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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Børnesagens Fællesråd.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020.

omhandler.
Børnesagens Fællesråd har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører
modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt
med 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 tips- og lottomidler.
Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.
København, den 25. marts 2021
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne af Børnesagens Fællesråd

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Børnesagens Fællesråd for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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. 112 af 5. februar 2020 samt bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen 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.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har,
som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revisionen.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. 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 foreningens 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 foreningen,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres 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 bekendtgørelse nr. 112 af 5. februar 2020 samt bekendtgørelse nr. 1631
af 27. december 2019, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:









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 foreningens 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 foreningens 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
foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
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.
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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,
samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen af modtagne offentlige midler udføres på grundlag af
bekendtgørelse nr. 112 af 5. februar 2020 samt bekendtgørelse nr. 1631 af 27. december 2019, 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.

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.
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 meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen
er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af
aktiviteterne, 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 juridisk-kritisk 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 de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i
bevillinger, love og andre forskrifter samt 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 aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet.
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Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 25. marts 2021

Deloitte

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24730
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Ledelsesberetning
Ledelsesberetningen er tillige Børnesagens Fællesråds skriftlige beretning for 2020, som udgør dokumentation
for året 2020 gennem nedslag i aktiviteter sammen med det reviderede regnskab.

BF har til formål at:
- Varetage fælles interesser for medlemsorganisationerne, der arbejder for truede og socialt dårligt stillede børn, unge og familiers vilkår.
- Fremme folkeligt, frivilligt arbejde med socialt sagte samt formulere børnepolitiske synspunkter på nationalt og internationalt plan.
- Tage initiativer på lovgivningsområdet vedrørende udsatte børn og unge og følge og kommentere ny
og eksisterende lovgivning.
- Forbedre støttemuligheder og fremme forebyggelse af udstødelse af børn og unge.
- Tilvejebringe midler til støtte for arbejdet med børn og unge i udsatte positioner.
Fællesrådets organisering
Fællesrådet er øverste organ i BF og består af to repræsentanter fra hver medlemsorganisation. Ved udgangen
af 2020 består BF af følgende 18 organisationer:
-

BROEN DANMARK
DLO – Daginstitutionernes Lands-Organisation
FBU – ForældreLANDSforeningen
FADD – Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge
Foreningen Grønlandske Børn
Foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn
Fri af Misbrig Familierådgivning
HOME-START Familiekontakt
KFUM’s Sociale Arbejde
Landsforeningen LIVSVÆRK
LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud
Mødrehjælpen
Red Barnet Ungdom
TABUKA
TUBA Danmark
Ungdommens Røde Kors
Ungdomsringen

I 2020 er BoPaM – Børn og Pårørende af Misbrugere ophørt med at eksistere, og Fri af Misbrug Familierådgivning har meldt sig ind i BF. Da Red Barnet Ungdom og Ungdommens Røde Kors har meldt sig ud af BF
med virkning fra den 1. januar 2021, består BF af 16 organisationer pr. den 1. januar 2021.
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Børnesagens Fællesråd (BF) er en paraplyorganisation for lands- og landsdelsdækkende sociale organisationer
i Danmark, som arbejder for børn og unge i udsatte positioner. BF er stiftet i 1903.
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Ledelsesberetning (fortsat)
Fællesrådet afholder almindeligvis jf. vedtægterne sit årlige repræsentantskabsmøde (Fællesrådsmødet) inden
udgangen af maj måned. 2020 har været et særligt år grundet COVID-19 pandemien, som for organisationen
har betydet, at en lang række begivenheder er blevet udskudt. Forholdet gjorde sig også gældende for Fællesrådsmødet, som i 2020 blev afholdt den 8. oktober med fysisk fremmøde af Fællesrådets repræsentanter. Fællesrådet vælger almindeligvis en formand i ulige år, men da René Skau Bjørnsson, nu fhv. formand af BF, ønskede at fratræde formandsposten, skulle der vælges en formand for et år. Lena Søgaard, repræsentant i Fællesrådet for Foreningen til Støtte for Mødre og Børn, blev valgt som formand for et år.
Bestyrelsens nuværende sammensætning er dermed som følger:
Poul Erik Clausen, Foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem (Næstformand)
Vivi Nielsen, FBU - ForældreLANDSforeningen (Bestyrelsesmedlem)
Puk Draiby, Foreningen Grønlandske Børn (Bestyrelsesmedlem)
Søren Nielsen, Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge (Bestyrelsesmedlem)
Svend Bladt Jensen, TABUKA (Bestyrelsesmedlem)
Tine Jerris, HOME-START Familiekontakt (Bestyrelsesmedlem)
Anne-Camilla Nielskov, Fri af Misbrug Familierådgivning (Suppleant)
Børnepolitisk profil og fokusområder
Det overordnede mål for BF er en styrkelse af udsatte og anbragte børns og unges rettigheder, livsvilkår og inklusion med afsæt i FN’s Børnekonvention. Det indebærer omsorg, undervisning og uddannelse, opdragelse,
sociale tiltag, bekæmpelse af fattigdom, anbringelser uden for hjemmet, forebyggelse af udstødelse og lovgivning med et børneperspektiv.
Året der gik
2020 blev et anderledes år, som forandrede tilværelsen for os alle. Det gælder individer såvel som virksomheder og organisationer, og BF har ikke været en undtagelse.
COVID-19 pandemien har således betydet, at BF har måttet udskyde og omlægge en række begivenheder; herunder som nævnt Fællesrådsmødet, samt vores årlige Børne- og Ungepolitiske høring på Christiansborg, som
oprindeligt var programsat til foråret 2020. Vi ser frem til i september 2021 at gennemføre høringen, som vil
omhandle børnefattigdom set fra barnets perspektiv. Også Nordisk Børneforsorgs Kongres, som skulle være
afholdt i september 2021, har den nordiske samarbejdsgruppe og BF’s bestyrelse valgt at udskyde med et år til
september 2022.
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Ledelsesberetning (fortsat)
Den verdensomspændende krise har afsløret og medvirket til at intensivere udsathed i samfundet i uset grad i
nyere tid. Når familier er tvunget til at tilbringe månedsvis i hjemmet, har det betydet en forringelse af i forvejen fattige familiers økonomi, da de har haft øgede udgifter til mad, udstyr til hjemmeskoling, underholdning,
varme og elektricitet for at nævne enkelte. I pressede familier kan en indelukket tilværelse have betydet en
eskalering af konflikter, hvorfor vold og psykisk mistrivsel i familien har været et vilkår for flere børn og unge.
Problemerne står naturligvis ikke til at afhjælpe med de indsatser, man som enkelt organisation kan iværksætte.
Vi har dog alligevel forsøgt at imødekomme de udfordringer, vi gennem vores stipendieprogrammer tidligt i
foråret 2020 blev opmærksomme på. I den forbindelse oprettede vi et ekstraordinært stipendie, FamilietidsstiBF’s dagsorden i løbet af året, hvor den såkaldte Ydelseskommission har arbejdet med anbefalinger til et nyt
ydelsessystem til regeringen. BF har i den forbindelse videregivet sine anbefalinger til, hvad kommissionen
særligt bør være opmærksom på for at afhjælpe nogle af de største strukturelle og individuelle udfordringer,
fattige børnefamilier står overfor. Også kommissionens arbejde er udskudt som følge af pandemien. Vi ser
frem til, at 2021 forhåbentligt bliver året, hvor der for alvor fra politisk niveau bliver taget livtag med børnefattigdom i Danmark.
Børn og unge i udsatte positioner har været højt på den politiske dagsorden i 2020, hvorfor også anbragte børn
og unge kan se frem til en ny lovgivning på området. BF har i den forbindelse givet sine anbefalinger gennem
løbende dialog med beslutningstagere og øvrige aktører på området, til hvordan anbringelsesområdet bør indrettes fremadrettet.
Også på internationalt plan har udsathed hos børn og unge fyldt meget. I samarbejde med en lang række
NGO’er, herunder børneorganisationer under Samarbejdsgruppen vedrørende Børnekonventionen, har BF deltaget i arbejdet med at udarbejde en parallelrapport til FN, som supplerer den danske stats rapport om de menneskeretlige forhold i Danmark siden sidste eksamination af landet. Processen finder sted hvert femte år og
kulminerer ved eksaminationen af medlemsstaterne, som denne gang sker i 2021. Formålet med parallelrapporten er, at de deltagende organisationer kan komme med deres indspark til, hvad der skal lægges særligt vægt
på, når Danmark skal eksamineres. Samarbejdsgruppen vedrørende Børnekonventionen har denne gang fremhævet anbefalinger, som indebærer en afskaffelse af Ungdomskriminalitetsnævnet for de 10-14 årige børn,
forbedring af børns kendskab til deres rettigheder, børns digitale adfærd, bedre adgang til rådgivning, børnefattigdom og familiesammenføring. I EU-regi har BF deltaget i Eurochild’s arbejde med at udarbejde rapporter
om børnefattigdom og om anbragte børn i Danmark. Eurochild har til formål at påvirke beslutningsprocesser i
EU til fordel for udsatte børn i medlemslandene.
Meget har, for rigtig mange mennesker, været svært i 2020, men vi glæder os over, at civilsamfundet i 2020
har vist og opnået anerkendelse for sin samfundsværdi, når det virkelig gælder hjælp, støtte og omsorg til sårbare og udsatte børn, unge og familier.
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Ledelsesberetning (fortsat)
Stipendieuddelinger
I 2020 er vi blevet særligt opmærksomme på den afgørende betydning, en økonomisk håndsrækning til udsatte
og fattige familier betyder. Ovennævnte ekstraordinære Familietidsstipendie blev vi således opmærksomme på
gennem tilbagemeldinger i forbindelse med vores årlige konfirmationsstipendie.
Vi vil i den forbindelse sige en stor tak til de fonde, som har støttet BF’s arbejde med at uddele stipendier i
årets løb og udvist stor velvillighed, når det virkelig gjaldt.

til eneforsørgere, og som trådte til i foråret, da behovet for det ekstraordinære Familietidsstipendie blev evident. Også en stor tak til Fodboldfonden, som igen i år har støttet BF’s uddelinger med et stort beløb. En opgørelse af uddelinger ved alle BF’s stipendier til fattige eneforsørgere og deres børn fremgår nedenfor.
Konfirmationsstipendier
Der blev i 2020 uddelt konfirmationsstipendier for i alt kr. 243.000 til 96 enlige forsørgere med i alt 99 konfirmander.
Familietidsstipendier
Der blev i 2020 uddelt familietidsstipendier for i alt kr. 226.500 til 163 enlige forsørgere og deres børn.
Fritidsstipendier
Der blev i 2020 uddelt fritidsstipendier for i alt kr. 243.000 til 82 enlige forsørgere og deres børn.
Uddannelsesstipendier
Der blev i 2020 uddelt uddannelsesstipendier for i alt kr. 304.000 til 45 enlige forsørgere under uddannelse.
Julestipendier
Der blev i 2020 uddelt julestipendier for i alt kr. 1.312.250 til i 893 enlige forsørgere og deres børn.
Årets resultat
Lønudgifter på sekretariatet har i 2020 været højere end vanligt, hvilket har haft betydning for årets resultat.
De forøgede lønudgifter skyldes, at BF i årets løb har haft flere medarbejdere ansat, hvilket blandt andet skal
ses i lyset af planlægning af Nordisk Børneforsorgs Konges, som skulle have fundet sted i 2021.
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Ledelsesberetning (fortsat)
Som beskrevet ovenfor er kongressen nu udskudt til 2022 grundet COVID-19. BF har i 2020 været i en udviklingsproces, som ligeledes har krævet ekstra ressourcer på sekretariatet. Herudover har indsamlingen i landets
kirker givet færre indtægter end forventet, da kirkerne holdt lukket for kirkegængere juleaften som følge af
epidemien. For at sikre et tilfredsstillende resultat for juleindsamlingen har BF indsamlet midler online og
gennem fonde til juleindsamlingen, som igen har krævet flere ressourcer på sekretariatet.
En særlig tak skal lyde til den nystartede fond, Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld, som har bistået BF
med midler til at dække dele af de øgede udgifter for året.

overskud på kr. 47.748. Samlet set er organisationens egenkapital dermed nedskrevet med kr. 90.067. Med
ovenstående omstændigheder taget i betragtning anses resultatet for tilfredsstillende, da det grundet den aktuelle sundhedssituation har været svært at agere rettidigt med henblik på at balancere udgifter og indtægter i organisationens økonomi.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udviser et overskud på 48 t.kr. Resultatet anses for tilfredsstillende.

Usikkerhed ved indregning og måling
Alle regnskabsposter er opgjort på et tilstrækkeligt og sikkert grundlag. Der er derfor ingen usikkerhed ved indergning og måling af regnskabsposter.

Usædvanlige poster
Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret, der har påvirket resultat, aktiver eller egenkapital.

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb og frem til årsrapportens underskrivelse, der anses for væsentligt at kunne ændre vurderingen af årsrapporten for institutionen.
Fremkomsten af Corona-viruset (COVID-19) kan dog få negativ betydning på institutionens forventninger til
resultatet for 2021. Det er på offentliggørelsestidspunktet ikke muligt at vurdere omfanget af den eventuelle
negative betydning.

Resultatdisponering
Bestyrelsen og sekretariatslederen foreslår, at resultat overføres til næste år.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med
de afvigelser, der følger af foreningens særlige forhold. Herudover har foreningen valgt at følge reglerne for
klasse B om ledelsesberetningen.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens
værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som 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.

Resultatopgørelsen
Indtægter
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens personale.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver er opført til anskaffelsessum med fradrag af af- og nedskrivninger. Afskrivningerne
sker lineært over aktivernes forventede brugstid.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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Resultatopgørelse for 2020

Note
____

2020
kr.
___________

Tilskud og fondsmidler

1

2.736.129

355

2.680

Tilskud fra Socialministeriet til nordisk samarbejde

2

80.000

60

80

475.075

475

536

Administrationsbidrag Julekollekt

72.171

228

94

Børne- og ungdomspolitisk høring

0

15

8

Gaver og arv

123.424
___________

65
_______

79
_______

Indtægter, tilskud og bidrag m.m. i alt

3.486.799
___________

1.198
_______

3.477
_______

Medlemskontingent

2019
t.kr.
_______

Nordisk samarbejde

2

(83.445)

(15)

(80)

Personaleomkostninger

3

(1.035.919)

(915)

(918)

Andre eksterne omkostninger

4

(255.495)
___________

(268)
_______

(288)
_______

(1.374.859)
___________

(1.198)
_______

(1.286)
_______

Omkostninger i alt
Driftsresultat

2.111.940

Finansielle poster

(6.742)
___________

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Resultat før uddelinger
Uddelinger

Årets resultat

5

0
_______

2.191
(4)
_______

2.105.198

0

2.187

0
___________

0
_______

0
_______

2.105.198

0

2.187

(2.057.450)
___________

0
_______

(2.084)
_______

47.748
___________

0
_______

103
_______

Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år

0

47.748
___________
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2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

Juleindsamlingen

478.099

322

Hjælpefonden

135.189

113

Øvrige tilgodehavender

162.718

126

Periodeafgrænsningsposter

13.022
___________

8
_______

Tilgodehavender

789.028
___________

569
_______

Likvide beholdninger

348.146
___________

618
_______

Omsætningsaktiver

1.137.174
___________

1.187
_______

Aktiver

1.137.174
___________

1.187
_______

848.080

745

47.748
___________

103
_______

895.828
___________

848
_______

0
___________

138
_______

Egenkapital

895.828
___________

986
_______

Hensættelse til senere uddeling

4.550
___________

23
_______

Hensættelse

4.550
___________

23
_______

124.997
___________

40
_______

124.997
___________

40
_______

111.799
___________

138
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

111.799
___________

138
_______

Gældsforpligtelser

236.796
___________

178
_______

Passiver

1.137.174
___________

1.187
_______

Note
____

Overført resultat 01.01.
Overført resultat, jf. resultatdisponeringen

Henlæggelser

Anden gæld

6

7

Langfritstede gældsforpligtelser
Anden gæld

8
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Noter
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

Aktivitetstilskud fra Juleindsamlingen

97.780

112

Tilskud fra Hjælpefonden

29.752

30

236.146

249

Augustinos Fonden

75.000

0

Belønningsfonden

50.000

0

BKI Food A/S

10.000

10

Brødrene Hartmann

15.000

15

100.000

100

Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond

40.000

30

Danske Bank Fond

50.000

25

Enid Ingemanns Fond

100.000

50

Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoniette Møllers Fond

100.000

100

Fodboldfonden

320.000

665

15.000

20

0

25

15.000

0

0

50

50.451

0

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

0

50

Kroagerfonden

0

25

10.000

0

225.000

175

50.000

0

175.000

200

Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

32.000

50

Meyerdonation

80.000

150

100.000

0

0

60

285.000

75

Sinful

0

5

Simi samler ind

0

135

100.000

0

65.000
___________

0
_______

2.426.129

2.406

Socialstyrelsen, ULFRI-midler

Bygma fonden

Hannes Fond
Heinrich og Laurine Jessens Fond
Yamaha Roskilde
Generalkonsul Jens Olsens Fond
Gerda og Hans Frederiksens Mindefond

Henry & Mary Skovs Fond
Lemvigh-Müller Fonden
Marie & M.B. Richters Fond
Louis Petersens Legat

OAK Foundation
Odd Fellow Logen
Ole Kirks Fond

Sol & Strand
Trygfonden
Transport
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Noter
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

2.426.129

2.406

0

100

Varelotteriet

25.000

0

Vemmetofte Kloster

10.000

20

0

4

75.000

0

Østifterne

100.000

50

Aase og Ejnar Danielsens Fond

100.000

100

0
___________

0
_______

2.736.129
___________

2.680
_______

Transport
Uffe Skjald Christensen Fonden

William & Hugo Evers Fond
Zonta Aarhus

Anonyme givere

2020
kr.
___________

2. Tilskud fra Socialministeriet
Tilskud

80.000
___________
80.000
___________

Hjemmeside

(2.872)

Løn til projektleder

(77.573)

Administrationsudgifter

(3.000)
___________

Udgifter i alt

(83.445)
___________
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

3. Personaleomkostninger
Løn og gage
Løntilskud
Pensionsbidrag
Regulering af feriepengeforpligtelse
Andre sociale omkostninger

Gennemsnitligt antal medarbejdere
Der ydes ikke vederlag til bestyrelsen.

(1.290.536)

(1.237)

374.038

389

(107.852)

(119)

12.702

85

(24.271)
___________

(36)
_______

1.035.919
___________

(918)
_______

3
___________

2
_______
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Noter
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

Møde- og rejseomkostninger

(25.497)

(37)

(1.878)

(2)

Husleje, varme, rengøring mv.

(72.452)

(78)

Telefon, IT, kontorartikler mv

(27.776)

(20)

(9.031)

(3)

Revisor

(48.875)

(36)

Regnskabsassistance

(40.625)

(38)

Abonnementer og kontingenter

(28.127)

(16)

(1.234)

(32)

(0)
___________

(26)
_______

(255.495)
___________

(288)
_______

(0)

(20)

(154.700)

(171)

(1.312.250)

(1.343)

(386.750)

(550)

Eurochild

Forsikringer

Repræsentation
Diverse

5. Uddelinger
Børne- og ungepolitisk høring, Børnesagsprisen
Konfirmationsstipendier
Julestipendier
Uddannelsesstipendier og fritidsstipendier
Hensættelse til senere uddeling
Familiestipendier

22.750

(0)

(226.500)
___________

(0)
_______

(2.057.450)
___________

(2.084)
_______

6. Henlæggelser
Henlæggelser 01.01.
Anvendt i året

137.815

177

(137.815)
___________

(39)
_______

0
___________

138
_______

124.997
___________

40
_______

124.997
___________

40
_______

Henlæggelsen skal anvendes til fundrasing.

7. Anden gæld
Feriepengeforpligtelse, indefrosset beløb
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4. Andre eksterne omkostninger

Børnesagens Fællesråd

18

Noter
2020
kr.
___________

2019
t.kr.
_______

34.780

48

77.019
___________

90
_______

111.799
___________

138
_______

Feriepengeforpligtelse
Andre skyldige omkostninger
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8. Anden gæld
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