gøre det bedre. 

For 18 år siden åbnede Joe & the Juice deres første 
juicebar i København. Samtidig fik kæden sit første 
sponsorbarn i Benin. I dag er antallet af sponsorbørn oppe 
på 321 – ét barn pr. butik. Gennem de månedlige 

sponsorbidrag støtter kæden sponsorbørn, familier og 
lokalområder i skrøbelige samfund til en lysere og mere 
bæredygtig fremtid.

Joe & the Juice skaber håb for sponsorbørn
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Plan International og Søstrene Grene indgik i 2018 et 
treårigt partnerskab med fokus på vores indsats for 
ligestilling mellem piger og drenge i Uganda, Kenya, 
Zimbabwe og Etiopien. Flere piger og unge kvinder får 
mulighed for at uddanne sig og dermed skabe et bedre og 
mere trygt liv for dem selv og deres familier i byernes 
udsatte slumområder. Partnerskabet bliver promoveret på 
Søstrene Grenes sociale medier, der har tæt på 4 mio. 
følgere, samt i 240 Søstrene Grene-butikker i Europa 
gennem salg af bl.a. indkøbsnet og vandflasker.

Tøjkæden Message og PlanBørnefonden har indgået et 
samarbejde om at hjælpe piger fra slummen i Ugandas 
hovedstad, Kampala, til at få en uddannelse. Pigerne får 
mulighed for at uddanne sig til bl.a. skræddere og frisører, 
så de kan forsørge sig selv og deres børn. Samarbejdet 
med Message betyder desuden, at pigerne får hjælp til at 
finde en læreplads, et job eller starte egen virksomhed. 
Partnerskabet varer i to år og har fokus på vores arbejde 
med ligestilling mellem kønnene. 

Message giver piger i 
slumomårder en uddannelse

Siden 2008 har den danske virksomhed Nature Planet, der 
producerer kvalitetslegetøj til turistattraktioner, gjort en 
kæmpe forskel for tusindvis af udsatte børn. Nature Planet 
har udviklet en serie af bamser, hvoraf en del af salget går 
til støtte for vores arbejde med uddannelse og ligestilling 
mellem kønnene. Nature Planet har bl.a. støttet byggeriet af 
16 skoler i Indonesien, og i Nepal har de sikret 163 tidligere 
slavepiger tryghed og skolegang. Senest har Nature Planet 
støttet vores arbejde i et af Nepals fattigste distrikter med 
en ny skole, sundhedsklinik, fødeklinik, vand og elektricitet.

Nature Planet støtter de 
mest udsatte børn

Søstrene Grene støtter 
ligestilling og søsterånd

PARTNERSKABER
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Vores arbejde i krisesituationer støttes af LEGO Fonden. Fonden 
har bevilliget 100 millioner dollars til at sikre uddannelse til 
børnehave- og indskolingsbørn i flygtningelejre i Uganda, Etiopien 
og Tanzania. Derudover støtter LEGO Fonden vores globale 
COVID-19-indsats.

LEGO Fonden sikrer leg og læring

Vi modtager støtte fra Novo Nordisk Fonden til vores 
arbejde i kriseområder. Det seneste år har 
PlanBørnefonden modtaget bevillinger fra fonden til 

projekter i Niger, Libanon og Colombia med fokus på at 
sikre børns uddannelse i områder ramt af konflikt og krise.

Novo Nordisk Fonden styrker børns uddannelse

Som den eneste danske organisation har vi et strategisk 
samarbejde med Poul Due Jensens Fond. Gennem en årrække 
har vi i fællesskab etableret vandforsyningsanlæg i små 
landsbyer i Togos udkantsområder. I år har Poul Due Jensens 
Fond også givet penge til PlanBørnefondens særlige COVID-
19-indsats.

Poul Due Jensens Fond støtter 
vandprojekter i togo

PARTNERSKABER

I det forgangne år har Augustinus Fonden doneret 2,5 milli-
oner kroner til PlanBørnefondens akutte og globale aktivite-
ter i forbindelse med COVID-19-pandemien. Fonden støtter 
vores indsats for udsatte migranter fra Venezuela, der er 
strandet i Columbia, samt syriske børn, der er flygtet fra 
Jordan. Målet er at minimere konsekvenserne af COVID-19 
særligt for piger og unge kvinder, som mangler adgang til 
rent vand, oplysning og lægehjælp.

Augustinus Fonden støtter 
udsatte migranter
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PARTNERSKABER

Hvert år dør omkring 300.000 kvinder på grund af kompli-
kationer under graviditet og fødsel. 2,6 millioner børn dør 
under fødslen, mens yderligere 2,7 millioner børn dør inden 
for de første 28 dage. Størstedelen af disse dødsfald kan 
forebygges, og det er netop, hvad vores samarbejde med 

Maternity Foundation, en dansk udviklingsorganisation, 
handler om. I det forgangne år har vi arbejdet i Benin, hvor 
vi har udrullet 'The Safe Delivery App,' et mobilt redskab, 
der guider jordemødre og sundhedsarbejdere i at håndtere 
komplikationer i forbindelse med fødslen.

Maternity Foundation bidrager til sikre fødsler

Virksomheder, der har støttet 
med mere end 500.000 kr

Sponsorbørn Projekter for udsatte børn i NepalTrygge byer for piger i Østafrika
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Virksomheder, der har støttet 
med minimum 50.000 kr

Fodboldprojekt i Mali 

Børnehaver i Benin Genanvendelige bind til piger i Kenya

Uddannelse af unge i Benin

Sponsorbørn

Ernæringsprojekt i Benin

Uddannelse af frisører i Uganda

Uddannelse af unge i 
Benin

Rent vand i Vest- og Østafrika

Uddannelse af skræddere i Uganda

Vandprojekter i Kenya Uddannelse af unge i Benin

Skole i Kenya

Nærum Gymnasium

Uddannelse af unge i Benin

PARTNERSKABER
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Lederuddannelse i Danmark
Juridisk assistance til HR i Danmark

Uddannelse i Benin



Sikre fødsler for 
mødre og spædbørn i Benin

Fonden af 
17.12.1981

Marie Eleonora &  
Olaf Lies Mindefond 

Støtter pigers rettigheder i Vest- og Østafrika

COVID-19-respons 

Vand, sanitet og hygiejne i Togo, Etiopien
og Mozambique 

Humanitære og sociale projekter  
i Afrika, Asien og Sydamerika

fonde, der støtter vores arbejde

Støtter børns læring gennem leg i 
flygtningelejre i Østafrika

Asta og Jul P. Justesens 
Fond Støtter pigers rettigheder i Vest- og Østafrika

Erhvervsuddannelser i Benin

MICA-FONDEN

PARTNERSKABER
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Erhvervsuddannelser og iværksætteri 
i Mali

Klimatilpasninger i Bangladesh
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Højdepunkter 

Den 11. oktober 2019 markerede PlanBørnefonden og Plan 
International for ottende gang FN’s Internationale Pigedag i 
mere end 70 lande. I Danmark satte vi fokus på pigers ret-
tigheder og ligestilling mellem kønnene med arrangementer 
og besøg fra fem af de lande, som vi arbejder i.

Sponsorbarn besøgte Amalienborg
Til daglig bor Farzana i et af millionbyen Dhakas fattigste 
slumområder. Men i anledning af FN’s Pigedag havde vi in-
viteret det 14-årige sponsorbarn til Danmark for at mødes 
med H.K.H. Kronprinsessen på Amalienborg. Der var på 
alle måder langt fra det lille blikskur i Dhakas slum, hvor 
Farzana bor, til de bonede gulve og smukke sale på slottet. 
Farzana fik en varm velkomst.
”Så snart jeg trådte ind ad døren til slottet, gav hun mig et 
kram,” fortæller Farzana begejstret. Det betød meget for 
hende at få mulighed for at fortælle kronprinsessen om de 
udfordringer, hun og andre piger lever med i slumområder, 
og hvordan de kæmper for at skabe forandring der, hvor 
de bor.  
Senere samme dag holdt Farzana og H.K.H. Kronprinses-
sen oplæg om pigers rettigheder ved PlanBørnefondens ar-
rangement på Gasværksvejens Skole i København. Elever-
ne var mødt talstærkt op. Det samme var pressen.

PlanBørnefondens Pigepris 
Anja Leighton blev vinder af PlanBørnefondens Pigepris 
2019. Det var anden gang, at PlanBørnefonden uddelte pri-

sen, der går til en person, organisation eller virksomhed, 
som gør en ekstraordinær indsats inden for ligestilling.
Anja Leighton vandt prisen for sit mod til at italesætte 
sexisme og diskrimination af piger. Hun blev landskendt, 
da hun i 2018 fortalte offentligt, hvordan hun som førsteår-
selev på gymnasiet var igennem et krænkende og ydmy-
gende introforløb foranlediget af traditioner og forvent-
ningspres. Siden skrev hun bogen ”Ikke kun til pynt – Et Sø-
stermanifest.”

FN's internationale Pigedag 

Anja Leighton sammen med formanden for Pigeprisens jury, 
Stine Bosse, H.K.H. Kronprinsessen og 14-årige Farzana fra 
Bangladesh. Foto: Niels Busch
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Højdepunkter 

Udviklingsminister Rasmus Prehn og 23-årige Juliet fra Uganda og 19-årige Meti fra Etiopien holdt oplæg om pigers rettigheder på Prins Hen-
riks Skole i København på FN's Pigedag. Efterfølgende kunne eleverne få en tatovering med Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene. Foto: 
Niels Busch 

unge IMPONEREDE ministeR 
På FN’s Internationale Pigedag havde vi besøg af unge fra 
slumområder i Etiopien, Kenya, Uganda og Zimbabwe. 
To af pigerne, 23-årige Juliet fra Uganda og 19-årige Meti fra 
Etiopien, mødtes med udviklingsminister Rasmus Prehn til en 
snak om pigers udfordringer samt deres indsats og arbejde 
for at sikre pigers rettigheder. Herefter holdt ministeren og de 
to piger et oplæg om pigers rettigheder for de yngste elever 
på Prins Henriks Skole i København. 

Samme eftermiddag mødtes alle otte østafrikanske unge med 
udviklingsministeren til en timelang rundbordssamtale på 
Christiansborg, hvor de unge fortalte om, hvordan de arbej-
der frivilligt for at forbedre deres slumområder. 
Ved at bringe unge sammen på tværs af landegrænser har 
de mulighed for at udveksle idéer og erfaringer. De unges 
besøg var en del af et af vores projekter, der er finansieret af 
Danida.
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I 2019 havde PlanBørnefonden den store fornøjelse at stå 
bag Børnenes U-landskalender sammen med Danida og 
DR. I slumområderne i Bangladeshs hovedstad dropper 
halvdelen af børnene ud af skolen inden niende klasse. 
Drengene bliver ofte sat til at arbejde, mens pigerne bliver 
giftet bort, så de ikke længere er en økonomisk byrde for 
familien. Overskuddet fra Børnenes U-landskalender 2019 
var derfor målrettet vores arbejde med at få flere børn i 
Dhakas slum til at færdiggøre skolen.  
PlanBørnefonden udviklede og producerede et online 
undervisningkoncept ’Dhakas børn’ som en del af årets 
undervisningsmateriale, der er produceret sammen med 
DR og Danida. Her kan danske børn møde børnene Minu, 
Jummon og Priyanka fra Dhaka gennem videoer og 
billedbøger. Materialet blev godt modtaget af landets 
lærere og er det mest anvendte NGO-materiale i regi af 
Børnenes U-landskalender nogensinde. En evaluring 
foretaget af Danida blandt skolelærere i hele landet viste, at 
93 procent af lærerne brugte materialet, og 77 procent var 
'meget tilfredse' med materialet, hvilket er højt 
sammenlignet med 48 procent for NGO-materialet fra året 
før.

Bubbers skolemission 
I forbindelse med Børnenes U-landskalender besøgte 
Bubber Bangladesh for at lave optagelser til ’Bubbers 
Skolemission’ – tre film som også blev en del af 
undervisningsmaterialet.
 

Festlige og oplysende lanceringsevents 
Vi lancerede Børnenes U-landskalender med et brag på 
fire skoler rundt om i Danmark – i Aalborg, Svendborg, 
Sønderborg og Roskilde. Her stod programmet på alt fra 
fællessang og filmvisning til fascinerende fortællinger fra 
slummen i Bangladesh. PlanBørnefondens ambassadør 
Bubber var vært på de fire lanceringsevents, hvor musiker 
Shaka Loveless optrådte med nummeret 'Op for Dhaka.' 
Som en del af oplysningsindsatsen besøgte 
PlanBørnefonden i alt 60 skoler over hele landet med 
foredrag om vores arbejde i Dhaka. 

Børnebog om livet i slummen 
Forfatter Kenneth Bøgh Andersen fandt inspiration til 
U-landskalenderens børnebog ’Trækfuglen’ på sin rejse til 
Dhaka med PlanBørnefonden. Bogen handler om pigen 
Farjana, hvis søster skal giftes bort, og den blev brugt som 
undervisningsmateriale på landets skoler i forbindelse med 
deres arbejde med Børnenes U-landskalender. Det er 
sponsorbarnet Migla fra slummen i Dhaka, der spiller rollen 
som Farjana i Kenneth Bøgh Andersens bog. 
Vores arbejde med Børnenes U-landskalender fik megen 
omtale i medierne over hele landet. De kendte ansigter, vi 
havde allieret os med, fortalte engageret og levende om 
vores arbejde i slummen i både TV, radio og trykte medier 
– og vores stort anlagte lanceringsevents på landets skoler 
var godt besøgt af pressen.

Højdepunkter

Børnenes U-landskalender

I Bangladesh mødte Bubber 16-årige Surma, der gjorde stort 
indtryk på ham. Han fremhævede hende som eksempel, når han i 
medierne fortalte om børnenes liv i Dhakas slum. Foto: Niels Busch
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Ifølge FN lever hvert fjerde af alle verdens børn i et land, 
der er påvirket af konflikt eller katastrofe. Derfor var temaet 
for årets Danmarks Indsamling: 'Børn på flugt har brug for 
hjælp'.
Med midler fra indsamlingen sikrer PlanBørnefonden 
skolegang og tryghed for tusindvis af børn, der er på flugt 
fra terrorangreb i Burkina Faso. Mere end 2.000 skoler er 
lukket som konsekvens af angrebene, og godt 300.000 
børn er forhindret i at komme i skole. 
Resultatet af årets indsamling på DR lød på overvældende 
82 millioner kroner. PlanBørnefondens programme 
manager, Iben Marcussen, og mangeårige sponsor, Pieter 
Mouritsen, blev interviewet i showet, mens vores nye 
ambassadør, sangerinden Andrea Oehlenschlæger, 
optrådte med et nummer på scenen.

børn på flugt støttes af danskerne

Højdepunkter

19-årige Sohagi fik bifald af 
verdens ledere til klimatopmøde

Foto: Niels Busch

I oktober 2019 var København vært for det internationale 
klimatopmøde C40, hvor ledere fra verdens største byer 
mødtes for at diskutere effektive klimaløsninger. På 
konferencen deltog også 19-årige Sohagi, som er født og 
opvokset i et slumområde i Dhaka i Bangladesh. Det 
lykkedes PlanBørnefonden at give hende taletid foran 
borgmestre og ministre som den eneste repræsentant fra 
byernes slumområder. 
Bangladesh er et af de lande i verden, der er hårdest ramt 
af klimaforandringer, og landets slumområder oplever ofte 
langvarige oversvømmelser. Sohagi fortalte om de 

udfordringer, hun lever med, og om det arbejde, som hun 
og andre unge gør for at skabe bæredygtige 
klimaløsninger. Hun fik et stående bifald af verdens ledere. 
Udover Sohagi deltog også otte unge fra PlanBørnefondens 
projekter i slumområder i Kenya, Uganda, Etiopien og 
Zimbabwe i en ekstra event. Sammen med 130 unge 
klimaaktivister fra hele verden diskuterede de konkrete 
løsningsforslag på klimaproblematikkerne, hvoraf de 
bedste blev udgivet i rapporten ’How can cities pave the 
way for a sustainable generation.’ 
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Højdepunkter 

Millioner af piger verden over kommer ikke i skole, når de 
har menstruation, fordi de ikke har adgang til hygiejnebind. 
Et massivt problem, som vores nye ambassadør og 
mangeårige sponsor, tv-værten Sarah Grünewald, satte 
fokus på i anledning af International Menstruationsdag den 
28. maj 2020. Sammen med vores ambassadør igennem 
flere år, Mette Marie Lei Lange, opfordrede Sarah 
Grünewald sine følgere på de sociale medier, venner og 
familie til at donere 18 kr. til genanvendelige bind, som 
piger kan bruge i to år. 
I alt indsamlede de to seje ambassadører knap 345.000 
kroner. Et rigtig flot resultat, som betyder, at tusindvis af 
piger i Kenyas fattige Bondo-provins får udleveret bind, og 
det øger sandsynligheden for, at de gennemfører deres 
skolegang.

vores ambassadører gør en forskel

Mette Marie Lei Langes og Sarah Grünewalds indsats gør en kæm-
pe forskel for tusindvis af piger i Kenya. Fotos: privat fra Instagram

Udviklingsminister Rasmus Prehn, en række 
folketingsmedlemmer og fonde var tidligere på året samlet, 
da PlanBørnefonden sammen med Oxfam IBIS og Red 
Barnet åbnede for debat om ’kvalitetsuddannelse i 

konflikter og katastrofer’ på Christiansborg. Her fik vi 
mulighed for at sætte en tyk streg under vigtigheden af at 
have særligt fokus på pigers uddannelse under kriser og 
katastrofer.

politisk Debat: Piger skal i skole
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Højdepunkter 

PlanBørnefonden har fokus på at inddrage og engagere 
danske unge i vores arbejde for at sikre børn og unges 
rettigheder i hele verden. Derfor har vi lanceret nyt 
undervisningsmateriale i samarbejde med 
undervisningsportalen Clio, som bliver brugt i 90 procent af 
landets grundskoler. Det tværfaglige undervisningsforløb 
’Har vi ligestilling?’ er målrettet 8. til 10. klasse og sætter 
især fokus på FN’s verdensmål 5 om ligestilling mellem 

kønnene. Eleverne bliver klogere på, hvordan drenge og 
piger forskelsbehandles på grund af deres køn. 
Undervisningsmaterialet er baseret på PlanBørnefondens 
cases i Kenya og Danmark, og det består bl.a. af videoer, 
online magasiner og podcasts. Som afslutning på forløbet 
har de unge mulighed for at indsende deres egne 
podcasts om ligestilling til PlanBørnefonden og vinde 
præmier.

Unge undervises i ligestilling
Foto: Georgina Goodwill
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PlanBørnefonden er en af Danmarks største privatfinansie-
rede børnerettighedsorganisationer og en selvejende, al-
mennyttig fond. 

PlanBørnefonden er medlem af den globale organisation 
Plan International, der er til stede i 77 lande. Som en del af 
vores medlemskab skal PlanBørnefonden som dansk orga-
nisation overholde alle Plan Internationals globale politikker 
som f.eks. Safeguarding Children and Young People, Code 
of Conduct samt antikorruptionspolitik for alle ansatte, part-
nere og leverandører.
 
Den øverste myndighed i PlanBørnefonden er en ulønnet 
bestyrelse. Hvert andet år vælger bestyrelsen en formand 
og en næstformand blandt sine medlemmer. I det forgang-
ne år har vi fået et medarbejdervalgt medlem i bestyrelsen. 
Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder mindst fem gan-
ge om året. En gang om året foretager bestyrelsen en 
selvevaluering. Et spørgeskema danner grundlaget for en 
samtale mellem det enkelte bestyrelsesmedlem og forman-

den. 
Til den daglige ledelse af PlanBørnefonden er der ansat en 
administrerende direktør (CEO), som sammen med Mana-
gementgruppen varetager ledelsen af fondens arbejde. 
Sammen med den administrerende direktør besøger besty-
relsen hvert tredje år et eller flere af PlanBørnefondens pro-
gramlande for løbende at holde sig ajour med de samfund, 
som PlanBørnefonden arbejder i. På den måde bliver de 
også fortrolige med PlanBørnefondens programaktiviteter. 

PlanBørnefonden arbejder uafhængigt af politiske, etniske 
og religiøse forhold. 
Som medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheor-
ganisation, ISOBRO, følger PlanBørnefonden de Indsam-
lingsetiske retningslinjer, herunder ISOBROs retningslinjer 
for regnskabsaflæggelse. 
Stine Bosse er formand for PlanBørnefondens bestyrelse, 
og Allan Fenger er næstformand. 

PlanBørnefonden arbejder for at sikre børn og unges rettigheder og for at skabe lige muligheder uanset køn.

ledelse

Planbørnefondens Ledelse
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ledelse

Dorthe Petersen er ny administrerende direktør i PlanBørnefonden. De 
seneste seks år har hun været direktør for kursus- og 
rådgivningsvirksomheden Meyers Madhus, der er en del af koncernen 
Løgismose Meyers. Det har været en periode, hvor virksomheden har 
oplevet massiv vækst.
Dorthe Petersen startede i PlanBørnefonden i maj måned og er både stolt 
og ydmyg over den opgave, der venter hende.
”Jeg har altid brændt for at gøre en forskel. Det gjorde jeg også i Meyers – 
blandt andet med projekter med sårbare og udsatte målgrupper. Jeg har et 
stort hjerte for dem, der har det svært. Derfor glæder jeg mig også utroligt 
meget over nu at arbejde for PlanBørnefondens sag og være med til at 
skabe fremskridt for verdens mest udsatte – særligt pigerne,” siger Dorthe 
Petersen.
PlanBørnefondens nye direktør ser et stort potentiale i at gøre endnu mere 
for pigernes rettigheder. Derfor har hun en klar ambition om at involvere 
flere partnere og politikere i sagen, så vi når FN’s verdensmål 5 om 
ligestilling mellem kønnene inden 2030. Dorthe Petersen ser det desuden 
som en vigtig opgave for PlanBørnefonden at få flest muligt danskere til at 
forstå, hvor afgørende det er, at alle har lige muligheder – uanset hvor man 
er født, og hvilket køn man har.

Velkommen til Dorthe Petersen som ny administrerende direktør

I slutningen af juni 2020 trådte Gwen Wisti tilbage som administrerende direktør 
for PlanBørnefonden og overlod posten til Dorthe Petersen. I godt 15 år har 
Gwen Wisti kæmpet for børn og unges rettigheder – først som administrerende 
direktør for Plan Danmark og siden som administrerende direktør for PlanBørne-
fonden.
”Det har været et stort privilegium at arbejde for så vigtig en sag igennem alle de 
år. Der er sket store fremskridt, men der er fortsat meget at kæmpe for, når det 
handler om at forbedre børns, unges og familiers muligheder og fremtidsudsig-
ter. Særligt pigers rettigheder og ligestilling mellem kønnene er det fortsat vigtigt 
at have fokus på. Jeg er meget taknemmelig for den tillid og store opbakning 
som sponsorer, samarbejdspartnere, virksomheder, fonde og myndigheder til 
stadighed viser os. Det er dem, der gør vores arbejde muligt,” siger Gwen Wisti, 
som også har ydet en kæmpe indsats i arbejdet med at styre PlanBørnefonden 
godt og sikkert igennem fusionen af BØRNEfonden og Plan. 

Gwen Wisti siger farvel efter 15 år

En vellykket fusion
Den 1. juli 2020 var det to år siden, at Plan Danmark og BØRNEfonden fusionerede og blev til PlanBørnefonden, og vi kan nu 
sætte punktum for en vellykket fusion. Udadtil har det betydet, at vi kan tiltrække nye, store donorer som f.eks. LEGO Fonden, 
og indadtil har fusionen haft positive effekter i form af større indflydelse i den globale føderation. PlanBørnefonden er nu den 
tredjestørste Plan-donor i Vestafrika, hvilket giver os mulighed for strategisk at kunne udbrede vores programmer og indsatser 
til flere børn og unge. Derudover står PlanBørnefonden nu i spidsen for at få samlet den globale organisations arbejde i by- og 
slumområder.
Over de seneste to år er BØRNEfondens tidligere medarbejdere og aktiviteter i Togo, Benin, Mali og Burkina Faso blevet inte-
greret i Plan International, der også havde kontorer i de fire lande inden fusionen. I de fire lande kan vi se tilbage på en fusi-
onsproces, der har skabt positive resultater. Landekontorerne har fået meget større kapacitet og adgang til flere midler, og vi 
når dermed ud til flere børn, familier og lokalsamfund. Samtidig er samarbejdet med offentlige og private myndigheder og ak-
tører også blevet stærkere som et resultat af fusionen. 
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Stine Bosse, formand
Cand.jur., professionelt bestyrelsesmedlem.
Født i 1960. Indtrådt i bestyrelsen i 2009 (BØRNEfonden). 
Særlige kompetencer: Mange års erfaring fra topledelse 
både som operationel leder og som bestyrelsesmedlem. 
Flere års erfaring som formand for bestyrelser i den private 
sektor og i NGO’er og civilorganisationer. 
Øvrige bestyrelsesposter: Formand for BankNordik, TELE 
Greenland, Nunaoil A/S og Europabevægelsen. Bestyrel-
sesmedlem i Coop, TDC og Allianz.
 
Allan Fenger, næstformand
Cand.merc.jur., Adm. direktør i LOOP Consulting.
Født i 1964. Indtrådt i bestyrelsen i 2003 (Plan Danmark). 
Særlige kompetencer: Mere end 30 års erfaring med at ud-
vikle forretningsstrategier med særligt fokus på at inddrage 
FN’s Verdensmål. Solid erfaring med at fremme unges mu-
ligheder gennem iværksætteri og innovation til at skabe en 
bæredygtig fremtid.
Øvrige bestyrelsesposter: Tuborgfondet.

Birgitte Boesen
Cand.scient.pol., Strategisk analytiker, ejer af rådgivnings-
virksomheden büroCPH. 
Født i 1957. Indtrådt i bestyrelsen i 2014 (BØRNEfonden). 
Særlige kompetencer: Mange års erfaring fra store, synlige 
og værdibårne samfundsinstitutioner, heraf knap 20 år i og 
omkring den danske fondsverden med fokus på transpa-
rens, omdømme og strategisk kommunikation. 
Øvrige bestyrelsesposter: Næstforperson i Rådet for Grøn 
Omstilling.

Charlotte Jepsen
Cand.rer.soc., Adm. direktør i Danske Revisorer.
Født i 1962. Indtrådt i bestyrelsen i 2014 (Plan Danmark). 
Særlige kompetencer: Erfaring med lobbyisme og interes-
sevaretagelse samt udvikling af foreningsstrategier, hvor 
samfundsansvar indtænkes proaktivt. Fokus på innovation, 
bæredygtighed og uddannelse for at skabe konkurrence-
dygtige virksomheder. 
Øvrige bestyrelsesposter: Investeringsfonden for Udvik-

lingslande, IFU og Groupcare A/S og CaseWare A/S. 

Jacob Rasmussen
Cand.scient.anth., ph.d., Associate Professor, Lektor, Inter-
national Development Research Studies, RUC. Født i 1974. 
Indtrådt i bestyrelsen i 2011 (Plan Danmark). Særlige kom-
petencer: Erfaring med udviklings- og samfundsforhold, ur-
banisering i Afrika samt ekspertise i at generere nuanceret, 
kritisk udviklingsteori. 

Jakob Grymer Tholstrup
Cand.merc., Adm. direktør i Ucomposites.
Født i 1965. Indtrådt i bestyrelsen i 1991 (BØRNEfonden). 
Særlige kompetencer: Innovation, iværksætteri, miljø- og 
sustainability, marketing og strategisk ledelse. Søn af BØR-
NEfondens grundlægger Morten Pedersen Grymer, boede i 
Afrika i forbindelse med BØRNEfondens opstart. 

Lise Fink Vadsholt
Cand.merc. International Business and Strategy, CMO, 
Kommunikations- og marketingdirektør i Købstædernes 
Forsikring.
Født i 1970. Indtrådt i bestyrelsen i 2014 (Plan Danmark). 
Særlige kompetencer: Virksomhedsledelse, mange års er-
faring med udvikling og implementering af forretningsstra-
tegier, go-to-market planer, udvikling af digitale og tekniske 
løsninger. Udvikling af kunde- og produktkoncepter og 
håndtering af kreative processer og lancering gennem digi-
tal udvikling. 

Christian Rietz
Cand.scient.pol., medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, 
Programme Manager, Resource Development and Part-
nership.
Født 1972. Indtrådt i bestyrelsen 2020. Særlige kompeten-
cer: Arbejdet i og med Afrika i 18 år. Solid erfaring med 
tværgående partnerskaber med fonde og virksomheder, 
fundraising, forretningsudvikling og iværksætteri i afrikansk 
kontekst. 
Øvrige bestyrelsesposter: AquaAfrica A/S, Aktiv Invest Part-
ner Aps.  

Ledelse

bestyrelse

ledelse
Dorthe Petersen 
Administrerende direktør 

Anne Smith Petersen 
International og politisk direktør 

Marianne Søndergaard
Direktør for sponsorship 

Michael Engelbrechtsen* 
Økonomidirektør, CFO 

* fratrådt pr. 20. august 2020
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årsregnskab

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2019/20 for PlanBørnefonden.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. lov om fonde og visse foreninger, 'Bekendtgørelse om 
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet,' fondens vedtægter samt ISOBROs 
retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse med de tilpasninger, der følger af fondens særlige forhold.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. 
juni 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019-30. juni 2020.

Ledelsesberetningen, der omfatter årsberetningen og regnskabsberetningen, indeholder efter vores opfattelse en retvisende 
redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

København, 22. september 2020

Direktion

Dorthe Petersen
Adm. direktør

Bestyrelse

Stine Bosse
Formand

Charlotte Jepsen

Lise Fink Vadsholt 

Allan Fenger 
Næstformand

Jacob Rasmussen  

Christian Rietz

Birgitte Boesen 

Jakob Grymer Tholstrup

ledelsespåtegning
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Hoved- og nøgletal 1. juli-30. juni 2019/20 2018/19
t.kr. t.kr.

Hovedtal 
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter 274.428 268.656
Resultat af indtægtsskabende aktiviteter 248.003 244.575
Administrationsomkostninger 10.644 14.917
Finansielle poster, netto 1.367 3.807
Resultat før formålsbestemte aktiviteter 238.725 233.465
Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter 238.725 233.465
Årets resultat 0 0

Anlægsaktiver 28.585 28.899
Omsætningsaktiver 121.212 122.015
Aktiver i alt 149.797 150.914

Bunden fondskapital 24.864 24.864
Disponibel fondskapital 23.365 23.365
Fondskapital i alt 48.229 48.229
Hensatte forpligtelser 1.522 210
Langfristede gældsforpligtelser 671 0
Kortfristede gældsforpligtelser 99.375 102.474
Passiver i alt 149.797 150.914
Antal sponsorater 51.668 56.699
Gns. antal ansatte 66 63

2019/20 2018/19
% %

Nøgletal
Overskudsgrad ved indsamlinger mv. 90,4% 91,0%
Administrationsprocent 3,9% 5,6%
Formålsprocent 87,0% 86,9%
Konsolideringsprocent 0,0% 0,0%
Sikkerhedsmargin 18,2% 20,7%
Soliditetsgrad 32,2% 32,0%
Andel af offentlig finansiering 19,8% 18,6%

årsregnskab

Hoved- og nøgletal
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FONDENS FORMÅL OG AKTIVITETER  
PlanBørnefonden er en af Danmarks største privatfinansie-
rede børnerettighedsorganisationer. Som medlem af Plan 
International (PII), der har arbejdet for børns rettigheder i 
mere end 80 år, driver vi programmer i mere end 70 af ver-
dens fattigste lande. PII er programimplementerende.

PlanBørnefonden er en uafhængig udviklings- og humani-
tær organisation, der stræber mod en retfærdig verden, der 
sikrer børns rettigheder og ligestilling for piger. Den fulde 
ordlyd af fondens formål fremgår af vedtægterne, der fin-
des på organisationens hjemmeside planbornefonden.dk. 

Størrelse og styrke er afgørende, når vi hver dag kæmper 
for at sikre børn og unges rettigheder og muligheder i ver-
dens mest skrøbelige områder. Vores fokus er på pigerne, 
da de er særligt ramt af ulighed og har ringe fremtidsmulig-
heder. Vi arbejder benhårdt for, at børn kan klare sig, uan-
set hvor de er født, og hvilket køn de har. At piger og dren-
ge har samme gode muligheder og vilkår i livet er funda-
mentet for, at de i fremtiden kan bygge et bedre lokalsam-
fund. Vi arbejder langsigtet med bæredygtig udvikling, så 
udsatte og skrøbelige samfund kan vokse sig stærke og 
stabile. 

KOMMENTARER TIL REGNSKABET
PlanBørnefondens samlede indtægter i regnskabsåret 
2019/20 blev DKK 278,22 mio. mod DKK 273,47 mio. i 
2018/19. Denne udvikling skyldes primært øgede projekt-
indtægter, herunder særligt til det strategiske partnerskab 
samt et større servicekontraktprojekt med Udenrigsministe-
riet og projektmidler modtaget fra private fonde og instituti-
onelle donorer. Dette resultat gør PlanBørnefonden til en af 
de største primært privatfinansierede udviklings- og huma-
nitære organisationer på det danske marked. 
Både regnskabsårene 2019/20 og 2018/19 blev afsluttet 
med et nulresultat, hvilket skyldes, at alle indsamlede mid-
ler uddeles ved årets afslutning. 

Hovedtal
Helt overordnet har det økonomiske resultat været tilfreds-
stillende for regnskabsåret 2019/20. 
Private donorer, virksomheder og fonde udgør PlanBørne-
fondens primære bidragydere med 80,5% af de samlede 
indtægter (18/19: 81,4%). 
 
Offentlige midler udgør i dag 19,5% af indtægterne 

(18/19: 18,6%). Disse midler spiller en vigtig rolle i vores 
indsats i de lande, hvor vi arbejder. Det er netop samspillet 
mellem private og offentlige midler, der er nødvendig for at 
kunne opnå en større effekt i de lande, hvor vi er til stede. 

PlanBørnefonden indgik i 2018 en strategisk samarbejdsaf-
tale med Danida. Herigennem modtager vi DKK 39 mio. om 
året til og med år 2021. 

Vi forventer, at indtægten fra offentlige midler vil stige i de 
kommende år. 

Regnskabsberetning

83,6% 
af de samlede indtægter 
går til program- og 
formålsbestemt arbejde

80,5% 
af de samlede indtægter 
kommer fra private dono-
rer inkl. virksomheder og 
fonde

3,9%  
går til administration

80,5%

83,6%

3,9% 
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Med 73,7% af indtægterne fra private donorer udgør spon-
sorship den vigtigste indtægtskilde for PlanBørnefonden 
(18/19: 79,8%). Sponsorindtægterne udgør fundamentet i 
vores arbejde sammen med projektmidler fra virksomheder 
som f.eks. Joe & the Juice, Nature Planet og Søstrene Grene, 
private fonde som f.eks. LEGO fonden, Poul Due Jensens 
Fond og Novo Nordisk Fonden samt store institutionelle dono-
rer som Danida og EU. 

Sponsorship
Sponsorindtægterne er nedadgående. Antal sponsorater 
per 30. juni 2020 er 51.668 mod 56.699 sidste år, dvs. en 
reduktion på 5.031 sponsorater, svarende til en nedgang 
på 8,9 %. I regnskabsåret 2019/20 har PlanBørnefonden 
fået nye sponsorater men samtidigt havde vi en væsentlig 
reduktion relateret til sponsorater fra Frankrig og Taiwan.

 

Arv
Der er indtægtsført DKK 0,7 mio. arv (18/19: DKK 0,2 mio.) 
Al modtaget arv er i år indtægtsført, hvorimod DKK 3,2 mio. 
i regnskabsåret 18/19 blev registreret under den bundne 
fondskapital. Den 1. februar 2019 trådte en ny bestemmel-
se i fondsloven i kraft. Den gør det muligt for almenvelgø-
rende fonde som PlanBørnefonden at uddele midler, vi har 
modtaget som arv og gave, dvs. at sådanne midler er fri 
kapital. Fremover kan bestyrelsen derfor beslutte, at midler 
kan anvendes til fondens formål, selvom formålet ikke er 
formuleret i testamentet. Det er en meget positiv ændring. 
Desværre løser det ikke den udfordring, der er vedrørende 
anvendelse af de midler fra arv, der allerede er bundet un-
der fondskapitalen. For at kunne anvende disse midler, skal 
vi anmode om at få dem frigivet af Civilstyrelsen.

Årets resultat, likvide beholdninger og 
egenkapitalen
Ved afslutningen af hvert regnskabsår vurderer bestyrelsen 
fondens egenkapital- og finansieringsbehov. Årets resultat ud-
gør et nulresultat. Med baggrund i fondens nuværende aktivi-
tetsniveau vurderer bestyrelsen, at fonden kan leve op til sine 
forpligtelser, som opgjort pr. 30. juni 2020, med den eksiste-
rende egenkapital og likvide beholdning.
 
Den likvide beholdning ved regnskabsårets udgang er redu-
ceret væsentligt (DKK 16,4 mio.) sammenholdt med regn-
skabsåret 2018/19. Balancen per 30. juni indeholder en bety-
delig andel af midler, som skal overføres til programlandene 
inden udførelsen af arbejdet.
I regnskabsåret 2019/20 har PlanBørnefonden omplaceret en 
del af de likvide midler til værdipapirer (både bundne og dis-
ponible). 
 
Risikostyring
De midler, som PlanBørnefonden modtager fra sponsorer 
og donorer, forvaltes under skyldig hensyntagen til de for-
valtningsmæssige forpligtelser, fonden er underlagt – det 
være sig lovgivningsmæssige forpligtelser, men i mindst 
lige så høj grad forpligtelser, der følger af den tillid, bidrag-
yderne viser PlanBørnefonden.
Ledelsen aflægger jævnligt rapport til bestyrelsen om de 
væsentligste risici med tilhørende aktionspunkter. På den 
måde sikrer PlanBørnefonden en løbende vurdering af risi-
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54,3
mio. kr.

Strategisk Partnerskabsaftale
med Udenrigsministeriet
39,0 mio. kr. // 71,8%

CISU
8,7 mio. kr. / / 15,9%

EU og ECHO
4,7 mio. kr. / / 8,7%

Offentlige tilskud fra
Kulturministeriet
2,0 mio. kr. / / 3,6%

Indtægtskabende aktiviteter
26,7 mio. kr. // 9,6%

Oplysningsarbejde
9,4 mio. kr. / / 3,4%

Administration
10,6 mio. kr. // 3,8%

Programarbejde og formålsbestemt
arbejde
229,0 mio. kr. // 82,3%

Finansielle omkostninger
2,4 mio. kr. / / 0,9%

83,5%
af indtægterne ved 
indtægtsskabende 
aktiviteter er gået 
til programarbejde 
og formålsbestemt 

arbejde

sådan anvendes midlernePrivate midler

223,9 
mio. kr.

Månedsbidrag og gaver fra sponsorer
165,1 mio. kr. // 73,7%

Danmarks Indsamling
5,3 mio. kr. // 2,4%

Operation Dagsværk
0,5 mio. kr. // 0,2%

Private fonde-projekter
15,6 mio. kr. // 7,0%

Andre projekter
26,0 mio. kr. // 11,6%

Arv
0,7 mio. kr. // 0,3%

Enkeltdonationer, ikke-kontante
donationer og andre indsamlede midler
6,9 mio. kr. // 3,1%
Finansielle indtægter
3,8 mio. kr. // 1,7%

Private midler

Offentlige midler

Månedsbidrag og gaver fra sponsorer
165,1 mio. kr. // 73,7%

Danmarks Indsamlingen
5,3 mio. kr. // 2,4%

Operation Dagsværk
0,5 mio. kr. // 0,2%

Private Fonde projekter
15,6 mio. kr. // 7,0%

Andre projekter
26,0 mio. kr. // 11,6%

Arv
0,7 mio. kr. // 0,3%

Enkeltdonationer, ikke kontante donationer
og andre indsamlede midler
6,9 mio. kr. // 3,1%

Finansielle indtægter
3,8 mio. kr. // 1,7%

73,7%
af indtægterne fra 

private donorer kommer 
fra månedsbidrag og 
gaver fra sponsorerne
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ci, og vi handler på dem, når det er nødvendigt.
 PlanBørnefondens risikostyringssystemer skal sikre, at fon-
den til stadighed og på forsvarlig vis er i stand til at ind-
samle, modtage og opbevare betroede midler. Risikosyste-
merne skal desuden sikre, at midlerne uddeles til de for-
mål, de er tiltænkt, og anvendes effektivt i overensstemmel-
se med PlanBørnefondens formål. 

PlanBørnefonden har et kapitalberedskab, der består af 
midler fra fondskapitalen og forudbetalinger fra sponsorer 
og donorer. En del af disse midler er investeret i værdipapi-
rer ud fra den investeringspolitik, som bestyrelsen har ved-
taget. Investeringspolitikken tilstræber, at vi minimerer risi-
koen for at tabe penge, men samtidig får et fornuftigt afkast 
af den investerede kapital. Bestyrelsen har nedsat et inve-
steringsudvalg, der skal sikre, at investeringspolitikken bli-
ver overholdt. Udvalget mødes to gange årligt. 

 
Indsamlingsrisiko blandt private bidragydere
De væsentligste risici i relation til PlanBørnefondens indsam-
lingsaktiviteter er de nuværende og potentielle donorer og bi-
dragsyderes afhængighed af de samfundsøkonomiske for-
hold som f.eks. effekten af COVID-19, samt lukning af pro-
gramlande som følge af f.eks. høj politisk ustabilitet i de på-
gældende lande.
Som beskrevet har PlanBørnefonden mistet sponsorer i det 
forgangne regnskabsår. I årene fremover vil det blive en væ-
sentlig del af vores indsats at imødegå den naturlige afgang 
blandt sponsorer. 

Anvendelse af midler
Vi arbejder i lande, hvor korruption er en daglig udfordring. 
Sammen med Global Assurance (Plans interne revision) har 
Plan International et stærkt fokus på, at korruption bliver op-
daget i den tidlige fase. I regnskabsåret 2019/20 er der 
konstateret to sager relateret til PlanBørnefondens projek-
ter. Der er i marts 2020 konstateret uregelmæssigheder hos 
en partner i Togo, der har samarbejdet med PlanBørnefon-
den om et Danida-støttet projekt. Sagen er undersøgt til 
bunds og konklusionen blev, at der ikke var tale om egent-
lig korruption, men nærmere dårlig finansiel styring og for-
ståelse hos den lokale partner. Derfor har PlanBørnefonden 
valgt at øge fokus på kapacitetsopbygning af partneren i 
samarbejde med vores lokale kontor i Togo, samtidigt bli-
ver midlerne tilbagebetalt af den lokale partner. Endvidere 
er der konstateret uregelmæssigheder ved uddeling af hu-
manitære hjælpepakker vedrørende et projekt i Zimbabwe 
finansieret af midler fra CISU DERF. Projektet støttede-
blandt andet unge kvinder ved at uddele hygiejnepakker, 
og der blev sået tvivl om, hvorvidt disse pakker var nået 
frem til de rette brugere. Plan International i Zimbabwe sat-
te straks en undersøgelse i gang og denne kunne konstate-
re mangelfuld håndtering hos partneren, som stod for ud-
delingen. Der var dog tale om problemer med uddelingen 
af hygiejnepakker som beroede på manglende forståelse af 
målgruppen.
Ud over de to ovennævnte sager, som blev konstateret i 

regnskabsåret, har vi tre åbne sager. To af sagerne (hhv. i 
Liberia og Egypten) , hvor der tidligere er konstateret svin-
del, arbejder PlanBørnefonden på at inddrive de tabte mid-
ler gennem de lokale retssystemer. Den tredje sag er sta-
dig under udredning.
 
Selvom vi bruger væsentlige ressourcer til at afdække risici 
i form af forebyggelse og kontrol, ved vi, at vi ikke kan op-
dage alt, men det, der bliver konstateret, bliver undersøgt 
til bunds gennem Global Assurance og i samarbejde med 
lokale kontorer og myndigheder. Vi offentliggører endvidere 
alle sager over 30.000 kr. på PlanBørnefondens hjemmesi-
de.

Likviditets- og valutarisici 
De midler, vi modtager fra sponsorerne, bliver hver måned 
overført til Plan International, som står for implementering af 
vores sponsorprogrammer i landene. Vi overfører primært 
danske kroner, og Plan International sikrer en fordeling af 
midlerne til rette tid og sted. 

Midler fra institutionelle donorer og fonde overføres direkte 
til det enkelte programland efter anmodning fra de 
projektansvarlige efter, at vi har kontrolleret behovet i 
forhold til forbrug og budgetter. 

I landene anvendes mange forskellige valuta, men vi 
overfører primært i euro til lande, der har en fast kurs til 
euro. Da den danske krone følger euroen, udgør 
valutakursrisikoen udelukkende en devalueringsrisiko af 
lokalvalutaen. Valutakursrisikoen anses samlet set for 
minimal. 

Forventninger til det kommende regnskabsår
PlanBørnefondens vedtagne strategi FY20-FY22 fastholdes, 
herunder fokus på digitalisering og sikring af økonomisk 
stabilitet.

Grundet COVID-19 har PlanBørnefonden vedtaget et 
forsigtigt budget for regnskabsåret 20/21, hvor der er 
budgetteret med et fald i sponsorindtægter og 
projektforsinkelser i de respektive implementerende lande. 
Til trods for et forsigtigt budget, forventer ledelsen at de 
samlede indtægter stiger med DKK 6,5 mio. for FY21 og at 
den lave administrations administrationsprocent fastholdes, 
hvilket gør PlanBørnefonden til en attraktiv partner.

Usædvanlige forhold og begivenheder efter  
regnskabsårets udløb
Det er ikke vores vurdering, at der har været nogen særlige 
begivenheder efter balancedagen, som har påvirket vores 
regnskab. Der har heller ikke været begivenheder efter 
regnskabsårets afslutning og frem til 
regnskabsaflæggelsen, der påvirker PlanBørnefondens 
finansielle stilling som præsenteret i årsrapporten.
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Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god 
regnskabsskik, jf. lov om fonde og visse foreninger, 
”Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold 
for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet” samt 
ISOBRO’s retningslinjer for indsamlingsorganisationers 
regnskabsaflæggelse med de tilpasninger, der følger af 
fondens særlige forhold. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 
tidligere år. 

Årsregnskab for 2019/20 er aflagt i DKK. 

Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de 
modtages, herunder indregnes værdireguleringer af finan-
sielle aktiver og forpligtelser.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger 
vedrørende regnskabsåret, herunder afskrivninger og 
nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets 
værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta indregnes til enten den fak-
tiske kurs eller til en månedlig gennemsnitskurs. 

Valutakursdifferencer, der opstår mellem den oplyste kurs 
og kursen på betalingsdagen, indregnes i 
resultatopgørelsen som en finansiel post. 

Resultatopgørelse  
Indtægter

Indsamlede private midler 
Omfatter månedsbidrag og gaver fra sponsorer, som 
indtægtsføres på forfaldstidspunktet, såfremt modtaget, 
samt midler fra andre individuelle bidragydere, Danmarks 
Indsamling, fonde, organisationer og virksomheder, der 
indregnes, når projektmidlerne er modtaget. Der indregnes 
ligeledes en omkostning/uddeling i resultatopgørelsen og 

en forpligtelse (gæld) i balancen til at imødegå den forplig-
telse, der er til at afholde omkostninger til det pågældende 
projekt fratrukket administrationsbidrag. 

Arvemidler og ikke-kontante donationer indregnes ved 
modtagelse. Arvemidler, som er modtaget til brug for 
PlanBørnefondens løbende arbejde, indtægtsføres i 
resultatopgørelsen. Arvemidler, hvor giver har betinget sig, 
at alene det løbende afkast af donationen kan anvendes af 
fonden, indregnes direkte på egenkapitalen under de 
bundne midler. Det løbende afkast af donationen indregnes 
i resultatopgørelsen på realisationstidspunktet. Ikke-
kontante donationer indregnes alene i det omfang, at 
dagsværdien af disse kan opgøres pålideligt.

Indsamlede offentlige midler
Indeholder midler fra institutionelle donorer, som f.eks. 
Danida, der indregnes når projektmidlerne er modtaget. 
Der indregnes ligeledes en omkostning/uddeling i 
resultatopgørelsen og en forpligtelse (gæld) i balancen til 
at imødegå den forpligtelse, der er til at afholde 
omkostninger til det pågældende projekt fratrukket 
administrationsbidrag. Offentlige driftstilskud omfatter 
midler modtaget fra Kulturministeriets pulje til 
landsdækkende almennyttige formål og indtægtsføres i det 
år, hvor midlerne er bevilget, hvilket sædvanligvis er det år, 
hvor de modtages.

Omkostninger 
 
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter  
og sponsorservice 
Omkostninger vedrørende indtægtsskabende aktiviteter 
og sponsorservice omfatter omkostninger, der direkte er 
afholdt til opnåelse af de tilknyttede indtægter. Omkostnin-
gerne indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for af-
holdelse, medmindre omkostningerne berettiger til indreg-
ning i balancen som en periodeafgrænsningspost.

Administrationsomkostninger o.l.
Administrationsomkostninger er nettoomkostninger efter 
indtægtsførsel af administrationsbidrag fra projekter. 
Omkostningerne kan henføres til fondens administrative 
funktioner, og omfatter bl.a. personaleomkostninger til det 
administrative personale, herunder ledelsen samt 
omkostninger i form af lokaleomkostninger, kontorhold,  
it-omkostninger, afskrivninger og ekstern assistance. 

Anvendt regnskabspraksis
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Finansielle poster  
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultat-
opgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle indtægter
Finansielle indtægter omfatter renteindtægter og udbytter 
samt realiserede og urealiserede kursgevinster vedrørende 
værdipapirer, tilgodehavender, gældsforpligtelser og 
transaktioner i fremmed valuta.

Finansielle omkostninger 
Finansielle omkostninger omfatter renter og gebyrer, samt 
realiserede og urealiserede kurstab vedrørende værdipapi-
rer, tilgodehavender, gældsforpligtelser og transaktioner i 
fremmed valuta. 

Formålsbestemte aktiviteter

Programarbejde og uddelinger 
Under ”Programarbejde og uddelinger til formålsbestemt 
arbejde” indregnes omkostninger til gennemførelse af pro-
jekter, samt lønomkostninger til programmedarbejdere. 

Oplysningsarbejde
Under ”oplysningsarbejde” indregnes formålsbestemte 
omkostninger til fortaler virksomhed, oplysningskampagner 
og sponsormagasin. Derudover indregnes lønomkostninger 
til medarbejdere, der sidder i disse funktioner.

Årets resultat 
Årets regnskabsmæssige resultat disponeres af bestyrel-
sen og overføres enten til disponibel kapital til brug for næ-
ste år eller tilføres den bundne kapital. 

Aktiver 
Anlægsaktiver 
Immaterielle og materielle anlægsaktiver 
Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumule-
rede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, 
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostnin-
ger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet 
er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af 
opskrivninger og fradrag for forventet restværdi efter 
afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger 
baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede 
brugstider:

Driftsmidler og inventar............................ .......................5 år
Indretning af lejede lokaler…………................................3 år
Hardware....................................................................3-10 år
Udvikling af hjemmeside…………................................3-5 år
Software…………………………………… ........................3 år
 

Afskrivninger resultatføres under posterne ”Omkostninger 
ved indtægtsskabende aktiviteter”, 
”Administrationsomkostninger o.l.” og ”Oplysningsarbejde”. 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle 
anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris 
med fradrag af salgsomkostninger og den 
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste 
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under de nævnte 
poster.

Finansielle anlægsaktiver 
Finansielle anlægsaktiver omfatter tilgodehavender i form af 
huslejedeposita og bundne aktiver bestående af likvider og 
værdipapirer. Likvider og værdipapirer opført som finansiel-
le anlægsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.
Tilgodehavender måles til kostpris. 

Tilgodehavender 
 
Tilgodehavende projektdonationer 
Tilgodehavende projektdonationer omfatter projektdonati-
oner, hvor donationen ikke er modtaget på balancedagen. 
Tilgodehavende projektdonationer indregnes til kostpris. 

Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender omfatter tilgodehavende moms, 
tilgodehavende udbytteskat samt andre lignende 
tilgodehavender. 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalt husleje, 
samt andre omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsår, som er afholdt på balancedagen. 
Tilgodehavender indregnes til kostpris.

Værdipapirer 
Værdipapirer opført som omsætningsaktiver måles til dags-
værdi på balancedagen.

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger måles til balancedagens kursværdi 
og består af kontanter samt fondens indeståender i penge-
institutter i Danmark og Norge.
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Passiver  
Fondskapital 
Fondskapitalen består af bunden kapital i form af mod-
tagne midler, hvor giver har betinget sig, at alene det lø-
bende afkast af donationen kan anvendes af fonden, samt 
af en disponibel kapital, der består af overførte regnskabs-
mæssige resultater fra tidligere år.

Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser udgøres af forpligtelser, der er uvisse 
med hensyn til størrelse eller forfaldstid. Hensatte forpligtel-
ser omfatter b.la. hensættelser til igangværende retssager.

Gældsforpligtelser 
Kortfristede og langfristede gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til kostpris.

Mellemregning med Plan International Inc.
Mellemregning med Plan International Inc. omfatter 
gældsforpligtelser til Plan International Inc., samt andre 
National Offices. 

Modtagne forudbetalinger fra sponsorer
Modtagne forudbetalinger fra sponsorer omfatter betalinger 
fra sponsorer i indeværende eller tidligere regnskabsår og 
vedrører kommende regnskabsår. 
 
Leverandørgæld
Leverandørgæld omfatter gæld vedrørende omkostninger, 
som endnu ikke er betalt på balancedagen. 

Projekter under udførelse
Projekter under udførelse omfatter gældsforpligtelsen 
vedrørende endnu ikke anvendte midler til projekter i 
programlandene. 

Anden gæld
Anden gæld omfatter gæld til offentlige myndigheder, 
ferieforpligtelse, modtaget arv som endnu ikke er forbrugt 
samt andre skyldige omkostninger. 

Skyldige uddelinger
Skyldige uddelinger omfatter uddelinger, som er i 
overensstemmelse med PlanBørnefondens formål, er 
vedtagne på balancedagen og kundgjort overfor modtager, 
men som ikke er udbetalt på balancedagen. 

Skat 
Fondens skattepligtige indkomst opgøres som det regn-
skabsmæssige resultat fratrukket uddelinger mv., reguleret 
for skattefrie indtægter og ikke fradragsberettigede om-
kostninger. Den skattepligtige indkomst er opgjort til kr. 0, 
hvorfor der ikke påhviler fonden nogen skatteforpligtelse.

Udskudte skatteaktiver indregnes ikke, idet aktivet ikke 
forventes at kunne realiseres enten ved udligning i skat, af 
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte 
skatteforpligtelser.

Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året for-
delt på driftsaktivitet og investeringsaktivitet for året, årets 
forskydning i likvider samt likvidbeholdninger.

Pengestrøm fra driftsaktivitet 
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat 
reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i drifts-
kapital.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling 
i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle 
aktiver.

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter kontanter samt indestående i 
pengeinstitutter mv.

årsregnskab
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Resultat af indtægtsskabende aktiviteter x 100 
Indtægter ved indtægtskabende aktiviteter

Administrationsomkostninger og ikke  
fordelbare fællesomkostninger x 100 

Indtægter ved indtægtskabende aktiviteter

Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter x 100 
Indtægter ved indtægtskabende aktiviteter

Årets resultat x 100 
Indtægter ved indtægtskabende aktiviteter

Fondskapital x 100 
Samlede omkostninger til indtægtskabende,  

formålsbestemte og generelle aktiviteter

Fondskapital x 100 
Balance i alt

Indsamlede offentlige midler x 100 
Indtægter ved indtægtskabende aktiviteter

Overskudsgrad

Administrationsprocent

Formålsprocent

Konsolideringsprocent

Sikkerhedsmargin

Soliditetsgrad

Andel af offentlig finansiering

Beregning - Nøgletal Beregningsformel

årsregnskab
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Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisen-
de billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 i overensstemmel-
se med god regnskabsskik, jf. lov om fonde og visse for-
eninger, "Bekendtgørelse om økonomiske og administrative 
forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet,” 
fondens vedtægter samt ISOBRO’s retningslinjer for ind-
samlingsorganisationers regnskabsaflæggelse med de til-
pasninger, der følger af fondens særlige forhold.
Vi har revideret årsregnskabet for PlanBørnefonden for 
regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020, der omfatter re-
sultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regn-
skabspraksis (”regnskabet”).

Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med inter-
nationale standarder om revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standar-
der og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi 
er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internati-
onale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi 
har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til dis-
se krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-
bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-
klusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen, som omfat-
ter årsberetning og regnskabsberetning.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelses-
beretningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med 
sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores 
ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse 
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsi-
stent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revi-
sionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig 
fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om 
ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til god regnskabsskik.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-
skabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god 
regnskabskik. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 
ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
god regnskabsskik, jf. lov om fonde og visse foreninger, 
fondens vedtægter samt ISOBRO’s retningslinjer for ind-
samlingsorganisationers regnskabsaflæggelse med de til-
pasninger, der følger af fondens særlige forhold. Ledelsen 
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig 
for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse 
om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; 
samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regn-
skabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten 
har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke 
har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af 
årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregn-
skabet som helhed er uden væsentlig fejlin-formation, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 
revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikker-
hed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med in-
ternationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fej-
linformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå 
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske be-
slutninger, som brugerne træffer på grundlag af årsregn-
skabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med 

Den uafhængige  
revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i PlanBørnefonden

årsregnskab
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Hellerup, den 22 september 2020

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-NR.: 33771231

internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderin-
ger og opretholder professionel skepsis under revisionen. 
Herudover: 

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinfor-
mation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigel-
ser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som 
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er til-
strækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklu-
sion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation 
forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlin-
formation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans 
for revisionen for at kunne udforme revisionshandlin-
ger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektivite-
ten af fondens interne kontrol. 
 

•  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 
anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 
ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

•  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 

drift er passende, samt om der på grundlag af det op-
nåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbun-
det med begivenheder eller forhold, der kan skabe be-
tydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. 
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på 
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revi-
sionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revi-
sionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold 
kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsæt-
te driften. 

•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur 
og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysnin-
gerne, samt om årsregnskabet afspejler de underlig-
gende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 
det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af re-
visionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, 
herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 
som vi identificerer under revisionen. 

Brian Christiansen
Statsautoriseret revisor
mne23371

Jesper Randall Petersen
Statsautoriseret revisor
mne34352
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Resultatsopgørelse 1. juli- 30. juni Note 2019/20 2018/19
kr. kr.

 

Indsamlede private midler 1 220.104.490 218.732.021
Indsamlede offentlige midler 2 54.323.483 49.924.023
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter 274.427.973 268.656.044

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter og sponsorservice 3 26.424.997 24.081.009
Resultat af indtægtsskabende aktiviteter og sponsorservice 248.002.976 244.575.035

Administrationsomkostninger o.l. 4 10.644.244 14.916.570
Resultat før finansielle poster 237.358.732 229.658.465

Finansielle indtægter 3.789.034 4.814.152
Finansielle omkostninger 2.422.431 1.007.134
Resultat før formålsbestemte aktiviteter 238.725.335 233.465.483

Programarbejde og uddelinger til formålsbestemt arbejde 5 229.283.266 225.212.083
Oplysningsarbejde 6 9.442.069 8.252.400
Årets resultat 0 0

Forslag til resultatdisponering
Overført til bunden kapital 0 0
Overført til næste år 0 0
Disponeret i alt 0 0

årsregnskab
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Balance 30. juni. Noter 2019/2020 2018/2019
kr. kr.

Aktiver
Udvikling af hjemmeside og Software 7 827.770 433.438
Immaterielle anlægsaktiver 827.770 433.438

Driftmidler, inventar, hardware og indretning af lejede lokaler 8 1.955.998 2.484.934
Materielle anlægsaktiver 1.955.998 2.484.934

Deposita 937.474 1.116.111
Likvide beholdninger - bundne aktiver 66.575 82.678
Værdipapirer - bundne aktiver 9 25.435.064 24.457.687
Overføres til (-)/fra disponible aktiver 9 -637.515 323.759
Finansielle anlægsaktiver 25.801.598 25.980.235

Anlægsaktiver i alt 28.585.366 28.898.607

Mellemregning med Plan International Inc 530.598 3.140.804
Tilgodehavende projektdonationer 809.185 0
Varelager 19.631 48.032
Andre tilgodehavender 10 537.946 132.612
Periodeafgrænsningsposter 971.209 710.963
Tilgodehavender 2.868.569 4.032.411

Værdipapirer 9 86.873.830 69.737.098

Likvide beholdninger 31.855.240 48.245.533

Omsætningsaktiver i alt 121.597.639 122.015.042

Aktiver i alt 150.183.005 150.913.650

Balance

årsregnskab
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årsregnskab

Balance  30. juni Noter 2019/20 2018/19
kr. kr.

Passiver

Bunden fondskapital 24.864.124 24.864.124
Disponibel fondskapital 23.365.127 23.365.127
Fondskapital i alt 11 48.229.251 48.229.251

Andre hensatte forpligtelser 12 1.521.661 210.407
Hensatte forpligtelser i alt 1.521.661 210.407

Langfristet andel af feriepengeforpligtelse 670.709 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 670.709 0

Mellemregning med Plan International Inc. 0 129.323
Modtagne forudbetalinger fra sponsorer 14.082.815 25.057.519
Projekter under udførelse 13 38.078.069 23.709.592
Leverandørgæld 2.142.397 2.166.098
Anden gæld 14 11.725.477 8.422.727
Skyldige uddelinger til Plan International Inc. 29.334.495 30.000.493
Skyldige uddelinger øvrige 4.398.131 12.988.240
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 99.761.384 102.473.992

Gældsforpligtelser i alt 100.432.093 102.473.992

Passiver i alt 150.183.005 150.913.650

Danmarks Indsamling 15
Personaleomkostninger 16
Eventualforpligtelser 17
Indsamlingsregnskab 18
Mellemregnskab CISU 19
Mellemregnskab Danida 20
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Pengestrømsopgørelse 1.juli – 30. juni 2019/20 2018/19
kr. kr.

Driftsaktivitet
Indbetalinger fra sponsorer og tilskudsgivere 274.427.972 268.656.045
Udbetalinger til programlande og projekter -237.001.066 -234.443.323
Omkostninger ved indtægtsskabende aktivitet og administration -36.182.683 -38.199.315
Ændring i driftskapital -1.548.766 21.930.816
Pengestrømme fra drift før finansielle poster -304.543 17.944.223

Netto finansielle indtægter 1.366.603 3.807.017
Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.062.060 21.751.240

Investeringsaktivitet

Nettoinvesteringer i værdipapirer -17.136.732 -3.028.067
Nettoinvesteringer i immaterielle anlægsaktiver -795.381 -495.314
Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver -336.392 -2.235.431
Nettoinvesteringer i deposita 178.637 -400.410
Pengestrømme fra investeringsaktivitet -18.089.868 -6.159.222

Forskydning i likvide beholdninger -17.027.808 15.592.018

Likvid beholdning, primo 48.245.533 3.882.894
Tilgang ved fusion 0 29.094.380
Forskydning i likvide beholdninger -17.027.808 15.592.018
Overførsel til bunden kapital 637.515 -323.759
Likvid beholdning, ultimo 31.855.240 48.245.533

årsregnskab
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Note 1

noter

2019/20 2018/19
kr. kr.

Indsamlede private midler
Månedsbidrag og gaver fra sponsorer* 165.060.801 178.285.477

Danmarks Indsamlingen 5.340.762 6.898.248
Operation Dagsværk 486.377 875.479
Private Fonde projekter 15.579.036 12.789.725
Andre projekter 26.045.838 13.089.185
Enkeltdonationer 4.106.671 3.270.134
Arv 712.315 162.636
Ikke kontante donationer 1.080.588 686.785
Andre indsamlede midler 1.692.102 2.674.352
I alt 220.104.490 218.732.021

* I regnskabet 2019/20 er der foretaget en gennemgang af forudbetalinger og revidering af disse, hvilket har medført en 
ændret vurdering således at DKK 8,3 mio. er indtægtsført. Disse midler fratrukket administration er hensat til fremtidig 
medfinansiering af projekter i de fire tidligere BØRNEfonden programlande.

Indsamlede offentlige midler
Strategisk Partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet 39.000.000 35.850.000
CISU 8.650.998 7.937.485
EU 3.958.946 3.291.815
ECHO 745.700 0
Offentlige tilskud fra Kulturministeriet - almennyttige formål (drifttilskud) 1.967.839 2.844.723

I alt 54.323.483 49.924.023

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter
Personaleomkostninger 7.105.554 6.955.339
Andre eksterne omkostninger 18.932.040 17.066.780
Afskrivninger og nedskrivninger 387.403 58.890

I alt 26.424.997 24.081.009

Note 2

De offentlige tilskud, der er modtaget i tilskudsperioden, er anvendt i overensstemmelse med fondens formål og 
retningslinjerne fra tilskudsgiver.Der er i ovenstående note foretaget sammenlægning af midlerne modtaget fra henholdsvis 
CISU og CISU DERF.
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noter

Note 4
2019/20 2018/19

kr. kr.

Administrationsomkostninger o.l.

Personaleomkostninger 7.708.532 7.848.344
Andre eksterne administrationsomkostninger 2.049.155 6.328.852
Afskrivninger og nedskrivninger 886.557 739.374
I alt 10.644.244 14.916.570

Personaleomkostninger 9.947.597 6.989.118
Andet programarbejde og uddelinger til formålsbestemt arbejde 219.335.669 218.222.965
I alt 229.283.266 225.212.083

Oplysningsarbejde
Personaleomkostninger 7.177.882 5.808.096
Andre eksterne omkostninger 2.260.521 2.398.351
Afskrivninger og nedskrivninger 3.666 46.953

I alt 9.442.069 8.253.400

Immaterielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum 1. juli 1.289.663 3.875.450

Afgang i året -307.079 -3.081.101
Tilgang i året 795.381 495.314
Anskaffelsesum 30. juni 1.777.965 1.289.663

Af- og nedskrivninger 1. juli 856.225 3.800.248
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver -307.079 -3.081.101
Af- og nedskrivninger i året 401.049 137.078
Af- og nedskrivninger 30. juni 950.195 856.225

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 827.770 433.438

Note 5

Note 6

Note 7

Programarbejde og uddelinger til formålsbestemt arbejde
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Materielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum 1. juli 3.165.848 1.868.118

Afgang i året -49.231 -1.521.785

Tilgang fra fusion 0 234.205

Tilgang i året 347.641 2.585.310

Anskaffelsessum 30. juni 3.464.258 3.165.848

Af- og nedskrivninger 1. juli 680.914 1.494.561

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver -37.982 -1.171.907

Af- og nedskrivninger i året 865.328 358.259

Af- og nedskrivninger 30. juni 1.508.260 680.914

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 1.955.998 2.484.934

noter

Note 8

Værdipapirer
Stk. Kurs Kursværdi Afkast

Værdipapirer - bundne aktiver
Nordea Invest Mellemlang obl. Pension 1.051  166,600 175.097 7.051
NIE Absolute Return Equities II - Etisk 17.642  119,440 2.107.160 232.126
NIE Mellemlange Obligationer 217.374  100,690 21.887.388 564.389
NIE Corporate Bonds 10.805  97,030 1.048.409 32.415
Danske Invest Fonde 2.366  91,720 217.010 2.603

25.435.064 838.584

Børsnoterede værdipapirer - disponible aktiver
NI Portefølje PBPM Balance KL 3 59.032  158,150 9.335.911 0
NI Portefølje PBPM Kreditobl. KL 3 362.407  100,020 36.247.948 0
NI Portefølje PBPM Stats- & realkreditobl. KL 3 267.150  103,120 27.548.508 233.724
NI Portefølje PBPM Globale Aktier Strategi KL 3 67.099  121,500 8.152.528 47.318

NI Portefølje PBPM Globale Aktier Focus KL 3 33.594  147,390 4.951.420 236.754

86.236.315 517.796
Reservation til bunden 637.515

86.873.830

Note 9
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noter

Note 10
Andre tilgodehavender

Tilgodehavende udbytteskat 512.465 84.543
Øvrige tilgodehavender 25.481 48.069

537.946 132.612

Fondskapital
Bunden fondskapital 1. juli 24.864.124 221.230
Tilgang fra fusion 0 21.447.612
Modtaget arv med særlig binding 0 3.195.282
Bunden fondskapital 30. juni 24.864.124 24.864.124

Disponibel fondskapital 1. juli 23.365.127 1.244.422
Tilgang fra fusion 0 22.120.705
Disponibel fondskapital 30. juni 23.365.127 23.365.127

Fondens kapital i alt 48.229.251 48.229.251

Andre hensatte forpligtelser
Hensættelse til udfasning, Kap Verde 726.375 210.407
Hensættelse til tabte retssager i Burkina Faso 795.286 0

1.521.661 210.407

Projekter under udførelse

Ubrugte projektmidler København, Danmarks Indsamlingen 10.876.022 8.818.298

Ubrugte projektmidler København, Danida 11.044.887 4.480.428

Ubrugte projektmidler København, CISU 2.925.079 3.125.424

Ubrugte projektmidler København, EU 3.314.030 554.845

Ubrugte projektmidler København, Private Fonde 9.918.051 4.842.787

Ubrugte projektmidler København, Øvrige 0 1.887.810

38.078.069 23.709.592

Anden gæld, kortfristet

Skyldig moms 600.091 337.085

Feriepengeforpligtelse og skyldige feriepenge til feriekonto 2.820.633 3.299.469

Skyldig løn, a-skat, sociale bidrag m.m. 5.183.601 56.059

Modtaget arv til formålsbestemt arbejde 321.502 1.964.774

Andre skyldige omkostninger 2.799.650 2.765.340

11.725.477 8.422.727

Note 11

Note 12

Note 13

Note 14

59

2019/20 2018/19
kr. kr.



noter

Personaleomkostninger
Lønninger 28.480.938 24.390.223
Pensioner 2.823.004 2.606.096
Andre sociale omkostninger 635.623 604.578

31.939.565 27.600.897 

Personaleomkostninger er fordelt således: 
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter 7.105.554 6.955.339 
Administrationsomkostninger o.l. 7.708.532 7.848.344 
Programarbejde og uddelinger til formålsbestemt arbejde 9.947.597 6.989.118 
Oplysningsarbejde 7.177.882 5.808.096 

31.939.565 27.600.897 

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 66 63 

Note 15
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Danmarks Indsamling 2016 2017 2018 2019 2020 Total
kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Modtagne midler 1. juli  10.692.898  8.888.097  7.873.405  6.117.000 0  33.571.400 
Korrektion til primo  337  212 -49  73 0  573 
Modtagne midler i året  0 0  0  489.366  3.901.396  4.390.762 
Modtagene midler fra tidligere DI-projekter  0 0 0 0  81.725  81.725 
Samlede modtagne midler 30. juni  10.693.235  8.888.309  7.873.356  6.606.439  3.983.121  38.044.459 

Administrationsbidrag (7%) -718.920  426.104 -521.658 -69.028 -760 -884.262 
Til rådighed for projekter efter fradrag af 
administrationsbidrag

 9.974.315  9.314.413  7.351.698  6.537.411  3.982.360  37.160.197 

Heraf
Overført og forbrugt 1. juli  9.959.129  7.357.348  5.661.692  112.000 0  23.090.169 
Korrektion til primo  144 -120 -676 0 0 -652 
Overført og forbrugt i året -214.880  959.400  1.525.936  805.082  92.588  3.168.126 
Overført til senere DI-projekter  229.922  81.725 0 0 0  311.646 
Anvendt 30. juni  9.974.315  8.398.352  7.186.953  917.082  92.588  26.569.289 

Til rådighed for projekter 30. juni  0  916.061  164.745  5.620.329  3.889.773  10.590.908 

1) Plan DK’s Danmarks Indsamling 2016 endte med et underforbrug på 229.922 dkk, disse ubrugte midler godkendte DI som ekstra bevilling til 
PlanBørnefondens 2020-bevilling, de overføres i FY21.
2) Børnefondens Danmarks Indsamling 2017 sluttede i foråret 2020, og er i skrivende stund under revision. Derfor er det beløb som her overføres 
til senere DI-projekter ikke endeligt opgjort pr. 30. juni 2020 eller godkendt af DI endnu.
3) Plan DK’s Danmarks Indsamling 2017 endte med et underforbrug på 81.725 dkk, disse ubrugte midler godkendte DI som ekstra bevilling til 
PlanBørnefondens 2020-bevilling. Er overført i FY20
4) Børnefondens Danmarks Indsamling 2018 er forlænget til 30 september 2020 med DI’s godkendelse.

Note 16

Personaleomkostninger er fordelt på de respektive aktiviteter baseret på funktionsbeskrivelser for de enkelte medarbejdere og timeregistreringer.
Direktionens løn inkl. pension udgør i regnskabsåret DKK 2.859.709.

Der gøres opmærksom på, at lønudviklingen sammenholdt med sidste år er påvirket af en nettotilgang på 3 medarbejdere, en række barsler 
samt overdragelsesperiode mellem tidligere direktør og nuværende direktør, hvorfor der er taget løn med for to direktører i en periode. Derudover 
indgår der i beløbet også standard fratrædelsesomkostninger til den tidligere direktør. 

Eventualforpligtelser
PlanBørnefonden er, som følge af fondens tilstedeværelse i de lande, hvor fonden havde aktivitet i, del i mindre søgsmål,
som alle af PlanBørnefondens ledelse er vurderet uberettiget. PlanBørnefondens ledelse holder konstant opsyn med udviklingen og revurderer 
forholdene, når dette vurderes relevant.

2019/20 2018/19
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Note 17

Indsamlingsregnskab
Indsamlingsregnskab 2020 jf. Bekendtgørelse nr. 820 af 27.06.2014 om indsamlinger. 
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet til opfyldelse af kravene i denne bekendtgørelse. Øvrige midler består af ikke indsamlede 
midler. I beløbet indgår modtagne arvemidler, offentlige tilskud, finansielle indtægter og øvrige tilskud. 

I alt Øvrige midler
Indsamlede  

midler
Indsamlede 

midler

Driftsaktivitet
Indbetalinger fra sponsorer og tilskudsgivere 274.427.972 2.680.155 271.747.818 265.648.685
Udbetalinger til programlande og projekter -237.001.066 0 -237.001.066 -234.443.323
Netto finansielle indtægter 1.366.603 1.366.603 0 0
Omkostninger ved indtægtsskabende aktivitet og 
administration i København -36.182.683 0 -36.182.683 -38.199.315

Pengestrømme fra driftsaktivitet 2.610.826 4.046.757 -1.435.932 -6.993.952

Investeringsaktivitet
Nettoinvesteringer i værdipapirer -17.136.732 -17.136.732 0 0
Nettoinvesteringer i immaterielle anlægsaktiver -795.381 0 -795.381 -495.314
Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver -336.392 0 -336.392 -2.235.431
Nettoinvesteringer i deposita 178.637 178.637 0 0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -18.089.868 -16.958.095 -1.131.773 -2.730.745

Årets likviditetsvirkning i alt -2.567.705 -9.724.697

Ikke anvendte indsamlede midler 1. juli 16.089.012 3.882.894
Ændring i driftskapital -1.548.766 21.930.816
Årets likviditetsvirkning -2.567.705 -9.724.698

Ikke anvendte indsamlede midler 30. juni 11.972.541 16.089.012

Note 18
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Huslejekontrakt
Der er indgået en lejekontrakt pr. 1. november 2018. Lejekontrakten er uopsigelig med fraflytning 30. maj 2022. Fonden har en 
huslejeforpligtelse på lejemålet, som i alt udgør TDKK 3.666. 

Eventualaktiver
PlanBørnefonden har en igangværende retssag med tidligere udlejer i Borgergade.  Denne retssag blev vundet i Byretten, 
men er blevet kæret af modparten til Østre Landsret. Advokaten forventer at sagen er afgjort inden årets udgang. 



Der fremgår således: 
Likvide beholdninger 31.855.240 48.245.533
Børsnoterede værdipapirer 86.236.315 70.060.857
Øvrige midlers andel i børsnoterede værdipapirer og likvide beholdninger -106.119.014 -102.217.378

11.972.541 16.089.012

Indbetalinger fra sponsorer og tilskudsgivere
Månedsbidrag og gaver fra sponsorer 165.060.801 178.285.477
Danmarks Indsamlingen 5.340.762 6.898.248
Operation Dagsværk 486.377 875.479
Private Foundations grants 15.579.036 12.789.725
Other grants 26.045.838 13.089.185
Enkeltdonationer 4.106.671 3.270.134
Ikke kontante donationer 1.080.588 686.785
Andre indsamlede midler 1.692.102 2.674.352
Strategisk Partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet 39.000.000 35.850.000
CISU 8.650.998 7.937.485
EU 3.958.946 3.291.815
EU ECHO 745.700 0

271.747.818 265.648.685

Omkostninger ved formålsbestemt aktivitet
Programarbejde og uddelinger til formålsbestemt arbejde -229.283.266 -225.212.083
Oplysningsarbejde -9.442.069 -8.253.399
Tilbageførte af- og nedskrivninger Oplysningsarbejde 3.666 46.953
Tilbageførte af- og nedskrivninger Indsamlingsomkostninger 387.403 58.890
Forskydning i hensatte forpligtelser 1.333.199 -1.024.793

-237.001.066 -234.384.433

Udbetalinger til omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter og overordnet administration i København
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter -26.424.997 -24.081.009
Administrationsomkostninger o.l. -10.644.244 -14.916.570
Tilbageførte af- og nedskrivninger Administration 886.557 739.374

-36.182.683 -38.258.205
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Note 20

 Mellemregnskab Danida

Fra barnebrud til bogorm 
Børnenes U-landskalender 

2019
Strategisk Partnerskab

FACEJ - 
Servicekontrakt med 

Danida

Donor ID
Danida / j. nr. 2018-

7800
Danida/j. nr. 2017-

12482
Danida/j. nr. 2018-

18616
Bevillings periode 01/01/2020 - 31/12/2022 01/01/2018-31/12/2021 15/02/2019-31/08/2022

 kr.  kr.  kr. 

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse 438.723 4.032.064 9.640 
Udbetalte tilskud i regnskabsåret 3.000.000 39.000.000 3.801.208 
Egenfinansiering 601.697 2.505.222 0
Bidrag fra privat giver 10.000 0 0

4.050.420 45.537.286 3.810.849 

I regnskabsåret
Overført til partnere 0 28.358.169 3.083.374 
Overført til Strategisk Partnerskab 0 0 0
Forbrug i Danmark på INFO-indsatsen 1.057.010 510.723 0
Forbrug i Danmark på programindsatsen 30.396 5.985.915 394.580 

1.087.406 34.854.807 3.477.954 
Overført til dansk administraton (7 pct) 34.951 1.122.357 2.500.160 37.354.967 371.856 3.849.810 

2.928.063 8.182.319 -38.962

+ Optjente renteindtægter 0 0 0
- Tilskreve renteudgifter 13.588 12.949 0
- Renteindtægter afregnet i dette regnskabsår
- Tilbagebetalt til Donor  

Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning 2.914.475 8.169.370 -38.962

De ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning er udelukkende Danida midler.
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PlanBørnefonden er en af Danmarks største privatfinansierede børnerettighedsorganisationer. Vi 
kæmper hver dag for at sikre børn og unges rettigheder i verdens mest skrøbelige områder – 
og specielt for pigerne, der i særlig grad er ramt af ulighed. Vi arbejder for, at børn skal kunne 
klare sig, uanset hvor de er født og hvilket køn de har. At piger og drenge har samme mulig-
heder og vilkår i livet er fundamentet for, at de i fremtiden kan bygge bedre lokalsamfund og 
være med til at skabe en mere lige verden.

PlanBørnefonden er medlem af en af verdens store børneorganisationer, Plan International, 
som driver programmer i 52 af verdens fattigste lande.

PlanBørnefonden
Mimersgade 47, 4. sal
2200 København N

Telefon 70 22 12 11
mail@planbornefonden.dk
www.planbørnefonden.dk


