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LEDELSESBERETNING
Danner har siden 1980 drevet krisecenter på adressen Nansensgade 1. I 2007 udvidede Danner
med etableringen af et videns- og kommunikationscenter.
Danner yder en specialiseret indsats med socialfaglig, psykologisk og pædagogisk rådgivning
og støtte til voldsudsatte kvinder og deres børn for at styrke deres vej til et liv uden vold,
samtidig med at vi forebygger vold i nære relationer gennem projektet og indsatser, der bryder
tabu om vold og fremmer ligeværd og respekt mellem kønnene.
Danners arbejde udføres af ca. 170 frivillige og 42 fastansatte. Det er et uundværligt og centralt
element i Danners arbejde, at det udføres af ansatte og frivillige i forening. Det har stor
betydning for kvinderne, der kommer på Danner, at andre kvinder frivilligt donerer deres tid og
altid er klar til at lytte og hjælpe.
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Danners strategi for 2017-2020
Danners strategi ”Sammen styrker vi kvinder” består af tre indsatsområder: en specialiseret
indsats i krisecenteret, en feministisk aktør samt en aktiv stemme i debatten. Sammen med
visionen om et ligestillet samfund fri for vold mod kvinder og børn, er strategien
retningssættende for Danners prioriteringer og arbejde, både i det daglige, men afspejler sig
også i de politiske mål.
Strategien skal, med et feministisk udgangspunkt, sørge for at oplyse om vold i nære relationer
med udgangspunkt i Danners specialiserede viden. Samtidig skal Danners unikke evne til at
blande sig i den offentlige debat yderligere udbygges på baggrund af organisationens stærke
voldsfaglige viden. Sluttelig skal Danner gøres økonomisk bæredygtig via fundraising og en
stigning i antallet af faste støtter.
Alle aktiviteter sker i en stram økonomisk ramme med stram styring for at kunne finansiere
udvikling af strategien og sikre balance i økonomien.
Organisatorisk arbejder Danners tre afdelinger tæt sammen, Danners krisecenter, hvor kvinder
kan bo og få rådgivning, videns- og kommunikationscenteret, der koordinerer Danners viden,
projekter, debatfunktion og det politiske arbejde, samt sidst men ikke mindst, en stabsenhed,
der understøtter arbejdet og passer på og vedligeholder huset.
Krisecenterdrift
Danners grundsten er den voldsfaglige tilgang til arbejdet. I krisecenteret kan 18 kvinder og
deres børn bo, mens de får redskaber til at komme videre efter et liv med vold. I krisecenteret,
som er et af landets mest specialiserede, bruges anerkendte og velafprøvede tilgange og
metoder, som også anvendes i undervisning både nationalt og internationalt.
Danner arbejder løbende med udviklingen af den specialiserede indsats i krisecenteret. I 2017
blev et 3-årigt PhD studie opstartet i Danner. Studiet skal blandt andet se på virkningen af
krisecentres arbejde. I 2018 påbegyndte krisecenteret desuden en socialfaglig måling, via brug
af dialog- og måleinstrumentet Empowerment Star, som bruges i samarbejde med alle kvinder,
både de, der modtager ambulant forløb, er i udslusningsbolig eller bor i kortere eller længere
tid på Danners krisecenter.
I Danners krisecenter bor kvinderne i egne små lejligheder og har fællesfaciliteter i form af
køkkener og opholdsrum, hvor netværk og relationer mellem de indlogerede kvinder og børn
sikres. Mange kvinder skaber stærke bånd til andre kvinder, mens de bor på Danner, og deres
børn til andre børn. Fællesnævneren er forståelse og accept, og der arbejdes målrettet med at
skabe gode og inkluderende fællesskaber, som også ofte holder ved efter opholdet på Danner.
4

LEDELSESBERETNING
I 2019 boede der 63 kvinder og 56 børn på krisecenteret. Tallet er over år ret stabilt. Børnenes
gennemsnitsalder var 5 år.
I 2019 fik Danners åbne rådgivning 2.111 henvendelser, hvilket er en stigning på ca. 300
henvendelser i forhold til året før. Danners synlighed i medierne er løftet, ikke mindst i
forbindelse med kriminalisering af psykisk vold og det er vurderingen, at stigningen skal ses i
det lys.
Hvem henvender sig?
Respondenter
1.328
203
181
15
19
28
98
22
249

I alt

2.108

Procent
63,0%
9,6%
8,6%
0,7%
0,9%
1,3%
4,6%
1,0%
11,8%
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En voldsudsat kvinde
Familiemedlem
Veninde/ven
Politi
Sygehus/skadestue
Andet krisecenter
Social bagvagt/døgnvagt/sagsbehandler
Kollega/arbejdsgiver/tillidsrepræsentant
Andre:

100,0%

Efterspørgsel af plads på Danner, 2019
23 procent af henvendelserne drejede sig om en ledig plads. I 82, 1 procent af tilfældene var der
ingen plads på Danner. I 80,6 procent af tilfældene blev der henvist til et andet krisecenter.
Krisecenteret har ikke plads til kvinden og henviser til:
Et andet krisecenter
Ambulant rådgivning på et andet krisecenter
Ambulant rådgivning
Kommunen
Et andet tilbud

Respondenter
291
11
7
32
38

I alt

361

Procent
80,6%
3,0%
1,9%
8,9%
10,5%
100,0%

Både blandt frivillige og ansatte arbejdes der målrettet med opkvalificering og metodeudvikling.
I Danner uddannes frivillige struktureret efter nyeste viden og læringsmetoder, hvilket betyder,
at Danner kan tilbyde voldsudsatte frivilligbaseret voldsfaglig rådgivning. Vi samarbejder med
Center for Frivilligt Socialt Arbejde og brancheorganisationen Rådgivningsdanmark omkring
opkvalificering og udvikling af den frivillige indsats.

Danners øvrige aktiviteter
Danner fyldte 40 år i 2019
En af årets store begivenheder var Danners 40-års jubilæum som organisation og som
krisecenter. Den 2. november 2019 var det 40 år siden, mere end 300 feminister besatte Danner,
idet huset var solgt og stod til nedrivning. Kort efter besættelsen startedes et af Danmarks
første krisecentre og kvindehuse, bygget op af frivillige kræfter. Huset blev i de kommende
mange år et samlingspunkt for kvindesagen.
Året blev fejret gennem talrige events fordelt over hele året.
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Samarbejde med Det flydende teater og Teatergrad
I 2018 indledte vi som led i det kommende jubilæum et samarbejde med det prisbelønnede teater
’Det flydende teater’ omkring en unik opførelse af historien om Grevinde Danner og hendes liv
med Kong Frederik den 7. og hendes kærlighed til Carl Berling. Stykket fik premiere på Furesøen
i april 2019. Den 26. august 2019 fik stykket repremiere i Danner. Ved repremieren var HKH
Kronprinsesse Mary, Minister for ligestilling mv. Mogens Jensen og mange andre gæster med.
En dejlig aften og et fantastisk fængende teaterstykke, der i alle anmeldelser blev rost til
skyerne. Senere i 2019 blev stykket genopført som en inddragende og rettighedsbaseret
børneforestilling ’Ligeværd’ med udgangspunkt i den samme fantastiske grevinde, en
forestilling, som gennem næsten et halvt år turnerede rundt til skoler i hele landet, efter at have
haft premiere i Danner.
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Åbent på kulturnatten
I oktober 2019 åbnede Danner dørene i forbindelse med kulturnatten og inviterede mere end 200
Københavnere indenfor til kaffe og kage, rundvisning og foredrag. Der var overalt i huset lavet
stationer, hvor dele af Danners vigtige historie blev fortalt af frivillige og ansatte.
Stor jubilæumsreception og uddeling af Danners ærespris
I anledningen af jubilæet holdt Danner en stor reception, hvor æresgæsterne var de kvinder,
som for 40 år siden besatte huset. Det var et større arbejde at finde frem til så mange som
muligt, men det lykkes for 40 af kvinderne at deltage. Kvinderne fik tildelt Danners ærespris for
deres arbejde.
Danners ærespris tildeles hvert år til en eller flere kvinder, der har gjort noget særligt for
kvinders rettigheder og kampen for et liv uden vold for kvinder og børn. Kvinderne, der i sin tid
besatte Danner, tog vigtige skridt i kampen for ligeværd og ligestilling samt i kampen mod vold.
Skridt, som i dag præger hele landet og også har været retningssættende for krisecentrene og
kvindebevægelsen.
Premiere på to vigtige fotoudstillinger
I anledning af jubilæet fik to blivende fotoudstillinger premiere. En historisk billedudstilling, der
hænger i Danner og beskriver historien gennem 40 år, fra fortid til nutid. Den anden
fotoudstilling hedder ’Livet efter volden’ og består af 15 unikke portrætter af kvinder, der alle har
haft vold inde på livet. Kvinderne er portrætteret af fotografen Marie Hald og kvinderne er både
kendte og ukendte kvinder, som enten har boet på Danner eller været tilknyttet Danner.
Portrætterne skal minde os alle om, at der er et liv efter vold, og give håb til de kvinder, der som
nye beboere på Danner, starter en lang og svær rejse mod et bedre liv.
Danners bestyrelsesforkvinde var med til at besætte Danner i 1979
Selve dagen den 2. november blev fejret med brunch for alle Danners frivillige og ansatte, der
blev sunget slagsange fra 70-erne og Danners forkvinde, Vibeke Abel, der selv var med til at
besætte huset i sin tid, holdt en tale, der trak tråde fra den dag i november 1979 og frem til i dag,
med beskrivelse af det særlige DNA, som kendetegner organisationen og binder ansatte og
frivillige sammen i et fællesskab for at hjælpe kvinder og børn udsat for vold og forebygge
volden.
Vi blev døbt ’Dannerbevægelsen’ af Politiken
Danners jubilæum havde mediernes interesse. Danner skrev i forbindelse med fødselsdagen tre
kronikker, som blev bragt i Politiken. Den første handlede om Grevinde Danner ’En grevinde af
folket’, nr. to handlede om besættelsen af Danner ’Vi blev besat af et hus’ og den 3. om vold mod
kvinder i en nutidig kontekst ’Respekt for kvinders ret til et frit liv’, tak! Kronikkerne fik en rigtig
god modtagelse og var underskrevet ’Danner’, noget Politiken omdøbte til ’Dannerbevægelsen’.
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Kronikkerne er sammen med mange andre indlæg fra 2019 om relevante politiske emner
tilgængelige på vores hjemmeside.

Danners fortalervirksomhed
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Danner er aktiv i samfundsdebatten
Danners tilstedeværelse i mediebilledet og vores politiske fortalervirksomhed bygger på viden
fra praksis samt relevant forskning. Danners rettighedsforum opsamler på tværs af
organisationen de strukturelle barrierer, der er for at bryde med vold og sætter lys på de
rettigheder, man har som udsat for vold. På baggrund af dette arbejde indgår vi i en konstruktiv
og ambitiøs dialog med politikere og embedsværk. Også i 2019 har Danner blandet sig i den
offentlige debat og gjort ”det private til et fælles anliggende”. Vi har været med til at bryde tabuet
om, at partnervold ikke er et individuelt problem, og vi har sat fokus på den kønsbaserede vold.
I 2019 fulgte vi udrulningen af loven om psykisk vold, vi samlede underskrifter ind for at sikre
psykologhjælp til alle kvinder på krisecenter og endelig satte vi henover 2019 fokus på
seksualiseret vold.
Danner gik foran i forbindelse med kriminalisering af psykisk vold
Danner tog i 2017 den beslutning at arbejde målrettet for at sidestille psykisk vold med fysisk
vold for at udbrede kendskabet til voldsformen, der giver store skader på både det fysiske og
psykiske helbred. Derigennem vil vi forbedre retsstillingen for mennesker udsat for psykisk
vold. Fra Danners praksis ved vi, at psykisk vold går forud for fysisk og seksuel vold, og at der
er potentiale i at sætte ind tidligere gennem forebyggelse af psykisk vold. 1. april 2019 blev
psykisk vold kriminaliseret på linje med fysisk vold i straffelovens § 243, der giver op til 3 års
fængsel til den, der udsætter nogen i en nær relation for psykisk vold. Danner har været en
central aktør og arbejdet tæt sammen med særligt Justitsministeriet omkring kriminaliseringen
på området.
I efteråret 2019 faldt første dom for psykisk vold og siden er flere dømt for overtrædelse af
bestemmelse og den affødte samfundsmæssige debat betyder, at mange danskere nu kender
begrebet. Frontpersonale, der møder den voldsudsatte, har en stigende bevidsthed om denne
voldsform, men der mangler handleplaner og retningslinjer til myndighedspersoner og
uddannelse, så vi sikrer en bedre forebyggelse. Det arbejder Danner videre med i 2020.
Arbejdet med en ny samtykkebaseret lovgivning på voldtægtsområdet og bedre forhold for
voldtægtsofre
2019 blev præget af et offentlig pres for at få en ny og moderne lovgivning, baseret på samtykke,
og ikke som i den nuværende bestemmelse i Straffelovens § 216 på, at der skal være tvang,
trusler eller vold. Danners direktør blev i 2018 udpeget af Justitsministeren til at sidde i en
ekspertgruppe, der skulle komme med anbefalinger til et mere generelt løft af området,
sideløbende med Straffelovrådets arbejde med en betænkning, med forslag til en ny
bestemmelse. Løbende fra opstarten af ekspertgruppens arbejde og frem mod december 2019,
hvor ekspertgruppen afsluttede sit arbejde, kom der en række anbefalinger. Anbefalingerne
vedrørte blandt andet at implementere en traumebaseret tilgang til ofre for voldtægt, at lave et
traumekatalog over vanlige traumereaktioner, at styrke bistandsadvokatens rolle og åbne
mulighed for videoafhøring af et offer for voldtægt. Anbefalingerne er nu afleveret til politi- og
anklagemyndighed med henblik på implementering. Danner vil følge dette arbejde tæt og
samarbejde med politi- og anklagemyndighed om anbefalingerne.
Danners viden
Vores særlige viden og talspersoner er efterspurgt i medierne og i 2019 har vi deltaget i
programmer og artikler på tværs af alle medieplatforme både med budskaber om at gøre
psykisk vold strafbart, om behovet for at anerkende den kønsmæssige slagside af vold og drab
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på kvinder samt barrierer for at bryde ud af volden – herunder særlige barrierer for kvinder
med migrant baggrund.
Aktiviteterne har tilsammen givet et løft i antallet af følgere på Facebook, Twitter og Instagram,
og den gode udvikling ser ud til at fortsætte i 2020. Vi har nu mere end 14.000 følgere på
Facebook. Trafikken på hjemmesiden og antallet af nyhedsbrevsmodtagere er også i en god
opadgående kurve.
Danner fik nyt grafisk udtryk i 2019, hvor et nyt logo, nye brandfarver og en ny hjemmeside så
dagens lys som et led i den professionalisering og branding, der er helt afgørende for at nå bredt
ud samt henvende sig mere direkte til målgruppen af voldsramte. Hjemmesiden fik en engelsk
underside for i højere grad at spejle behovet hos målgruppen samt som led i vores
internationale kapacitetsopbygning.

DANNERS nationale og internationale indsatser
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Danners ambulante rådgivningstilbud ’Sig det til nogen’
Danner fik i 2018 private fondsmidler til at starte et 3-årigt ambulant socialfagligt
rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder og deres pårørende samt et samarbejde med
fagforeninger omkring viden om vold og tidlig indsats. Rådgivningen gennemføres tre steder i
landet: Ringsted, Randers og København og udføres af krisecentrene fra disse byer i forening,
med Danner som metodeansvarlig projektleder. Da det ambulante tilbud startede d. 1. oktober
2018, blev pladserne hurtigt fyldt op og siden har der været venteliste i København.
Ligestillingsministeriet har i forbindelse med satspuljeforliget for 2019-2022 valgt at tildele
tilbuddet et driftstilskud på 5 mio. kr. til udbygning af kapaciteten og tilbud om psykologhjælp.
Projektet giver værdifuld hjælp til kvinder, der ikke ønsker eller har behov for at flytte ind på et
krisecenter, og indkapsler metodemæssigt ´best practice’ fra mange års arbejde med
kriseramte. Rådgivningen har allerede vist gode resultater, og skaber stor værdi for en ny
målgruppe, der er mere ressourcestærke og i job. I 2019 besluttede forligspartierne bag
Finansloven at give et fast driftstilskud til tilbuddet.
I 2019 udvidedes tilbuddet ved hjælp af privat finansiering med en arabisktalende rådgiver og en
deltidsjurist, begge med fokus på den arabisktalende målgruppe og de særlige barrierer, som
kvinder med udenlandsk baggrund møder, når de bryder med vold. Denne aktivitet bygges op i
første halvår af 2020. Den arabisktalende rådgiver skal afholde dialogmøder med målgruppen
med henblik på oplysning om vold og tilbyde individuelle forløb, med erfaringer fra Danners
tidligere projekt ’Fra social isolation til integration’.
Der arbejdes for, at ambulant rådgivning på sigt bliver et lovfæstet tilbud til alle voldsudsatte.
Danner arbejder i nationale og internationale partnerskaber
Danner indgår partnerskaber som led i vores forebyggende arbejde for at nedbringe antallet af
kvinder, der udsættes for vold, oplyse om rettigheder og bryde tabuet om partnervold. Det gør
vi via flere målrettede indsatser. Gennem arbejdet kan Danners store viden om volden deles
med andre, og partnerskaberne skaber effektiv grobund for en fælles retning.
”Grevindeboligerne” i Jægerspris
2019 blev et konsoliderende år for projektet med udslusningsboliger i Jægerspris. Der er siden
opstarten i slutningen af 2017 arbejdet med visitationskriterier, målgruppe og sikkerhedsvurderinger. I 2019 fandt projektet for alvor sin form, og den socialfaglige medarbejder, der er
tilknyttet, blev suppleret med en deltids børnefaglig medarbejder med fokus på gode og
inkluderende børnefællesskaber samt mor/barn-relationen. Projektet, som støttes af Kong
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Frederik den VII’s Stiftelse, høster værdifulde erfaringer med at fastholde kvinder og børn i et
liv fri af vold og yde dem støtte ud i deres nye liv, med fokus på job, fritid og fællesskaber.
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Lev Uden Vold – national enhed, der skal løfte aktørfeltet omkring vold
I 2019 blev enheden Lev uden Vold videreudviklet, og en ny sekretariatsleder rekrutteret.
Enheden drives af et konsortium bestående af Danner, Mødrehjælpen, Dialog mod
Vold/Askovfonden, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) og Fonden Fundamentet/
Mandecentreret. Lev uden Vold har adresse på Frederiksberg og har fundet sin form, både
opgavemæssigt og organisatorisk. Lev Uden Vold og samarbejdet mellem vidt forskellige
aktører er ikke ukompliceret, men er helt afgørende for på sigt at medvirke til et generelt løft af
hele feltet og nedbringelse af de alt for mange, der lever med vold. I 2019 gennemførte Lev Uden
Vold i samarbejde med stifterne to store og vigtige vidensprojekter. En undersøgelse af
kommunernes praksis i forhold til vold i familier og en udgivelse af en fagbog henvendt til blandt
andet socialrådgivere. Denne fagbog blev til med bidrag fra stifterne, udvalgte forskere og
faglige forfattere og udkom i samarbejde med Mary Fonden.
Naturbaseret terapi giver ro til krop og sjæl
En stor del af de kvinder, der bor på Danner, har symptomer på PTSD (Post Traumatisk Stress
Syndrom) som angst og depression, og erfaringerne med naturbaseret terapi hos andre grupper
med PTSD, som f.eks. krigsveteraner, har vist sig rigtig gode. Derfor har Danner fra 2018 og frem
arbejdet videre med at implementere denne terapiform i det daglige arbejde med vores
terapihave som omdrejningspunkt. Vores medarbejdere er uddannet på Københavns Universitet
i brugen af naturbaseret terapi og senest i 2019 udkom en bog skrevet af en af Danners dygtige
psykologer. Bogen er skrevet til fagfolk, der arbejder med voldsudsatte, og bogen er sendt bredt
ud, bl.a. til alle krisecentre. De fleste på feltet vil finde gavn i at læse bogen – eller dele af den.
F.eks. beskriver bogen i detaljer stress- og belastningsreaktioner hos voldsudsatte kvinder og
børn, og samt hvordan fagfolk kan bruge naturen til selvomsorg og forebyggelse af stress.
Bogen er blevet til med støtte fra Friluftsrådet.
Danners bæredygtige internationale arbejde
Danner har gennem en årrække stillet voldsfaglig viden til rådighed og arbejdet internationalt
med kapacitetsopbygning af krisecentre sammen med lokale partnere samt med at påvirke
kønsnormer og derigennem arbejde for større ligeværd mellem køn. Målet er altid at skabe
positive, varige forandringer. I 2019 lagde vi vægt på at sikre bæredygtige, partnerskabsbaserede
og langsigtede indsatser i blandt andet Palæstina og Tunesien.
Det Dansk Arabiske Partnerskabsprogram
I efteråret 2017 indgik Danner en 5-årig samarbejdsaftale med KVINFO under det Dansk Arabiske
Partnerskabsprogram (DAPP). Indsatsen er finansieret af det danske Udenrigsministerium.
Under DAPP’s indsatsområde ”Gender Equality Program” vil Danner frem til 2022 sætte fokus
på forebyggelse af vold mod kvinder samt styrkelse af lokale kvinderettighedsorganisationer og
institutioners beskyttelse af kvinder udsat for vold i MENA-regionen (Middle East North Africa).
Arbejdet er fokuseret omkring et tæt samarbejde med en kvinderettighedsorganisation i
Tunesien og er en fortsættelse af vores MENA-træningsprogram.
Udvikling af Danners MENA-træning
I 2018 fokuserede Danner på at konsolidere de seneste års erfaringer med at undervise i
krisecentermetoder internationalt og påbegyndte arbejdet med en omfattende træningsmanual
på engelsk, der kan bruges både nationalt og internationalt. Manualen stilles til rådighed for
krisecentre og andre fagfolk, i både ind- og udland. I 2019 arbejdede vi med en udvidelse af
manualen, med yderligere to kapitler om hhv. ledelse og organisering af krisecentre samt vold
mod kvinder med migrantbaggrund.
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Palæstina
Danner indgik i 2017, med midler fra CISU, et partnerskab med Rural Women’s Development
Society (RWDS), som er en palæstinensisk kvinderettighedsorganisation, om træning af deres
personale i overført traume og bekæmpelse af vold mod kvinder i de palæstinensiske
selvstyreområder. I 2019 blev dette projekt forlænget med flere midler fra CISU. I 2019 har
projektet udover fortsat støtte til RWDS inkluderet forebyggelse af vold mod kvinder og piger.
Gennem forebyggende aktiviteter på 4 skoler i Betlehem og Hebron, har RWDS i en række
workshops med lærere, elever og forældre, med stor succes adresseret de stereotype
kønsnormer, som ligger til grund for manglende ligestilling mellem kønnene og vold mod
kvinder og piger. Projektet løber frem til medio 2020, og der ansøges hos CISU om midler til en
tredje. fase af projektet.
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Indsamling og donationer
Danners fortsatte virke er afhængig af frie midler fra private bidragydere og fonde, ligesom
donationer til vores arbejde og særlige indsatser sikrer, at vi fortsat kan udvikle vores tilbud og
nå ud til flere voldsudsatte kvinder og deres børn.
Antallet af ”Danner Venner”, der hver måned støtter Danners arbejde økonomisk, er i vækst,
ligesom flere og flere danskere vælger at støtte med engangsbeløb, for eksempel i forbindelse
med kampagnen ”Vores børn skal ikke hjem til Jul”.
I 2019 har indsamling og donationer indbragt 4.139 t.kr. (2018: 4.731 t.kr.). I beløbet i 2018 indgik
indtægtsførelse af frigivelsen af tidligere modtaget bunden arv på 2.345 t.kr.
Vi har i løbet af året modtaget øremærkede midler fra private fonde m.v. og har samlet forbrugt
5.134 t.kr. (2018: 5.115 t.kr.).
Disse øremærkede midler er dels målrettet særlige indsatser, som hjælper sårbare kvinder og
deres børn til at bryde ud af voldens cirkler, og dels målrettet aktiviteter for og tilskud til de
kvinder og børn, der bor på Danner.
Vi har herudover ubrugte, private øremærkede midler på 803 t.kr., der overføres til indsatser og
aktiviteter i 2020.
I henhold til ”Bekendtgørelse om indsamling mv.” har vi udarbejdet en note vedr. årets
indsamlingsaktivitet i forhold til private donationer. Noten viser resultatet af aktiviteten efter
fradrag af direkte omkostninger.
Finansielle poster
I 2019 har vi oplevet en stigning i vores finansielle poster. Dette skyldes bl.a. en urealiseret
kursgevinst på vores værdipapirbeholdning.
Årets resultat
Resultatet på 902 t.kr. (2018: 2.043 t.kr.) er opnået via fortsat tilpasning af omkostningssiden,
styrkelse af fundraising-aktiviteter og nye samarbejder.
Krisecentrets drift dækkes af omkostningsbaseret opholdsbetaling fra kommunerne. Årets
mindreforbrug (overskud) på 343 t.kr. videreføres til 2021 i overensstemmelse med reglerne.
Vi anser årets resultat som tilfredsstillende.
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Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens
underskrivelse, der anses for væsentligt at kunne ændre vurderingen af årsrapporten for
fonden.
Fremkomsten af Corona-viruset (COVID-19) kan dog få negativ betydning på fondens forventninger til resultatet for 2020. Det er på offentliggørelsestidspunktet ikke muligt at vurdere
omfanget af den eventuelle negative betydning.
Forventninger til 2020
Danner forventer i 2020 at fortsætte med at øge indsamlingen af private midler. Der er
budgetteret midler til fortsat investering i fundraising.
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I 2020 føres der fortsat en stram omkostningsstyring af alle Danners aktiviteter, og der er
løbende tilpasning af aktiviteterne i forhold til de givne indtægter.
Danner vil i 2020 have fokus på udarbejdelsen af en ny 4-årig strategi, der skal fortsætte og
videreudvikle den kurs, som organisationen har haft i den forløbne periode.
Der vil også i 2020 blive arbejdet med udvikling af Danners frivillighed, en ny strategi bliver
omdrejningspunktet for den gode frivillighed i Danner. På baggrund af krav fra Socialtilsynet
Hovedstaden arbejder bestyrelsen med forslag til vedtægtsændringer, som skal imødekomme
disse og samtidig være en modernisering af vedtægtsgrundlaget for Danner.
Vi forventer, at vi i 2020 kan fastholde og udvikle aktivitetsniveauet i vores projektarbejde, dels
gennem vores flerårige projekter.
Danner vil i udviklingsarbejdet i 2020 have særligt fokus på tre områder:
•
•
•

Strukturelle/samfundsmæssige barrierer for migrantkvinder, der udsættes for vold
Fokus på den seksualiserede vold mod kvinder, begået af partner eller ekspartner
Kvindedrab, forebyggelse og oplysning

Danner vil i 2020 have fokus på udbredelsen af det ambulante tilbud ’Sig det til nogen’, samt på
evaluering og opsamling af læring fra projektet og bæredygtig forankring i lovgivning.
Krisecenterdriften forventes at fortsætte i samme niveau som i 2019.
Resultatdisponering
Resultatdisponeringen fremgår af side 21.
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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Kvindecenterfonden Dannerhuset.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger,
bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 201 af 4. marts 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer samt bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om
offentlige indsamlinger og bekendtgørelse nr. 97 af 27 januar 2014 for modtagere af tilskud fra
puljer under Børne- og Socialministeriets område.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Indsamlingsregnskab - note 2
Indsamlinger er foretaget i henhold til tilladelse af 13. september 2005 jf. jr. nr. 02-379-00816 og
i overensstemmelse med indsamlingsloven med tilhørende bekendtgørelse. Indsamlinger er
foretaget pr. telefon, skriftlig ansøgning, via hjemmeside, Facebook og SMS samt ved donation.
Vi anser det opstillede regnskab for indsamlinger til fordel for fondens formål, der skal støtte
fondens generelle arbejde i perioden 1. januar – 31. december 2019 for udarbejdet i
overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 160
af 26. februar 2020 og Indsamlingsloven.
ULFRI midler (tidligere Tips & Lotto)
Kvindecenterfonden Dannerhuset har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de
dispositioner, der vedrører modtagne ULFRI midler, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er
endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de modtagne ULFRI midler.
Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.
København, den 28. april 2020

Lisbeth Jessen
direktør
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Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

LEDELSESPÅTEGNING
BESTYRELSEN:

Vibeke Abel, forkvinde

Charlotte Mathilda Sørensen, næstforkvinde

Nanna Krog-Meyer
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Birgitte Baadegaard

Margit Vildlyng

Helle Nielsen

Lise Thygesen

Annemette Juul

Maiken Kirk Andersen, medarbejderrepræsentant

Godkendt på årsmødet, den

Dirigent:
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
TIL BESTYRELSEN FOR KVINDECENTERFONDEN DANNERHUSET

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med lov om fonde og visse
foreninger, bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 201 af 4. marts 2019 om ansøgningspuljen til
landsdækkende frivillige sociale organisationer, bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om
offentlige indsamlinger samt bekendtgørelse nr. 97 af 30. januar 2014 om regnskab og revision
mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og
Integrationsministeriets område.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet
revisionen af modtagne offentlige midler udføres på grundlag af bestemmelserne i
bekendtgørelse nr. 201 af 4. marts 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale
organisationer, bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger samt
bekendtgørelse nr. 97 af 30. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for
modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område. Vores
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit
”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i
overensstemmelse med internationale 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 disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, bestemmelserne i bekendtgørelse nr.
201 af 4. marts 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer,
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger samt bekendtgørelse nr.
97 af 30. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra
puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område. Ledelsen har endvidere
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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 regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.
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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Kvindecenterfonden Dannerhuset for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger, bestemmelserne i
bekendtgørelse nr. 201 af 4. marts 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale
organisationer, bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger samt
bekendtgørelse nr. 97 af 30. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for
modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en
revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men
er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, standarderne for
offentlig revision jf. bekendtgørelse nr. 201 af 4. marts 2019 om ansøgningspuljen til
landsdækkende frivillige sociale organisationer, bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om
offentlige indsamlinger samt bekendtgørelse nr. 97 af 30. januar 2014 om regnskab og revision
mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og
Integrationsministeriets område, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 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 beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.



Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at
danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation
forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 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 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.



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



Konkluderer vi, om ledelsen udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan
skabe betydelig 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 revisionsbevis, der er
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold
kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, standarderne for offentlig revision
jf. bekendtgørelse nr. 201 af 4. marts 2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige
sociale organisationer, bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om offentlige indsamlinger
samt bekendtgørelse nr. 97 af 30. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for
modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område,
foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:
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Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet,
herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetning
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde
væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede
oplysninger i henhold til god regnskabsskik, bekendtgørelse nr. 201 af 4. marts 2019 om
ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer, bekendtgørelse nr. 160 af
26. februar 2020 om offentlige indsamlinger samt bekendtgørelse nr. 97 af 30. januar 2014 om
regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børneog Integrationsministeriets område.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn til kravet
om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af fonden, der er omfattet af
årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer,
der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridiskkritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med
standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad
af sikkerhed for de udvalgte emner, om undersøgte dispositioner, der er omfattet af
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj
grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af fonden, der er omfattet
af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
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Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 28. april 2020
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
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Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24730
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REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.
Opstilling af resultatopgørelse og balance er tilpasset fondens aktiviteter.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år, bortset fra ændring
vedrørende indregning af arv og gaver, jf. nedenfor. Resultat, aktiver og egenkapital ændres ikke
som følge heraf.

Indsamlingsnoten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i
retningslinjerne i Bekendtgørelse nr. 160 af 26/02-2020 og Indsamlingsloven og i
overensstemmelse med følgende regnskabspraksis.
GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af tidligere begivenhed er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning
sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages
hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som
be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger
indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som
finansielle indtægter og finansielle omkostninger.
RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Rådgivning- og krisecenterydelser indtægtsføres i den periode, ydelsen vedrører.
Driftstilskud indtægtsføres i den periode, tilskuddet vedrører. Øremærkede tilskud
indtægtsføres i takt med afholdelse af de omkostninger, tilskuddene dækker. Ej forbrugte beløb
overføres til følgende år.
Donationer indtægtsføres i resultatopgørelsen i det år, de indgår.
Arv og gave
Med virkning pr. 1. februar 2019 er §9 i lov om fonde og visse foreninger ændret. Ændringen har
konsekvens for den regnskabsmæssige behandling af arve- og gavebeløb.
For aktiver, som fonden har modtaget i gave før lovens ikrafttræden eller har arvet fra en
arvelader, der er afgået ved døden før lovens ikrafttræden, gælder, at arve- og gavebeløb
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Ændring til lov om fonde og visse foreninger
Pr. 1. februar 2019 ændredes anvendt regnskabspraksis vedrørende indregning af arv og gaver,
så disse indregnes i resultatopgørelsen, og dermed anvendes til uddeling i overensstemmelse
med fondens formål, medmindre arvelader eller gavegiver har bestemt, hvordan midlerne skal
anvendes.

REGNSKABSPRAKSIS
indregnes i den bundne egenkapital, med mindre giver eller arvelader har bestemt, at aktiverne
er frie midler.
Herefter gælder det, at arve- og gavebeløb indregnes i resultatopgørelsen som frie midler og
anvendes til uddeling eller henlæggelse til formuen, medmindre arvelader eller gavegiver har
angivet, hvad arven eller gaven skal anvendes til. Når arvelader eller gavegiver har angivet,
hvad arven eller gaven skal anvendes til, føres beløbet regnskabsmæssigt i overensstemmelse
hermed.
Momskompensation vedrører delvis kompensation for betalt moms vedr. sidste års
momsbelagte omkostninger.
Omkostninger
Omkostninger vedrørende øremærkede tilskud er i resultatopgørelsen opgjort separat.
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Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til kontorhold, drift af website, generel
kommunikation, IT-drift, erhvervsforsikring, kontingenter, eksterne rådgivere samt aktiviteter,
der ikke er dækket af øremærkede tilskud.
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets afog nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de
enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af immaterielle
samt materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter omfatter afkast og kursregulering af værdipapirbeholdning og likvide
midler.
Finansielle omkostninger omfatter negative bankrenter samt eventuelle kursreguleringer.
Fondsskat
Skat af årets resultat omfatter skat af årets skattepligtige indkomst samt årets regulering af
udskudt skat. Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Ejendommen er optaget til anskaffelsespris med tillæg af omkostninger til forbedring og fradrag
for nedskrivning.
Forbedringsomkostninger, som er dækket af donationer, tillægges ejendommens værdi og
indtægtsføres direkte over egenkapitalen, idet donationer til ejendommens forbedring indgår i
den bundne egenkapital.
Ejendommen er efter gennemførelse af byggeprojekt ”Fremtidens optimale krisecenter”
værdiansat til 36 mio. kr. med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering for 2012.
Driftsmidler og inventar er optaget til anskaffelsespris med fradrag for akkumulerede
afskrivninger. Afskrivninger sker lineært over aktivernes forventede økonomiske levetid, der
efter individuel vurdering er skønnet til 2-5 år.
Anskaffelser, der dækkes af direkte tilskud, omkostningsføres.
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REGNSKABSPRAKSIS
Finansielle anlægsaktiver
Beholdningen af værdipapirer er optaget til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der
vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Egenkapital
Donationer modtaget til forbedring og ombygning af ejendommen indgår i den bundne
egenkapital.
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Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for fondes vedkommende normalt
svarer til den nominelle værdi.
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2019

2018

Note

kr.

t.kr.

INDTÆGTER
Rådgivning- og Krisecenterydelser

1

16.791.845

15.700

Indsamling og donationer

2

4.139.328

4.731

ULFRI midler

3

381.305

362

Driftstilskud

3

1.159.087

0

Andre indtægter

4

665.532

309

Offentlige øremærkede tilskud

5

3.901.022

4.782

18

5.134.191

5.115

74.164

53

32.246.474

31.052

-16.110.998

-14.530

Ejendommens drift

-1.796.660

-1.810

Administrationsomkostninger

-2.096.743

-1.561

Andre øremærkede tilskud
Momskompensation
INDTÆGTER I ALT
OMKOSTNINGER
Personaleomkostninger

6

Forbrug vedr. offent. øremærkede tilskud

5

-3.901.022

-4.782

Forbrug vedr. andre øremærkede tilskud

18

-5.134.191

-5.115

7

-2.389.415

-1.080

12

-139.352

-62

-31.568.381

-28.940

678.093

2.112

Danner projekter
Afskrivninger
OMKOSTNINGER I ALT
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

8

244.381

127

Finansielle omkostninger

9

-20.155

-196

902.319

2.043

0

0

902.319

2.043

902.319

2.043

Resultat før skat
Skat af årets resultat

10

Årets resultat
Forslag til resultatdisponering
Overført til disponibel egenkapital

14
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RESULTATOPGØRELSE 1. januar – 31. december 2019

21

BALANCE pr. 31. december 2019
2019

2018

Note

kr.

t.kr.

Anlægsaktiver
Ejendommen, Nansensgade 1

11

36.000.000

36.000

Driftsmidler

12

609.910

71

36.609.910

36.071

4.435.052

4.311

4.435.052

4.311

41.044.962

40.382

1.739.542

1.517

Tilgodehavende tilskud

691.965

545

Periodeafgrænsningsposter

229.286

319

Materielle anlægsaktiver i alt
Værdipapirer
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt

13
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AKTIVER

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Debitorer

Andre tilgodehavender

382.654

323

Tilgodehavender i alt

3.043.447

2.704

Likvide beholdninger

3.628.630

3.460

Omsætningsaktiver i alt

6.672.077

6.164

47.717.039

46.546

AKTIVER I ALT
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BALANCE pr. 31. december 2019

Note

2019

2018

kr.

t.kr.

36.000.000

36.000

4.771.149

3.869

40.771.149

39.869

1.141.020

841

1.141.020

841

360.000

360

Egenkapital
Bunden egenkapital
Disponibel egenkapital

14

Egenkapital i alt
Hensættelser
Ejendommens vedligehold

17

Hensættelser i alt
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PASSIVER

Gæld
Langfristet gæld
Prioritetsgæld
Feriepengeforpligtelse (ny ferielov)
Langfristet gæld i alt

15

704.070

0

1.064.070

360

Kortfristet gæld
Kreditorer

97.550

210

Forudbetalte offentlige øremærkede midler

72.167

182

803.247

1.189

2.925.079

2.883

Forudbetalte andre øremærkede midler

18

Anden gæld
Regulering af takst på Krisecenter

842.757

1.012

Kortfristet gæld i alt

4.740.800

5.476

Gæld i alt

5.804.870

5.836

PASSIVER I ALT

47.717.039

46.546

Sikkerhedsstillelser

16

Hensættelser, eventualforpligtelser m.v.

17
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1

2019
kr.

2018
t.kr.

Rådgivning- og Krisecenterydelser
Opholdsbetaling

16.509.012

16.306

Momskompensation vedr. KC-drift

112.955

148

Regulering vedr. tidligere år

512.632

-254

Årets overskud overført til senere år

2

Indsamling og donationer
Fonde og legater

-342.754

-500

16.791.845

15.700

967.194

1.009

Arv

490.436

2.345

Erhverv

397.301

55

2.284.397

1.322

4.139.328

4.731

Andre private

I henhold til lov om indsamling opgøres nedenfor indtægter og direkte omkostninger i forbindelse
med årets indsamlingsaktiviteter.
Indsamlingsregnskab
Indtægter fra private
Adm. omkostninger

kr.
2.621.982
-130.704

t.kr.
1.327
-72

Resultat

2.491.278

1.255

95

95

Overskudsgrad

Resultatet indgår i fondens regnskab og er brugt til aktiviteter, der understøtter fondens formål.

3

ULFRI og driftstilskud fra Satspulje
Midler fra ULFRI-puljen er anvendt i overensstemmelse med fondens formål. Årets tilskud på
381.305 kr. dækker en andel af fondens grunddrift, såsom omkostninger til ejendommens drift og
øvrige administrationsomkostninger.
Ejendommens drift (andel)
Administrationsomkostninger (andel)

200.000
181.305
381.305

200
162
362

Driftstilskud fra Socialstyrelsen 15.75.73.92 j.nr. 6927-0001
Til udbredelse af tilbuddet 'Sig det til nogen' og styrke psykologrådgivningen i projektet
Modtaget bevilling for 2019
Årets forbrug

1.900.000
1.159.087

0
0

Driftstilskuddet indtægtsføres i takt med afholdelse af de omkostninger, tilskuddet dækker.
De ubrugte midler fra 2019 videreføres til 2020.
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NOTER

NOTER
2019
kr.
Andre indtægter
Lejeindtægter, lokaler

23.000

23

642.532
665.532

286
309

190.000

200

0

398

Palæstina (CISU)

1.241.087

0

Det Arabiske Partnerskabs Program (DAPP)
Kvindekrisecentres effekt (Rådet for Offerfonden)

1.897.806
572.129

2.098
579

Rådgivning til voldudsatte kvinder (PUF)

0

143

En ny vej

0

803

Honorarer, foredrag m.v.

5

Offentlige øremærkede tilskud
Københavns Kommune, § 18
Afghanistan

CTI (Critical Time Intervention)

0

561

3.901.022

4.782

Penneo dokumentnøgle: M7ZQ1-NWU8I-XNEOC-MVZMQ-XWAWT-OFPMA

4

2018
t.kr.

Øremærkede tilskud indtægtsføres i takt med afholdelse af de omkostninger, tilskuddene dækker.

6

Personaleomkostninger
Lønninger (inkl. pension, feriep., ref. m.v.)

-19.553.726

-19.711

Andre sociale omkostninger

-332.445

-305

Fleksjobordning

-108.363

-124

Arbejdsskadeforsikring

-116.826

-106

Uddannelse og opkvalificering

-235.053

-172

Øvrige personaleomkostninger

-143.695

-107

Ekstern bistand (inkl. supervision)

-580.910

-430

Personaleomkostninger dækket af projekter

4.960.020

6.425

-16.110.998

-14.530
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NOTER

7

Danner projekter
Politisk fortalervirksomhed

-18.381

-25

Handleplansaktiviteter

-3.986

-7

-1.207.961
-1.159.087
-2.389.415

-1.048
0
-1.080

115.541

115

1

0

4.532

12

Optimering fundraising
Driftstilskud fra Satspuljen

8

Finansielle indtægter
Renter/udbytte af værdipapirer
Bankrenter
Andre finansielle indtægter
Kursregulering

9

Finansielle omkostninger
Negative bankrenter

124.307

0

244.381

127

-20.155

-18

0

-178

-20.155

-196

Kursregulering

10

2018
t.kr.
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2019
kr.

Skat af årets resultat
Der fremkommer ikke skat af årets resultat. Der er ikke betalt skat i årets løb. Der påhviler ikke
fonden udskudt skat.

11

Ejendommen, Nansensgade 1
Købesum inkl. omkostninger 1979
Byggeomkostninger 1979-1994
Byggeomkostninger 2008-2014
Anskaffelsespris pr. 1. januar
Byggeomkostninger i årets løb
Anskaffelsespris pr. 31. december
Nedskrivning tidligere år
Årets nedskrivning
Bogført værdi 31. december

2.903.674
14.014.101
95.305.315
112.223.090
0
112.223.090
-76.223.090
0
36.000.000

2.904
14.014
95.305
112.223
0
112.223
-76.223
0
36.000

Ejendomsværdi ifølge seneste ejendomsvurdering for 2016: 49.500.000 kr.
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12

2019
kr.

2018
t.kr.

Driftsmidler
Akk. anskaffelsessum primo
Årets tilgang
Årets afgang, udrangeret
Akk. anskaffelsessum ultimo

1.093.370
677.470
670.693
1.100.147

1.093
0
0
1.093

Akk. afskrivninger primo
Årets tilgang
Årets afgang, udrangeret
Akk. afskrivninger ultimo

-1.021.579
-139.352
670.693
-490.237

-960
-62
0
-1.022

609.910

71

Værdipapirer
Kursværdi pr. 1. januar
Kursregulering m.v.
Kursværdi pr. 31. december

4.310.745
124.307
4.435.052

4.489
-178
4.311

Disponibel egenkapital
Disponibel egenkapital pr. 1. januar
Overført fra årets resultat
Disponibel egenkapital pr. 31. december

3.868.830
902.319
4.771.149

1.826
2.043
3.869

Bogført værdi ultimo

13

14

15

Langfristet gæld
Prioritetsgæld
J. Lauritzens Fond, stående lån

300.000

300

Frederiksberg Kommune, stående lån

50.000

50

Køge Kommune, stående lån

10.000

10

Prioritetsgæld pr. 31. december

360.000

360

Feriepengeforpligtelse (ny ferielov)

704.070

0

1.064.070

360

Langfristet gæld i alt
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NOTER

NOTER
2018
t.kr.

16

Sikkerhedsstillelser
Der er taget pant i ejendommen til sikkerhed for prioritetsgæld.

17

Hensættelse ejendommens vedligehold
Hensættelse pr. 1. januar

841.020

441

Årets regulering

300.000

400

Hensættelse pr. 31. december

1.141.020

841

Fonden har modtaget støtte fra en række fonde til realisering af "Fremtidens optimale
Krisecenter" i fondens fredede bygning.
I henhold til aftale med Realdania skal støtte fra Realdania tilbagebetales, hvis bygningens formål
ændres eller bygningen sælges. Tilbagebetalingskravet nedtrappes over en periode på 10 år med
10 % pr. påbegyndt kalenderår regnet fra 1. januar 2011.
Endvidere har vi forpligtet os til, at vi løbende hensætter midler til vedligeholdelse af
ejendommen.
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Andre øremærkede midler
Øremærkede midler - større projekter
Primo

437.064

467

Årets tilskud

4.427.201

4.618

Årets forbrug

-4.562.158

-4.648

Ultimo

302.107

437

Øremærkede midler - mindre projekter
Primo

206.000

3

Årets tilskud

-94.200

207

Årets forbrug

-7.128

-4

Ultimo

104.672

206

Øremærkede midler - kvinder og børn
Primo

545.832

636

Årets tilskud
Årets forbrug
Ultimo
Andre øremærkede midler i alt ultimo
Årets forbrug i alt

415.541

373

-564.905

-463

396.468

546

803.247

1.189

-5.134.191

-5.115
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