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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.
@planbornefonden

PlanBørnefonden

VI KÆMPER FOR AT GIVE
BØRN og unge EN BEDRE
FREMTID
Forord af Stine Bosse, formand
COVID-19 har stadig alvorlige
konsekvenser for mennesker
verden over.
Men under pandemien
har vores sponsorer,
samarbejdspartnere og
donorer ikke bare fastholdt
deres bidrag – de har støttet
mere end nogensinde. Et
rørende udtryk for empati og
medmenneskelighed, som
vi er enormt taknemmelige
for. De har ikke bare
vist samfundssind, men
verdenssind.

M

ed den støtte har vi det
seneste år skabt en vækst,
som gør os i stand til at give
endnu flere udsatte børn og unge
en bedre fremtid. Og det arbejde
har aldrig været vigtigere.
CORONAKRISEN RAMMER
PIGERNE HÅRDEST
Pandemiens konsekvenser kan
mærkes her og nu, men risikerer
også at sætte årtiers udvikling i
stå.
Op mod hundrede millioner mennesker risikerer at blive skubbet
ud i fattigdom. En kvart milliard
mennesker risikerer at blive ramt
af akut mangel på mad. Og milli01 / FORORD

oner af børn – særligt piger – har
ikke været i skole i halvandet år.
Det er de sårbare og marginaliserede, der bliver hårdest ramt af
pandemien. Og pigerne tilhører
ofte den gruppe. De står bagerst
i køen, når familier mister deres
indtjeningsgrundlag og ikke har
mad nok. De står oftest bagerst
i køen, når skolerne åbner igen.
Årtiers fremskridt for pigers ret til
skolegang og ret til at bestemme
over egen krop kan være tabt på
gulvet.
Derfor arbejder vi i
PlanBørnefonden sammen med
vores partnere og donorer på
at sikre, at pigernes rettigheder

respekteres, selv når katastrofen
rammer.
VI ER TIL STEDE, HVOR
BEHOVET ER STØRST
Det gør vi ved at være til stede,
hvor familierne og de unge bor.
Gennem vores lokale
kolleger, partnerorganisationer
og lokale samarbejdspartnere har
02

langsigtede partnerskaber og
med støtte fra vores sponsorer og
donorer.
FUSIONEN HAR GJORT OS
STÆRKERE
Herhjemme har vi også skabt
markante resultater. Med fusionen i 2018 fik vi de nødvendige
ressourcer og kompetencer til at
vokse os større og stærkere. Og
dette års resultat viser med al tydelighed, at vi er lykkedes. Vi har
fået en større robusthed og skala
i vores programmer og har taget
et stort skridt mod at blive en stor
og bred udviklingsorganisation,
der både arbejder med sponsorship, udviklingsprogrammer
og humanitære indsatser
Samtidig har vi også rykket os
markant i retningen af at arbejde
mere digitalt.

vi opbygget stor tillid til vores
organisation lokalt.
Det gør os i stand til at reagere
hurtigere og mere effektivt, når
katastrofen indtræffer. Også under en pandemi, hvor nye akutte
behov pludselig opstår.
TAK TIL VORES STØTTER OG
SAMARBEJDSPARTNERE
Og her skal der lyde en særlig
tak til vores godt 50.000 danske
sponsorer og bidragsydere. De
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giver os et stærkt fundament,
som gør os i stand til at handle
hurtigt og effektivt.
Derudover skal der også lyde
en stor tak til Danida, de danske
fonde og virksomheder, som alle
har vist stor fleksibilitet og velvilje til at omprioritere, så vores
indsatser hurtigt kunne justeres i
kampen mod COVID-19. Gennem
vores langsigtede, strategiske
partnerskaber har vi gjort fælles
front mod pandemien.

Sammen med Poul Due Jensens
Fond har vi eksempelvis sikret
adgang til rent vand for 400.000
flygtninge i Etiopien. Og med
støtte fra Danida har vi undervistmere end 120.000 unge i storbyer i Kenya, Uganda, Zimbabwe
og Etiopien i smitteforebyggende
adfærd. I Vestafrika øgede vi
også vores tætte samarbejde
med sundhedsklinikker og har
bl.a. uddannet 1.300 undervisere
og lokale partnere i forebyggelse,
og næsten 123.000 unge mænd
og kvinder har deltaget i informationsmøder om COVID-19.
Det er blot nogle af de resultater, vi har skabt gennem vores

En af de måder, man som sponsor kommer til at opleve det på,
er gennem vores nye digitale
sponsorplatform. Her får vores
sponsorer en bedre, direkte og
mere inddragende kommunikation med og om deres sponsorbørn fremover. Vi har allerede nu
oplevet positive tilbagemeldinger,
og vi kommer til at rulle platformen ud til alle vores sponsorer i det

kommende år. Det ser jeg meget
frem til.
VI SÆTTER PIGERS
RETTIGHEDER PÅ
DAGSORDENEN
Sidst, men ikke mindst er jeg
stolt af, at vi fortsat sætter pigers
rettigheder og muligheder på
dagsordenen. Både herhjemme
og ude i verden.
Det har vi i særdeleshed gjort
med markeringen af FN’s Internationale Pigedag og uddelingen af
Pigeprisen. I 2020 gik Pigeprisen
til Nagin Ravand for hendes store
arbejde med at gøre sport tilgængelig for piger med indvandrerbaggrund i Gellerup.
Og siden da har hun gjort en
endnu større forskel for piger og
er blevet en markant stemme i
mangfoldigheds- og ligestillingsdebatten.
Derfor ser jeg frem til at følge
Nagin, som er en stærk fortaler
for pigers rettigheder og muligheder.
FOR DE MANGE ER
FREMTIDEN MERE USIKKER
Ingen ved, hvordan de næste år
vil se ud. Om nye mutationer og

smittebølger vil skylle ind over
verden. Om vaccinerne når ud til
verdens fattigste og mest udsatte
hurtigt nok. Og hvor store, langsigtede konsekvenser pandemien
vil få.
For slet ikke at tale om betydningen af ufred, krige og klimapåvirkninger, særligt i sårbare lande.
Vi ved, at vi gør en forskel, når
vi bidrager til at udvikle de samfund, hvor udfordringerne er
størst.
Skolegang, bedre sundhed,
jobmuligheder og arbejdet med
pigers rettigheder gør både
mennesker og samfund mere
modstandsdygtige, og det giver
håb og tro på en fremtid netop
der, hvor man helst vil bo. Tæt på
familie, venner og traditioner.
PlanBørnefondens fundament er
stærkere end nogensinde. Og vi
kan ikke takke nok for den opbakning, vores sponsorer, donorer
og samarbejdspartnere viser os.
Men der skal også lyde en tak
til vores dygtige medarbejdere
der, ofte under vanskelige vilkår,
gør en stor indsats og en kæmpe
forskel, hvor der er allermest brug
for det.
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PlanBørnefonden

– En del af Plan International
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globale indtægter

GLOBALE RESULTATER
€910 mio.
PlanBørnefonden er en del af
Plan International, som er en af
verdens største og ældste
børnerettighedsorganisationer.
Gennem Plan International har
vi global rækkevidde og lokal
tilstedeværelse i mere end 75
lande og samarbejder med
mere end 36.000 lokale
partnere og civilsamfundsorganisationer.

Kilde: Annual Review 2020, Plan International

Globale udgifter
inkl. midler til
formålsbestemt
arbejde

€910 mio.
Vi samarbejder med

AKTIV I

36.567
PARTNERE

Over 50 millioner børn og unge
fik gavn af vores globale
indsatser i 2020.

75 LANDE
VORES sponsorer HJALP

1,2 MIO.
SPONSORbØRN

26.881.125 piger
24.023.969 drenge
har fået gavn af vores arbejde
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FINANSIELLE INDTÆGTER
// 10,5 MIO KR. // 4,4%

%

50.000+
Sponsorbørn
Disse tal er estimater baseret på dokumentation fra vores
programmer, som er justeret for at undgå dobbelttælling.
Tallene repræsenterer de mennesker, som er i målgruppen for vores programmer, og som vi med sikkerhed ved
er påvirket direkte af vores programmer.

*

Unge mænd:
12.496
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OFFENTLIGE TILSKUD
FRA KULTURMINISTERIET
// 2 MIO. KR. // 2,2%

Vi har samarbejdet med i alt
755 partnere (civilsamfundsorganisationer, forskningsinstitutioner,
lokale partnere og lignende).

DANMARKS INDSAMLING
// 9,7 MIO. KR. // 4,1%

EU

Unge kvinder:
226.680

CISU OG CISU DERF
// 4,1 MIO. KR. // 4,6%

MÅNEDSBIDRAG OG GAVER
FRA SPONSORER
// 152,7 MIO. KR. 64,4%

ud
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tlig

Drenge:
105.878

DANIDA
// 28,9 MIO. KR. // 33,0%

fe n

324,75 mio. kr.

ANDRE PROJEKTER
// 13,7 MIO. KR. // 15,6%

Of

Det seneste år
har vi hjulpet mere
end 1,2 millioner
børn og unge
gennem vores
programarbejde*

TotalE indTÆGTER FY21

Arv //4

Finans

STRATEGISK
PARTNERSKABSAFTALE
MED UDENRIGSMINISTERIET
// 39 MIO. KR. // 44,5%

278,22 mio. kr.

Enkelt
midler

INKL. FINANSIELLE
INDTÆGTER

Piger: 859.988
TotalE indTÆGTER FY20

Andre

kr.

I alt 1.204.942
Børn og unge

Private

m

fra indtægtsskabende
aktiviteter er gået til
program- og
formålsbestemt
arbejde

,9

268,8 MIO. KR.

PlanBørnefonden har det
seneste år vækstet
16,7 procent. 85,6 procent
af vores indtægter er gået til
program- og formålsbestemt
arbejde.

OFFENTLIGE
MIDLER

10

I FÆLLES FRONT
MOD COVID-19
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I fælles front mod covid-19

Da pandemien ramte, reagerede vi hurtigt med hjælp og
velvilje fra sponsorer og
donorer.

D

erfor har vi over det seneste
år omlagt vores programindsatser for at få sponsorbørnene
og deres familier bedst muligt
gennem krisen. Vi er dybt taknemmelige for den loyalitet, som
vores danske sponsorer og donorer har udvist i den forbindelse.

er særligt opmærksomme på, at
børnene ikke udsættes for vold
og overgreb, at deres rettigheder
respekteres, og at pigerne og
drengene har lige muligheder.

De økonomiske konsekvenser,
der følger i kølvandet på nedlukning af samfund, rammer
familierne hårdt i de områder, vi
arbejder i. De er i forvejen blandt
verdens mest udsatte, og vi ved,
at der i kriser er større risiko for,
at børnene bliver udsat for vold
og overgreb, og at især pigerne
bliver taget ud af skolen – enten
for at arbejde eller for at blive
giftet bort.
Derfor er sponsorernes støtte til
sponsorbørnene vigtigere end
nogensinde. Alle vores indsatser i
sponsorbørnenes lokalområder er
lige nu fokuseret på at bekæmpe
COVID-19 og de konsekvenser,
som den globale krise medfører
for børnene og deres familier. Vi
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Sammen med Poul Due
Jensens Fond har vi også omlagt
midler, så 400.000 mennesker i
Etiopien har fået adgang til vand
og dermed mulighed for at vaske
hænder og begrænse smitten.

Denne lille pige blev væk fra
sine forældre, efter stormene Eta
og Iota terroriserede hendes
hjemland Honduras.
PlanBørnefonden besøgte
hende, de andre børn og deres
familier i den lejr, hvor de boede,
og underviste dem i
forebyggelse af COVID-19.

UDVALGTE
RESULTATER:
24.000 håndvaske er
blevet opstillet på skoler,
sundhedscentre og andre
offentlige steder i Benin

24.000

102.111 drenge, piger,
mænd og kvinder har fået
adgang til sæbe, håndsprit
og håndvaske på sundhedsklinikker i Mali

102.111

2,5 millioner kvinder,
mænd, piger og drenge
er blevet informeret om
symptomer, smittekilder og
forebyggelse af COVID-19
gennem radioudsendelser
i Togo

2,5 mio.

17.818 internt fordrevne
i Burkina Faso har fået
bedre adgang til vand

Kenza fra Burkina Faso har helt
styr på, hvordan hun skal vaske
sine hænder for at passe på sig
selv og sine omgivelser i forhold
til pandemien. Hun går nemlig
på en af de mere end 200 skoler, som PlanBørnefonden har
støttet i at forebygge smitte med
COVID-19.

17.818
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Pigen her bor i Somalia, hvor der
er hårdt brug for vand, så de
kan vaske hænder og forebygge
coronasmitte. PlanBørnefonden
har derfor sikret rent vand til 900
familier.

Med støtte fra Danida har vi
trænet mere end 120.000 unge i
storbyer i Kenya, Uganda, Zimbabwe og Etiopien i smitteforebyggende adfærd. I Vestafrika
øgede vi også vores tætte samarbejde med sundhedsklinikker og
har bl.a. trænet 1.300 undervisere og lokale partnere i forebyggelse, og omtrent 123.000
unge mænd og kvinder har
deltaget i informationsmøder om
COVID-19.
COVID-19 HAR OGSÅ
BEGRÆNSET
SPONSORKOMMUNIKATION
OG -REJSER
Af hensyn til pandemien og for at
reducere smittespredningen har
vi valgt at begrænse kommunikationen mellem sponsorer og
sponsorbørn. Og det kan få
katastrofale konsekvenser, hvis
COVID-19 spreder sig i udsatte
områder med mangel på rent
vand og begrænsede sundheds-

ydelser. Det er netop i sådanne
områder, mange sponsorbørn
bor. Derfor har kommunikationen
mellem sponsorer og
sponsorbørn været begrænset
– og tilmed suspenderet i en
periode.
FINANSIEL MONITORERING
FRA DISTANCEN
Pandemien har det seneste år sat
en stopper for PlanBørnefondens
rejseaktivitet. Det har særligt
givet udfordringer i forhold til at
tilse vores projekter ude i verden
og sikre, at pengene bliver brugt
bedst muligt.
Derfor udviklede vi i efteråret et
koncept til at håndtere den finansielle monitorering fra distancen.
Projektet har været en succes, og
derfor fortsætter vi også med at
arbejde på den måde på udvalgte projekter, når rejserestriktionerne ophører.
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her arbejder
planbørnefonden

vestafrika

Antal Sponsorbørn over 35.000 sponsorbørn
grantsmidler over 78,6 mio. kr.

øst- og det sydlige afrika

Antal Sponsorbørn over 5.500 sponsorbørn
grantsmidler over 59,9 mio. kr.

asien

Antal Sponsorbørn over 4.500 sponsorbørn
grantsmidler over 4,1 mio. kr.

syd- og mellemamerika

Antal Sponsorbørn over 5.300 sponsorbørn
grantsmidler over 1,8 mio. kr.

mellemøsten

Antal Sponsorbørn over 80 sponsorbørn
grantsmidler over 3,7 mio. kr.
Grantsmidler er de
programmidler, som vi
modtager fra private fonde
og institutionelle donorer som
eksempelvis Danida, EU og
Verdensbanken

Sponsorbørn
Sponsorbørn og grantsmidler
Grantsmidler
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Vores arbejde

N
BØR
BÆREDYGTIGE
SAMFUND

D

et gør vi både med vores
månedlige sponsorbidrag,
enkeltdonationer og med de midler, vi modtager fra private fonde
og institutionelle donorer.
Vores sponsorer og deres bidrag
udgør fundamentet i vores arbejde med at skabe bæredygtige
lokalsamfund. Samtidig arbejder
vi tæt sammen med private fonde
og institutionelle donorer om at
udbygge vores tilstedeværelse i lokalsamfundene og
skabe positive forandringer for
endnu flere børn og unge her.
På den måde skaber vi de bedst
mulige resultater og flest mulige
positive forandringer for udsatte
børn og unge.
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Vi vil være den
organisation, som samler
Danmark i kampen for
udsatte piger og unge
kvinders ligestilling

E
UNG

Kernen i vores arbejde er at
skabe en positiv og mærkbar
forskel for udsatte børn, unge,
familier og lokalområder i nogle
af verdens skrøbeligste lande,
gennem de midler, vi bliver betroet. Alle børn og unge har ret
til at vokse op under sunde og
trygge forhold. Derfor støtter
vi børn og unge i 52 af verdens
fattigste lande gennem hele
deres opvækst.

Vi sikrer børn og unges
rettigheder og skaber lige
muligheder uanset køn

VISION

Vores programindsatser
er fokuseret på tre
områder, som uddybes
på de følgende sider.
1. Sikre børn en sund og
tryg barndom

1

2. Unge som aktive
forandringsagenter

2

3. Skabe modstandsdygtige lokalsamfund og yde
humanitær bistand

3
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Vi skaber
bæredygtige samfund

Vi støtter børn og unge gennem
hele deres opvækst. På den
måde sikrer vi, at de udsatte
børn, vi arbejder med, bliver aktive forandringsagenter i deres
lokalsamfund og bidrager til at
skabe bæredygtige samfund
– også hvis katastrofen skulle
ramme.

V

i arbejder med de mest
udsatte børn, og vi har de
unge i centrum og støtter dem,
så de selv kan være med til at
påvirke de beslutninger, der har
betydning for deres liv. Det gør
vi særligt ved at have fokus på at
sikre børns skolegang og unges
uddannelse og beskæftigelse.

23 / PROGRAMINDSATSER

N

1 ud
af 10

MÅLGRUPPE: 0-6-ÅRIGE OG
DERES FORÆLDRE

1 ud af 10 piger mellem
15 og 24 år kan hverken
læse eller skrive

2 MIO.

2 millioner piger under 15
år bliver gravide hvert år

12%

For hvert år en pige går
i skole, stiger hendes
livsindkomst med 12% i
gennemsnit

BØR

12 MIO.

12 millioner piger under
18 år bliver giftet bort hvert
år

e

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.

GODE GRUNDE TIL AT
STØTTE PIGERNE:

ung

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 til stede i slumområderne i de større byer, hvor vi
styrker unges kompetencer og
muligheder.

Sikre børn en sund
og tryg barndom

bæredygtige
samfund

De første år i et barns liv er
afgørende for barnets evne til
at lære og udvikle sig resten af
livet. Derfor fokuserer vi på de
0-6-årige børn samt deres forældre, og vores indsatser omfatter
sundhed, ernæring, rent vand og
beskyttelse, herunder adgang
til fødselsattester og udvikling af
børns kognitive evner og understøttelse af deres sociale og
emotionelle udvikling, som bl.a.
sikres gennem leg, støtte til forældre og udvikling af dagtilbud.
24

Østafrikanske
børn på flugt
lærer gennem leg
Krig og konflikter i det østlige
Afrika har tvunget millioner
af børn og voksne på flugt de
sidste tre årtier. Borgerkrig i
Sydsudan og voldelige konflikter i Congo, Burundi og Somalia er nogle af årsagerne til de
enorme flygtningestrømme i
Uganda, Etiopien og Tanzania.
Der er i alt mere end tre millioner flygtninge i Uganda, Etiopien og Tanzania – og halvdelen
af dem er børn.

D

e børn, som vokser op i flygtningelejre, risikerer at vokse
op uden ordentlig uddannelse og
basale livsfærdigheder. Mange
familier har været fordrevet i årtier
og kommer til at leve deres liv
i flygtningelejre på grund af de
langstrakte konflikter.

Børn spiller ”Kalaha”
med en hjemmelavet
plade og sten i
Uganda. De øver sig i
at tælle og løse simple
regnestykker.
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For at give de mange børn på
flugt i Uganda, Etiopien og Tanzania muligheden for en bedre
fremtid, uddelte LEGO Fonden
en bevilling på 100 millioner USD
under PlayMatters-projektet.
PlayMatters er ledet af et konsortium bestående af International
Rescue Committee, PlanBørnefonden, War Child Holland,
Innovations for Poverty Action og
Behavioural Insights Team i partnerskab med LEGO Fonden. Målet med projektet er at nå 800.000
flygtningebørn i alderen 3-12+ år,
10.000 skolelærere og 170.000
forældre – og give børnene mu-

I 2020

”

”Leg hjælper børn i kriseområder med at skabe
en følelse af normalitet,
give dem tid og et sted at
være børn. Det er gennem leg, at børn udvikler
forskellige færdigheder.
De udvikler deres kreativitet, samarbejdsevne og
kritiske tænkning. Det er
færdigheder, der vil være
afgørende for den fremtidige arbejdsstyrke og
samfund,” forklarer Lisa
Ewertson, som er specialist i børns læring.

I 2020 HAR VI I
FORBINDELSE MED
COVID-19-KRISEN:
Støttet mere end 89.000
børn i at lære gennem leg.
Udviklet undervisningsmateriale til brug i hjemmet
med fokus på læring
gennem leg til børn i
alderen 3-12 år.
Uddelt mere end 42.000
sæt undervisningsmaterialer på tværs af Etiopien,
Uganda og Tanzania.
Ved hjælp af telefoniske
lydbeskeder trænet og
støttet 205 skolelærere i
at undervise under
COVID-19 krisen, samt
støttet læreres og elevers
velbefindende og givet
tips til læring gennem leg.

lighed for at lære gennem leg.
I kraft af den eskalerende krise
i Tigray-regionen i Etiopien, har
vi gennem PlayMatters-projektet
også uddelt materialer i flygtningelejre i de omkringliggende regioner Afar og Amhara.
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Børn sjipper og tæller, hvor
mange gange de kan hoppe
over sjippetorvet. I denne
leg øver de sig i at tælle
samtidig med, at de er fysisk
aktive. Billedet er fra
Bidibidi-lejren i Uganda.

Under COVID-19 har vi uddelt
hjemmeundervisningsmaterialer
til tusinder af hustande. Her er
materialet i brug hos en familie i
Nyarugusu i Tanzania.

Børn på legepladsen i
Plan Internationals
værested i
Adjumani, Uganda.
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Etiopiske Wude er tvunget
på flugt på grund af
konflikten i Tigray i Etiopien.
Gennem PlayMattersprogrammet har vi uddelt
hjemmeundervisningsmaterialer til børn i Afar og
Amhara.

LÆRINGSPARATE
BØRN I UGANDA
Selvom størstedelen af børn i
Uganda går i skole, kan mange
af dem stadig ikke læse eller
regne på et alderssvarende
niveau, når de når til 3. klasse.
Der er for lidt fokus på tidlig
læring og kognitiv stimulering
gennem leg.
Derfor arbejder vi med støtte fra
LEGO Fonden for at gøre børn i
Uganda i alderen 3-6 år læringsparate og klar til at gennemføre
grundskolen. Målet er at nå
60.000 børn i løbet af
programmet.

FAKTA OM LÆRING OG
LEG I UGANDA:

18%
95%
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Kun 18 procent af ugandiske børn går i vuggestue
eller lignende dagtilbud,
hvor læring og leg er i
centrum.
95 procent af børnene
kommer i skole, men kun to
ud af ti kan læse på alderssvarende niveau i 3. klasse.
Det tyder på mangel på
tidlig læring og stimuli.
Leg er kønsopdelt. Piger
ekskluderes ofte fra fysiske
aktiviteter og opfordres til
at lege kønsstereotype lege
som at tegne og danse.
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Vi reducerer
mødre- og
spædbørnsdødelighed med
Maternity
Foundation
Hver dag mister mere end 800
kvinder og 7.000 spædbørn
livet i forbindelse med graviditet og fødsel.

D

erfor har PlanBørnefonden
indgået et partnerskab med
Maternity Foundation, som står
bag Safe Delivery App, der hjælper sundhedspersonale med let
og hurtigt at få adgang til information, der giver sikre graviditeter og fødsler for kvinder og
bedre overlevelse for nyfødte.
NY SMS-LØSNING
FORBEDRER MØDRE- OG
SPÆDBARNSSUNDHEDEN
I 2020 udviklede vi sammen en
ny SMS-service til kommende
forældre, så de får vigtig viden
om graviditet, fødsel og amning
direkte på deres telefon. Første
fase af projektet er nu gennemført:

”

”Projektet har fået en rigtig
god modtagelse. I lokalsamfundene i eksempelvis Benin
florerer der rigtig mange myter om, hvordan kvinder skal
opføre sig, når de er gravide,
for eksempel at de ikke må
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spise protein eller frugt. Men
med vores nye SMS-beskeder
får vi evidensbaseret viden ud
til de mange gravide kvinder,
som lever langt ude på landet,
og som ellers er rigtig svære at
få fat på,” siger Sophia Röckel,
som er programme manager på
projektet.

Det er desuden et vigtigt fokus
at inddrage fædrene i graviditeten. Det er oftest dem, der har
en mobiltelefon. Derfor er det
typisk de kommende fædre, som
modtager SMS’erne med gode
råd og vejledning. Og det har en
positiv effekt på deres involvering
i graviditeten.

”Flere par peger på, at
den interne
kommunikation mellem
den kommende mor og
far er forbedret. De taler
simpelthen om nogle
ting, som de ellers ikke
ville tale om. Derudover
fortæller flere mænd
også, at de giver de gode
råd videre til deres
venner og andre
kommende fædre. De
er ganske enkelt mere
involverede i deres
kæresters graviditet,”
fortæller Sophia Röckel.

NY APP UNDER
UDVIKLING I SAMARBEJDE MED AFRICA
DESIGN SCHOOL
Flere og flere i Benin får
også en smartphone.
Derfor begyndte vi i 2021
også et samarbejde med
Africa Design School i
Benin om udvikling af en
ny app til gravide og nye
mødre med kritisk information om sundhed, ernæring, pleje og lignende i
forbindelse med fødsel og
graviditet. Sammen med
en gruppe studerende fra
Africa Design School har vi
udarbejdet forskellige
prototyper, som nu skal
testes af udvalgte målgrupper.

”
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bæredygtige
samfund

Unge som aktive
forandringsagenter
MÅLGRUPPE: 14-25-ÅRIGE
Unge i verdens udsatte områder har både motivation og
potentiale til at skabe store forandringer for dem selv, deres
lokalsamfund og på sigt også
for deres land. Gennem vores
projekter og programmer styrker vi de unges mulighed for at
udvikle sig til aktive forandringsagenter.

V

ores 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 kolleger i Plan
International.
Vores ungeindsatser er i særdeleshed finansieret af vores strategiske partnerskabsaftale med
Udenrigsministeriet (Danida),
som dækker Kenya, Etiopien,
Zimbabwe, Uganda, Togo, Benin,
Burkina Faso og Mali.
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Med støtte fra Danida har vi gennem lokale civilsamfundsorganisationer arbejdet med
unge og styrket adgangen til
sundhedsydelser og -viden, øget
trygheden og styrket deres adgang til uddannelse og jobs.
Når vi arbejder med at støtte
unge i at blive aktive forandringsagenter, arbejder vi med en lang
række indsatser, som skal til for
at give de unge mulighed for at
indfri deres fulde potentiale.

I 2020 har vi støttet
646 lokale ungegrupper.

Vi gør unge
økonomisk
uafhængige
Afrika er både verdens fattigste
og yngste kontinent. Hvert år
kommer der omkring 12 millioner unge ud på arbejdsmarkedet, men jobmulighederne er
dårlige, fordi de unge ikke har
tilstrækkelige kvalifikationer til at varetage jobs, og
fordi udbuddet af relevant og
lovligt arbejde er begrænset.

M

ed støtte fra Danida arbejder vi derfor på at give de
unge relevante færdigheder,
uddannelse i iværksætteri, bogholderi og adgang til finansiering
for at hjælpe dem til at få en fast
indtægt, så de kan stå på egne

ben og bestemme over eget liv.
Vi samarbejder også med lokale
myndigheder for at skabe bedre
vilkår for unge på arbejdsmarkedet
I 2020 har vi i Vestafrika arbejdet
med 167 uddannelsesinstitutioner
og 24 erhvervsskoler, ligesom
vi har uddannet 6.369 unge i
iværksætteri. De unge har fået
mulighed for at starte deres egen
forretning som eksempelvis frisør,
skrædder eller mekaniker.
I Øst- og det sydlige Afrika har
vi sammen med lokale civilsamfundspartnere i 2020 uddannet 2.565 unge i iværksætteri.
Lidt over halvdelen af de unge
mænd og kvinder, som har fået
en uddannelse gennem vores
program, har også fået et job

FRA ARBEJDSLØS TIL
EKSPORTSUCCES
En af de unge, som har
været gennem vores
iværksætteriforløb er
Pauline Ouoba fra Burkina
Faso. Hun deltog i vores
iværksætteritræning i
2006, og i dag driver hun
en væve-forretning, hvor
hun sælger det traditionelle, farverige stof Faso
Danfani, som hun bl.a
eksporterer til udlandet.
For nylig har Pauline også
lånt penge til at starte et
uddannelsescenter, hvor
hun selv uddanner unge i
iværksætteri.

vores tilgang
-hjælp til selvhjælp
Vi støtter unge i at indfri deres fulde potentiale og blive aktive forandringsagenter

sikring af seksuel &
reproduktiv sundhed og
rettigheder

unge som aktive
forandringsagenter

Adgang til
uddannelse og
undervisning i
iværksætteri

uddannelse i aktivt
medborgerskab,
rettigheder og
aktivisme

Vi samarbejder med og styrker lokale
civilsamfundsorganisationer i Etiopien, Kenya,
Uganda, Zimbabwe, Mali, Burkina Faso, Togo og Benin.
Vi styrker deres arbejde og deres støtte til unge og
deres kamp for unges rettigheder.
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Togolesisk ung mand, som arbejder
som skomager, efter han har fået
uddannelse støttet af PlanBørnefonden.

Malinesiske unge laver sæbe,
som de kan sælge på det
lokale marked.

Ung kvinde i Burkina Faso væver
stof, som hun kan sælge for at
skabe sig en indtægt.
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efterfølgende.
STØTTE TIL PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER I MALI
I Mali arbejder vi sammen med
den danske ambassade og
organisationen Swisscontact om
at støtte unge iværksættere og
deres produktionsvirksomheder.
Her har mere end 480 unge fået
uddannelse og hjælp til deres
virksomheder. I 2020 har den
hollandske ambassade doneret
yderligere 15 millioner kroner til
programmet.
Niamoye Yattara fra hovedstaden
Bamako er en af de unge kvinder, der fik finansiering til sin virksomhed. Hun har startet sin egen
kosmetikforretning, hvor hun
sælger økologiske cremer, olier
og andre hudprodukter. Visionen
er at skabe arbejdspladser til
andre unge kvinder. Drømmen
har været der længe, men der
er ikke mange banker i Mali, der
giver finansieringslån til unge
kvinder.
UNGDOMSARBEJDSLØSHED I
MALI
Over halvdelen af piger og unge
kvinder i alderen 15-24 år er ikke
i arbejde i Mali.

ups kan være med til at skabe
fremskridt. Men det er stadig
alt for svært for piger og unge
kvinder at få lov til at gå i skole,
få adgang til arbejdsmarkedet og
bidrage til samfundet.

Grundfos og
PlanBørnefonden
vil uddanne og
skabe jobs i
Etiopien
Der er mange udfordringer
med manglende kvalifikationer
og jobs til unge i Etiopien. Det
østafrikanske land ønsker at
modernisere vand- og tekstilbranchen i en grøn og bæredygtig retning. Men der er en
kløft mellem de kompetencer,
der efterspørges, og de færdigheder, de unge kan få på
erhvervsskolerne i dag.

S

ammen med Grundfos og
de lokale erhvervsskoler gør
PlanBørnefonden Etiopiens unge
klar til at varetage fremtidens
jobs. Programmet er støttet af
Danida.

”
”

Private virksomheder og start-

”Det var svært at finde
finansiering. Men med
det her lån fik jeg gang
i forretningen,” siger
Niamoye.
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”Det handler om at sikre de
unge en god start på deres
voksne liv. Hvis man som ung
kommer direkte ud i lang arbejdsløshed, starter en fattigdomsspiral, der er rigtig svær
at komme ud af. Det gælder i
særlig grad for unge kvinder,
som på grund af traditioner

og forældede kønsnormer i
forvejen har ringe adgang til
arbejdsmarkedet. Derfor arbejder vi altid for at give de unge
kvalifikationer, uddannelse og
støtte til at bryde fattigdomsspiralen og blive økonomisk
uafhængige,” siger programme
manager Solveig Pétursdóttir
Madsen, som er ansvarlig for
programmet.
GRUNDFOS BIDRAGER MED
KAPACITET OG EKSPERTISE
Flere end 50 millioner etiopiere
har ikke adgang til rent drikkevand. Samtidig er landets største
eksportør – landbruget – afhængig af gamle vandsystemer og
spildevandsløsninger. Der er akut
mangel på løsninger til bæredygtig anvendelse af landets knappe
vandressourcer.
Her får Grundfos’ kapacitet og
ekspertise en afgørende rolle.
Med årelang erfaring som pionerer inden for vand- og klimaløsninger bidrager pumpeproducenten blandt andet med teknisk
ekspertise, der skal gøre det
muligt for erhvervsskolerne at
højne kvaliteten og uddanne flere
i opsætning og vedligeholdelse
af solcelledrevne vandanlæg og
teknologier. De moderne teknologier skal være med til at mindske
vandforbruget i industrien.

”

“Vi er enormt stolte over
at kunne være med til
at give unge i Etiopien

muligheder i livet og
samtidig være med til
at nedbringe den høje
arbejdsløshed i landet.
Derudover er det jo også
med til at løfte hele det
marked, vi opererer i.
Der er brug for masser
af dygtige lokale, der kan
installere og vedligeholde både nuværende og
kommende løsninger,
som skal afhjælpe klodens vand- og klimaudfordringer,” siger
Pia Yasuko Rask,
direktør for Grundfos
SafeWater.

MÅLSÆTNINGER

1.600
80%
8.000

1.600 unge forventes at
gennemføre programmet
og få relevante, erhvervsrettede kvalifikationer. Heraf skal 60 procent være
unge kvinder.
Vi forventer, at 80 procent
af deltagerne får et job
eller starter egen virksomhed på grund af programmet.
Vi estimerer, at det direkte
vil forbedre livsgrundlaget
og levebrødet for 8.000
familiemedlemmer.
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Udsatte unge i
Jordan og Egypten
bliver
iværksættere
Én ud af tre unge i Jordan og
Egypten er arbejdsløse. For
kvinder og marginaliserede
unge, såsom flygtninge og
unge handicappede, er tallet
endnu højere. Hele 50% af alle
unge kvinder i disse lande er
uden for arbejdsmarked.

P

lanBørnefonden arbejder
i Jordan og Egypten med
at uddanne unge i iværksætteri, udvikling af forretningsidéer,
bogholderi og adgang til startkapital, som giver dem mulighed
for at starte deres egen virksomhed. I Jordan er der vægt på de
socialøkonomiske virksomheder.
De skaber jobs, ikke bare for
iværksætterne selv, men også for
de mange marginaliserede unge,
som iværksætterne holder beskæftigede i deres forretninger.
Resultaterne er gode.
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2.000

I Jordan har 13 sociale
virksomheder skabt beskæftigelse for næsten
2.000 udsatte unge (heraf
70% kvinder) og sociale
forbedringer for mere end
5.800 andre unge, inklusive flygtninge og handicappede. I Egypten har
146 græsrodsorganisationer skabt beskæftigelse
for mere end 3.500 udsatte
unge gennem 170 iværksætterprojekter og skabt
bedre sundhed og uddannelse for næsten 20.000
andre udsatte unge (heraf
70% kvinder).

Egyptiske kvinder bliver
uddannet i iværksætteri, så
de kan etablere deres egen
virksomhed og skabe sig en
indtægt.
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Vi skaber større
tryghed i byerne
Unge mænd og kvinder i storbyernes slumområder er ofte
utrygge og risikerer at blive
udsat for overfald eller andre
typer af overgreb, når de bevæger sig ud efter mørkets
frembrud. Derfor arbejder vi
målrettet for at skabe tryghed
og sikkerhed i nogle af verdens
farligste byer i Øst- og det sydlige Afrika.

E

fter flere års målrettet indsats
føler flere unge kvinder sig nu
mere trygge i deres byer.

”

”I nogle af de byområder, hvor
vi arbejder i Uganda og Kenya,
kan vi se, at op mod 30 procent
af de unge kvinder nu føler sig
trygge, når de færdes ude efter
mørkets frembrud. Det lyder
måske ikke af så meget, men
det er tæt på en fordobling fra
for bare to år siden, da vi begyndte vores indsats,” fortæller
Morten Lynge, Head of Urban
Programming, Documentation
and Research.
Det er et resultat, vi kan skabe,
fordi vi støtter de unge i at kortlægge de mest usikre områder i
byerne og laver målrettede initiativer, som f.eks. at opsætte belysning i mørke gader, arrangere
kampagner om forebyggelse af
kønsbaseret vold, og oprettelse
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af nabohjælp og andre enheder
til beskyttelse af unge omkring
vandposter og andre udsatte steder. Samtidig har vi også støttet
de unge i at indgå i en konstruktiv
dialog med politiet og de lokale
myndigheder omkring løsninger
på de sikkerhedsmæssige udfordringer, hvilket har styrket tilliden
mellem parterne.

”

”Noget af det, vi er allermest stolte af, er, at det
faktisk er lykkedes at få
unge kvinder og mænd
i slumområderne til at
samarbejde med myndighederne og politiet. Før
var det ofte sådan, at de
unge så myndighederne
som fjenden, og politiet
så de unge som overfaldsmænd, mordere og
voldtægtsmænd. Det gør
de ikke mere. Nu ser de
unge rent faktisk
politiet som en
ressource”, fortsætter
Morten Lynge.

50%

2020

RESULTATER FRA
VORES ARBEJDE
2.228 unge mænd og
kvinder har bidraget til at
øge sikkerheden i deres
lokalsamfund og i offentlig
transport.
De unge, som har deltaget i vores arbejde,
anmelder markant flere
overgreb end de unge,
som ikke har deltaget.
Det er et udtryk for en
større tillid til politiet og
de lokale myndigheder
og en større forståelse
blandt de unge af deres
rettigheder, og hvilke
rapporteringsmuligheder
de har i tilfælde af vold
og overgreb.
Flere unge føler sig
trygge i byerne efter vores
indsatser. I 2018 følte 17
procent af de unge sig
trygge i Kenya, Zimbabwe
og Uganda, mens dette tal
ligger på cirka 30 procent
i 2021. I Etiopien har dette
tal ligget stabilt på cirka
50 procent de senere år.

Udviklingsarbejde i
storbyernes
slumområder er
vigtigt
I dag bor mere end halvdelen af
verdens befolkning i byområder, og ifølge FN’s
prognose vil to ud af tre bo i
byområder i 2050. Det betyder
en befolkningstilvækst i byerne
på 2,5 milliarder mennesker
over de næste knap 30 år, og
det presser særligt de uformelle beboelser i byerne: slumområderne.

S

amtidig foregår størstedelen
af det globale udviklingsarbejde i landsbyer og fattige
landlige områder. Der er altså
et stort behov for at opskalere
arbejdet i byerne, hvor store dele
af verdens fattigste børn og unge
bor.

”

“Med et stigende antal børn,
der bor i urbane områder, er
det ikke længere tilstrækkeligt
kun at fokusere på initiativer
i landsbyer og landlige områder, da det betyder, at mange
udsatte børn vil blive forbigået.
Opskalering af initiativer for
børn og unge i byområder er
et globalt imperativ” (UNICEF,
2018)
På den baggrund har PlanBørnefonden og Plan International

en ”Urban Hub”, som skal være
en global platform for deling af viden og erfaringer om bæredygtig
udvikling i byområder – særligt i
slumområder.

”

”Der er ingen tvivl om,
at der længe har været
pres på byerne. De eksisterende slumområder
er blevet større, og der
er kommet nye til. Men
alligevel underprioriteres
slumområder i byplanlægning. De særlige
udfordringer og muligheder i slumområderne
overses, og alt for ofte
negligeres eller
ignoreres slumområder,”, fortæller Urban
Hub Manager hos
PlanBørnefonden,
Louise Meincke, som
driver initiativet.
”Vi laver en Urban Hub
for at samle den ekspertise, vi har på tværs af
vores globale organisation i Plan International
og for at løfte arbejdet
i slumområder til nye
niveauer,” tilføjer hun.

241.000

Vi uddanner unge
i deres ret til at
bestemme over
egen krop
Unge piger er den gruppe, som
er mest udsat for diskrimination og stigmatisering – alene
på grund af deres køn og alder.
Det har mange konsekvenser,
f.eks. at de bliver taget ud af
skolen og giftet bort, at de udsættes for overgreb, eller at de
bliver gravide, mens de stadig
er børn.

F

or at sikre piger og unge
kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder, arbejder vi
med støtte fra Udenrigsministeriet
(Danida) i Vestafrika med at uddanne unge rollemodeller i retten
til at bestemme over egen krop.
De unge rollemodeller underviser dernæst andre unge i deres
seksuelle og reproduktive rettigheder.
RESULTATER:
Vi har i 2020 uddannet
mere end 500 unge i at
blive rollemodeller, og de
sidste fire år har vi uddannet mere end 2.000 rollemodeller i at sætte fokus
på seksuel og reproduktiv
sundhed og pigers rettigheder.
Rollemodellerne har i løbet
af 2020 talt med og undervist 241.000 unge mænd
og kvinder. Det har gjort
en kæmpe forskel:
Andelen af unge kvinder,
som er blevet gravide, før
42
de er fyldt 18 år, er faldet
markant i Togo og Benin.

FØR VI BEGYNDTE
VORES ARBEJDE
•

•

Blev 14 procent
af pigerne i Benin
gravide, før de var
fyldt 18 år. Det tal er
faldet til 3 procent i
2020
Blev 16 procent
af pigerne i Togo
gravide, før de var
fyldt 18 år. Det tal er
faldet til 7 procent i
2020

14%

MÅLGRUPPE: BØRN OG UNGE
Millioner af børn og unges liv
bliver påvirket af konflikter,
krige og naturkatastrofer.

16%

P

20-årige Faridah fra Uganda
fortæller, hvordan kvinder og piger
kæmper mod vold og overgreb i
Kampala. Hun interviewes i
forbindelse med 16 Days of Activism.

MEDBORGERSKAB,
INDFLYDELSE OG
AKTIVISME

V

i samarbejder med vores
lokale civilsamfundspartnere
for at styrke de unges evner og
muligheder for at udøve aktivt
medborgerskab og organisere
sig i stærke ungdomsgrupper.
Det gør vi for at støtte de unges
kamp og ret til at ytre sig og have
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Skabe modstandsdygtige
lokalsamfund og
yde humanitær
bistand

bø
rn

Australia i 2020 taget initiativ til

demokratisk indflydelse. Vores
lokale partnere giver unge i storbyernes slumområder i Kenya,
Etiopien, Zimbabwe og Uganda
(og unge i landområderne i Togo,
Benin, Burkina Faso og Mali)
redskaber til at gå i dialog med
myndighederne og kræve deres
ret til større adgang til og bedre
kvalitet i offentlige ydelser. Det
kan være ualmindeligt svært at

trænge igennem som enkeltperson – men sammen står de unge
stærkt. Vi samarbejder derfor for
at styrke de unges stemme, så
de kan få øget kollektiv indflydelse på lokalt plan og ad den vej
forbedre forholdene og velfærden
i deres lokalområde i form af øget
sikkerhed, bedre politisamarbejde og bedre adgang til lån og
markedspladser.

lanBørnefonden er til stede i
52 lande og arbejder tæt sammen med sponsorbørn, unge,
familier og lokalsamfund. Når
en krise rammer, kan vi derfor
reagere 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. Hjælp til børn
og unge er kun blevet endnu
vigtigere i takt med, at klimaforandringerne driver flere og flere
mennesker på flugt – på grund af
fødevaremangel og naturkatastrofer.
I løbet af 2020 er vores indsatser
for mennesker på flugt vokset betragteligt. Det har givet os mulighed for at yde humanitær bistand
til hundredetusind af mennesker
og børn på flugt. Dette arbejde
er støttet af Udenrigsministeriet,
private fonde som Novo Nordisk
Fonden, LEGO Fonden og Poul
Due Jensens Fond og vores danske sponsorer.
PLANBØRNEFONDEN GÅR TIL
KAMP FOR KLIMAET

BÆREDYGTIGE
SAMFUND

Klimaet er i krise, og verdens
mest udsatte børn og unge bliver
hårdt ramt. I vores arbejde på det
afrikanske kontinent ser vi, hvordan klimaet ændrer sig og skaber
svære betingelser for at overleve.
Landområder tørrer ud, høsten
svigter, og mennesker drives på
flugt.
Klimaforandringerne er socialt
uretfærdige, og de har styrke til
at underminere det arbejde og
den fremgang, der med opbakning fra PlanBørnefondens
mange støtter, er blevet skabt de
seneste årtier. Netop derfor har
PlanBørnefonden nu vedtaget en
klimastrategi, der sætter ambitiøse mål for, hvordan hensyn til klima, miljø og bæredygtighed skal
integreres både i vores arbejde
ude i verden og i Danmark. Som
organisation skal vi gå forrest for

at hjælpe verdens mest udsatte
børn og unge med at tilpasse sig
og reducere klimaforandringerne.
Samtidig skal vi kigge indad og
reducere vores CO2-aftryk.

Krisen i Sahel:
Akut nødhjælp,
langsigtet
udvikling og
stabilisering
På tre år er antallet af burkinere, der er tvunget til at flygte
fra deres hjem, blevet 15 gange
større: 1,2 millioner mennesker
er i dag på flugt i deres eget
land og har status som internt
fordrevne. De er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem,
fordi skoler er blevet angrebet,
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landsbyer brændt ned, og
hundredvis er blevet dræbt.
FN kalder situationen i
Burkina Faso for ”verdens
hurtigst voksende flygtningekrise”..
PlanBørnefonden modtog
i 2020 en bevilling på 39
millioner kroner fra Udenrigsministeriet (Danida) til at sikre
beskyttelse og undervisning
af flere end 145.000 børn i det
nordøstlige Burkina Faso.

”

”I en langstrakt krise som
den i Sahel-regionen er det
helt afgørende at beskytte
børn og unge og sikre deres
adgang til fødevarer og til
uddannelse. Vi skal sikre deres overlevelse, og så skal
vi sikre deres fremtidsmuligheder,” siger vicedirektør
i PlanBørnefonden Anne
Smith Petersen.
Hele 60 procent af dem, der
er på flugt i Burkina Faso, er
under 18 år, og rigtig mange
vil ikke komme i skole og få en
uddannelse. Og der er ikke
udsigt til, at de kan vende
hjem foreløbigt. Tusinder har
fået deres livsgrundlag fjernet
fra den ene dag til den anden.
Derfor laver PlanBørnefonden
og lokale samarbejdspartnere
både en akut nødhjælpsindsats og en langsigtet udviklingsindsats, der skal skabe
stabilisering, nye indkomstmu-
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ligheder og opkvalificering af de
mange unge, der er på flugt.
Det gør vi ved at støtte unge i
at starte deres egen mikro-virksomhed, give dem undervisning
i entreprenørskab og adgang til
mikro-lån. Samtidig giver vi også
kontanter til katastroferamte familier, så de kan købe fødevarer og
andre nødvendigheder.
Programmet går således på
tværs af humanitære, udviklingsog stabiliseringsindsatser – såkaldt triple nexus.
Vores kollega Thaddee
Mukezabatwara, Emergency
Response Manager i Plan
International i Burkina Faso,
fortæller, at netop denne tilgang,
hvor akutte nødhjælpsindsatser
og langvarige udviklingsindsatser integreres, er afgørende i en
langstrakt krise som den i Burkina
Faso.

FN karakteriserer krisen i
Sahel-regionen som en af
verdens hurtigst voksende
flygtningekriser.

”

”Vi (Plan International
i Burkina Faso, red.)
arbejder på at sikre
flerårige interventioner. Vi skal selvfølgelig
foretage akutte indgreb,
når kriser rammer, men
vi skal også bidrage til
stabilisering og genopretning, så befolkningen
kan genoptage deres liv i
værdighed. Derfor arbejder vi på samme tid med
akut respons til kriser,
med udvikling og med
stabilisering”.

Programmet bliver implementeret
gennem lokale partnere: OCADES/Caritas Burkina Faso, APIJCN og ADIJR.

Marceline og hendes familie er
internt fordrevne i Burkina Faso. De
bor udenfor en lejr for internt
fordrevne, fordi lejren blev
oversvømmet.

Kvinde bærer sit barn på
ryggen udenfor en lejr for
internt fordrevne i Mali.

46

Flygtninge i
Etiopien får
adgang til rent
vand med
soldrevne
vandpumper
PlanBørnefonden og Poul
Due Jensens Fond (Grundfos
Fonden) har siden 2014 haft et
strategisk partnerskab. Samarbejdet startede i Togo, hvor
vi har givet 75.000 mennesker
adgang til rent vand.

75.000
I

2020 startede vi et nyt projekt op
i Etiopien med det formål at give
cirka 120.000 flygtninge i Etiopien
adgang til rent vand med soldrevne vandpumper. Ambitionen er at
skabe en bæredygtig model, der
kan udbredes til flygtninge over
hele verden.
PlanBørnefonden bidrager med
indsigt i de lokale forhold, uddannelse af befolkningen og står for
den overordnede implementering
i samarbejde med den amerikanske NGO Water Mission, der
byder ind med teknisk viden.
For at sikre rent vand og god
hygiejne bliver pumperne og
de tilhørende faciliteter som
latriner, håndvaske og vandsta-
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10 procent af verdens
befolkning har ikke adgang
til rent vand. Med
solcelledrevne vandpumper
sikrer PlanBørnefonden,
Water Mission og
Poul Due Jensens Fond
at etiopiske flytgninge får
adgang til rent vand.

320.000

GAMBELLA-REGIONEN I
ETIOPIEN:
Gambella er vært for mere
end 320.000 flygtninge,
primært fra borgerkrigen i
Etiopiens naboland
Sydsudan. Befolkningstætheden og spartanske
forhold i flygtningelejrene
og de omkringliggende
samfund gør, at der er
store udfordringer med
adgangen til rent vand og
dårlige muligheder for god
hygiejne – og problemerne
er kun blevet større i lyset
af den globale
COVID-19-pandemi.

tioner ikke bare implementeret
i flygtningelejrene, men også i
de omkringliggende lokalsamfund. Det sikrer, at alle beboere i
projektområderne får gavn af de
nye faciliteter, der er understøttet
af innovativ teknologi. Samtidig er der særligt fokus på at få
involveret pigerne og kvinderne i
projektet, bl.a. ved at lære dem at
producere hygiejneartikler, som
de kan sælge.

Vi har i 2020 gennemført de
nødvendige undersøgelser af
grundvandet og de eksisterende
vandanlæg og designet for de
nye vandsystemer.

Ved hjælp af tTem-teknologi
undersøges grundvandet for
at kunne planlægge, hvor
der skal bores til de nye
vandanlæg.

Derudover har vi også samlet fem
kvindegrupper, der er blevet trænet i at producere hygiejneartikler
og genanvendelige bind, som de
kan sælge og dermed skabe sig
en indkomst.
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Tak
til vores
sponsorer
Det seneste år har vores danske sponsorer ikke bare vist
samfundssind – men verdenssind. På trods af krisetid har
vi oplevet stor opbakning og
loyalitet fra vores eksisterende
sponsorer – og samtidig har vi
oplevet stor tilgang i antallet
af sponsorer. Det er vi meget
taknemmelige for. Det betyder,
at tusindvis af børn får muligheden for en bedre
fremtid.

S

om sponsor i PlanBørnefonden bidrager man til at
skabe fremskridt og udvikling i
sponsorbørnenes lokalområder
gennem de projekter, vi har i
områderne. Sponsorerne støtter samtidig kampen for at sikre
børns rettigheder, skolegang
og ligestilling for piger, og de er
med til at ændre levevilkårene
for verdens mest udsatte børn
og unge – på lokalt, nationalt og
globalt plan. Sponsorerne støtter
børn, familier og lokalsamfund
i Latinamerika, Afrika og Asien.
Langt størstedelen af de børn,
der har danske sponsorer, bor
i de vestafrikanske lande Togo,
Benin, Mali og Burkina Faso. I år
har vi takket være danske sponsorer arbejdet med mere end
51.000 sponsorbørn.
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BÆREDYGTIG UDVIKLING OG
MODSTANDSKRAFT
Som en del af vores arbejde
engagerer vi os i sponsorbørnenes lokalsamfund i en årrække og
skaber bæredygtige, langsigtede
resultater i tæt samarbejde med
børnene, deres familier og de
lokale myndigheder.

og unge.

Vi har fokus på at lytte til børnene og giver dem indflydelse på
beslutninger, der vedrører deres
liv. Vi arbejder for at sikre, at de
mindste børn får en god og tryg
start på livet. Når de bliver ældre,
har vi fokus på at undervise dem
i deres rettigheder og give dem
adgang til skolegang. Det ruster
dem til at skabe forandring i lokalsamfundet bl.a. ved at lægge
pres på lokale myndigheder for at
prioritere børns ret til at gå i skole
eller pigers ret til at bestemme
over eget liv.

”

Vores dybe kendskab til sponsorbørnenes lokalområder betyder
også, at vi kan tiltrække yderligere donationer fra partnere og
donorer som Danida, Poul Due
Jensens Fond, Novo Nordisk
Fonden, Søstrene Grene og
Nærum Gymnasium. På den
måde forstærker vi indsatsen for
sponsorbørnene og udsatte børn

DEN VIGTIGE KONTAKT
Børn, der har en sponsor,
har større velvære og selvværd
end andre børn. Vores sponsorer
har mulighed for at kommunikere
med deres sponsorbarn gennem
breve, der skaber forståelse og
sammenhold på tværs af landegrænser.

”Jeg modtog det første brev
fra min danske sponsor, Ray,
i 2001. Jeg fortalte Ray om
skolen, fordi han gik meget op
i det. Han fortalte til gengæld
om sin datter, Mia, som næsten
er på min alder. Ray har altid
været en inspiration, og han
har altid været god til at holde
kontakten med mig” – Mueke,
tidligere sponsorbarn fra Kenya
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Den nye
sponsorplatform

F

or at styrke kontakten mellem
sponsor og sponsorbarn har
vi udviklet en ny digital sponsorplatform. Her får vores sponsorer
en bedre kommunikation med
og mere information om deres
sponsorbørn. Vi har allerede nu
fået positive tilbagemeldinger, og
platformen vil blive fuldt implementeret i 2021.
Derudover arbejder vi også med
at udvikle en ny hjemmeside for
at understøtte kommunikationen
med vores sponsorer, bidragsydere og donorer i langt højere
grad.
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vores arbejde
styrker
VERDENSMÅLENE

E

n uafhængig analyse baseret
på 12 millioner svar fra 2,7
millioner sponsorbørn i perioden 2006-2018 viser, at vi når ud
til de mest udsatte børn i verden,
og at vi bidrager positivt til FN’s
17 verdensmål. I de områder,
hvor vi har sponsorbørn, kommer
de fleste børn i skole. Jo længere
tid vi er i et samfund, jo bedre
adgang har samfundet til vand
og sanitet.

12 MIO.

2,7 MIO.
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Børn og unge i 46
lande skal
fortælle deres
egen historie
Historier om børn og unge skal
produceres af de unge selv. Det
er idéen bag et helt nyt initiativ, som PlanBørnefonden har
iværksat på tværs af hele
Plan International.

B

ørn og unge i de 46 lande,
hvor vi arbejder med sponsorbørn, skal trænes i journalistik
og videoproduktion, så de får
mere indflydelse på, hvordan
Plan International kommunikerer.
Målet er, at de unge, vi arbejder
med, i højere grad får ejerskab
over de historier, som Plan International bruger i den eksterne
kommunikation på sociale medier, i kampagner og i nyhedsmedier. De unge får løn og redskaber
til at uddanne andre unge i
mobiljournalistik.
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”

”Med det her initiativ giver vi
de unge en reel stemme og
indflydelse på, hvordan deres
arbejde og Plan Internationals
programmer bliver formidlet til
omverdenen,” fortæller Andreas Malmos, der er projektleder
for initiativet hos
PlanBørnefonden.
Alle Plan Internationals nationale
kontorer er med til at finansiere
projektet, der blev skudt i gang i
sommeren 2021. PlanBørnefonden står for træningen i samarbejde med Hashtag Our Stories,
der har uddannet mobiljournalister i udviklingslande for BBC,
Facebook, World Vision mfl.

BYGGER PÅ ERFARINGER
FRA DANIDA-PARTNERSKAB
Siden 2019 har vi undervist unge
i storbyer i Østafrika i mobiljournalistik, så de kan dokumentere
de udfordringer, de lever med,
og stille myndighederne til ansvar. Det sker med støtte fra
Danida som en del af
PlanBørnefondens strategiske
partnerskabsaftale. Mobiljournalisterne har bl.a. dokumenteret,
hvordan de har opsat solcellelamper i mørke gyder, anlagt
køkkenhaver i byernes slumområder og lavet oplysningskampagner om, hvordan man beskytter
sig selv mod COVID-19.
Under COVID-19 blev flere af
de unges historier fra Østafrika
offentliggjort i nationale og danske medier, heriblandt TV Avisen
på DR1, Kristeligt Dagblad og
Politiken.
I første fase af projektet skal
de unge, der bliver uddannet,
producere en video fra hvert af
Plan Internationals 46 programlande. Projektet forventes færdig i
begyndelsen af 2022.
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Virksomheder gør en
forskel for verdens
fattigste børn og unge
Partnerskaber er nøglen til at
løfte FN’s Verdensmål.
Virksomheder har nemlig både
ressourcer, viden og teknologier, som gør dem afgørende
for at indfri verdensmålene.
Gennem virksomhedspartnerskaber støtter mange danske
virksomheder vores arbejde for
at sikre pigers rettigheder og
ligestilling og for at give børn
og unge en bedre fremtid. Det
er vi meget taknemmelige for.

Søstrene Grene
støtter unge kvinder i
Østafrika med at få uddannelse i
iværksætteri. De unge kvinder
opnår kvalifikationer som
skrædder, frisør, elektriker,
producent af fødevarer
og lignende.

Søsterkærlighed
fra Søstrene
Grene

S

iden 2018 har PlanBørnefonden samarbejdet med
Søstrene Grene for at støtte piger
og unge kvinders ret til uddannelse i Østafrika. Fra oktober
2020 har det været muligt at købe
specialdesignede stofnet med
forskellige print i alle Søstrene
Grenes butikker i Europa. Ved
køb af et stofnet går fem kroner til
vores arbejde med unge kvinder i
Østafrika.

”

”Ligestilling mellem kønnene
ligger os meget på hjerte, og
især pigers uddannelse spiller
en central rolle i at bekæmpe
fattigdom i udviklingslande.
Derfor vil vi gerne støtte PlanBørnefondens vigtige arbejde
på området. Med 90 millioner
besøgende i vores butikker
årligt og en stor følgerskare på
de sociale medier, tror vi på, at
vi kan hjælpe med at fungere
som talerør for denne vigtige
indsats,” fortæller Mikkel Grene, CEO i Søstrene Grene.
Også vandflaskerne i Søstrene Grenes kølemontre indgår i
partnerskabet. For hver flaske
vand, der bliver solgt, doneres 75
ører til de udsatte unge kvinder i
Østafrika, så de får mulighed for
at uddanne sig og dermed skabe
et bedre liv for dem selv og deres
familie.
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Donationerne fra stofnettene og
vandflaskerne er en del af en stor
bæredygtighedsstrategi, som
Søstrene Grene lægger mange
kræfter i. I Søstrene Grenes seneste CSR-rapport kan man f.eks.
læse, hvordan Søstrene Grene
arbejder for at sikre ordentlige
arbejdsforhold i hele produktionskæden, samt at produkterne ikke
indeholder skadelig kemi.
I 2020 donerede Søstrene Grene
samlet set 500.000 kr. til PlanBørnefonden. Vores partnerskab
med Søstrene Grene er blevet
både forlænget og løftet og fortsætter nu indtil 2022.

Nature Planet
støtter de mest
udsatte børn
Danske Nature Planet har siden
2009 været med til at gøre en
kæmpe forskel ved at sikre uddannelse til børn i Indonesien
og bekæmpe traditionen med
husslaver i Nepal.

N

ature Planet producerer
kvalitetslegetøj til zoologiske
haver, akvarier, museer og familieparker i hele Europa, og de har
udviklet en serie af bamser, hvoraf fem procent af deres omsætning støtter vores arbejde med
uddannelse og ligestilling mellem
piger og drenge. I 2021-2022
støtter Nature Planet et projekt for
familier med babyer og børn op
til fem år i Nepal. Deres støtte er
med til at sikre en sund og tryg
opvækst for en ny generation af
børn i området.

Ung mor på 23 år med
sit barn. Hun har aldrig
selv gået i skole og kan
hverken læse eller skrive.
Hun ønsker en anden
fremtid for sin datter og
er aktiv i projektet, som
Nature Planet støtter.

Zenz støtter
pigers vej ud af
prostitution
Piger fra landområder i Uganda
lokkes til hovedstaden Kampala med løfter om uddannelse og
gode jobmuligheder. Men det er
ofte tomme løfter, og pigerne er
i stedet nødt til at arbejde som
prostituerede for at sikre sig
en indkomst. Mange af pigerne
bliver gravide med mænd, som
de aldrig ser igen.

M

ed støtte fra frisørkæden
Zenz får mange af disse
piger hjælp til at finde vej ud af
prostitution gennem uddannelse i et fag, som sikrer dem en
indtægt – f.eks. som frisør. Flere

af pigerne har børn, og gennem dette projekt får disse børn
tryghed og frihed til at lege i en af
PlanBørnefondens børnehaver i
slumområder, mens deres mødre færdiggør uddannelsen eller
er på arbejde. De unge mødre
bliver desuden undervist i børns
sundhed, ernæring og trivsel. I
projektet kan de, der ønsker at
starte egen forretning, få et lille
opstartsbidrag til materialer eller
andet, som kan hjælpe dem godt
i gang.
Zenz har vundet adskillige priser
for deres arbejde for miljø og
sundhed og for deres håndværk.
Kæden er ejet af stifteren selv,
som har stor indsigt i, hvad det
kræver at være iværksætter. Projektet og samarbejdet med Zenz
løber over en to-årig periode.
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Partnerskoler
gør en forskel for
udsatte børn og
unge
Flere og flere danske skoler
og uddannelsesinstitutioner
vælger at blive partnere med
PlanBørnefonden og støtte
vores arbejde med at sikre børn
og unges rettigheder i verdens
mest udsatte lande.

T

il vores partnerskoler tilbyder
vi gratis foredrag, events,
fotoudstillinger og mulighed for
direkte kontakt til børn og unge i
de lande, hvor PlanBørnefonden
arbejder. Det skaber stor værdi
for vores partnerskoler, som bruger vores samarbejde i
undervisningen på tværs af fag
og uddannelsesretninger. Det
giver os mulighed for at inspirere, motivere og uddanne danske
unge i de udfordringer, der er i
landene i den tredje verden, og
skaber en forståelse af, hvordan
vi gør en forskel med vores initiativer.
Nærum Gymnasium har siden
2014 været partnerskole med

PlanBørnefonden, hvor hver klasse ligeledes har et sponsorbarn.
Samtidig arrangerer eleverne
en årlig indsamling til et større
projekt i Kenya, og den seneste
indsamling gav imponerende
267.598 kr.

Vi har indgået et nyt partnerskab
med Rysensteen Gymnasium,
hvor hver klasse har et sponsorbarn. Det er eleverne, der samler
ind til skolens sponsorbørn ved
at arrangere kagesalg, banko, en
fotoudstilling og andre initiativer,
hvor overskuddet går til PlanBørnefondens arbejde. I 2020 har
Rysensteen Gymnasium indsamlet 30.809 kr. til vores arbejde.

”Samarbejdet betyder meget
for vores identitet. Der hænger
billeder af sponsorbørnene på
skolen, så vi kan kigge på dem
hver dag, og nogle engelsklærere bruger i undervisningen,
at vi kan skrive breve til børnene,” siger Erik Berg Olsen, der
er uddannelsesleder på Nærum
Gymnasium.

De gode resultater, læringen og
samarbejdet med skolerne skal
udvikles yderligere, så både eksisterende partnerskoler og nye
partnerskoler får glæde af samarbejdet – som samtidigt bringer
meget stor værdi til PlanBørnefondens sponsorbørn, familier og
lokalområder.

”
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større
virksomhedssamarbejder
og donationer

Fonde og institutionelle donorer

ikke-kontante donationer
P

lanBørnefonden modtager
årligt en række ikke-kontante
donationer, hvor forskellige faglige rådgivere, virksomheder og
organisationer støtter vores virke
med deres ekspertise, rådgivning
og facilitering. I år har vi modtaget ikke-kontante donationer i
form af bl.a. organisations- og lederudvikling, HR, juridisk bistand
og digitalisering.
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Folkeligt og
politisk
engagement
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Vi samler Danmark i
kampen for pigers
rettigheder og muligheder

Vores sponsorer er afgørende
for vores arbejde med at sikre
udsatte pigers rettigheder og
muligheder. Mere end 50.000
danskere – privatpersoner og
virksomheder – har et sponsorbarn hos os. Det betyder,
at vi er i løbende kontakt med
mere end 50.000 danskere via
vores nyhedsbreve, sociale
medier og sponsormagasin.
Derfor er det vigtigt for os at
oplyse om ligestilling og engagere danskerne i kampen for at
sikre pigers rettigheder, og vi
gennemfører hvert år en række
kampagner og begivenheder
for at øge kendskabet til vores
indsatser.

For niende gang har PlanBørnefonden og Plan International
markeret FN’s Pigedag, der
falder hvert år den 11. oktober. I 2020 satte vi fokus på
konsekvenserne af COVID-19,
der især rammer unge piger i
verdens mest udsatte samfund
hårdt. For anden gang deltog
H.K.H. Kronprinsessen ved
arrangementet, der blev afholdt
på Nærum Gymnasium.
UNGE AKTIVISTER MED FRA
UGANDA OG ETIOPIEN
H.K.H Kronprinsessen talte med
to unge kvinder på online forbindelser fra Kampala i Uganda og
Addis Ababa i Etiopien. Faridah
og Lidyah er to af de mange
unge kvinder, som har mærket
konsekvenserne ved nedlukningerne som følge af COVID-19.

”

”Vi ved, at når krisen rammer,
så bliver de fattigste og mest
sårbare hårdest ramt, og kvinder og piger er desværre ofte
i den gruppe,” sagde H.K.H
Kronprinsessen under arrangementet, som kunne følges live
på Facebook.

V

i arbejder også med at skabe
politisk opbakning til kampen
for pigers rettigheder. Det gør
vi gennem dialog med lokale
og globale beslutningstagere
og danske politikere og myndigheder. Det er afgørende for
at skabe positive, langsigtede
forandringer for verdens mest
udsatte piger.

PlanBørnefonden
markerer fn’s
pigedag

H.K.H. Kronprinsessen

ankommer til Nærum Gymnasium for at markere Pigedagen 2020.
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UNGE PIGER SKAL BLIVE I
SKOLEN
Særligt nedlukninger af skoler
og uddannelsessteder har store
konsekvenser for pigerne.

”

”Uden skoleuniformer ser
mænd på os som kvinder, de
kan gifte sig med. De ser på
os på en anden måde,” fortalte
21-årige Faridah og forklarede,
at det syn på piger og kvinder
ofte betyder, at de er i større
risiko for at blive udsat for seksuel chikane og overgreb, når
de ikke er i skole eller bærer
skoleuniform.
Faridah har selv kæmpet sig
tilbage i skole, efter hun blev mor
som 14-årig. Nu kæmper hun for,
at andre unge piger kan blive i
skolen. Hendes historie gjorde et
stort indtryk på H.K.H. Kronprinsessen og eleverne fra Nærum
Gymnasium.
Fra scenen på Nærum Gymnasium understregede H.K.H. Kronprinsessen sit store engagement i
pigers rettigheder.

”

”Vi skal først og fremmest sikre, at pigers rettigheder bliver respekteret, og at de får mulighed
for at få en uddannelse,
at de er frie fra vold, kan
være sunde og raske
og har lige muligheder.
De fortjener retten til en
fremtid, som alle andre,”
lød det fra
H.K.H. Kronprinsessen.
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PlanBørnefondens
Pigepris 2020
Det er nu tredje gang, vi har
vi uddelt PlanBørnefondens
Pigepris i forbindelse med FN’s
Internationale Pigedag. Prisen
hylder en person, en organisation eller en virksomhed, som
gør en ekstraordinær indsats
for at styrke pigers rettigheder
og ligestilling.

I

år gik prisen til 21-årige Nagin
Ravand for sit arbejde med at
give piger i Gellerup i Aarhus
mulighed for at spille fodbold.
Hun er gået forrest i kampen for
at ændre normer og nedbryde
barrierer, der har holdt pigerne
fra at dyrke sport.

”

“For mig er den kamp en selvfølge. Jeg håber, jeg kan være
med til at inspirere endnu flere
til at være med, så vi i fremtiden ikke skal kæmpe lige så
hårdt, som vi skal nu. At jeg
får PlanBørnefondens Pigepris
giver mig følelsen af, at jeg har
gjort en forskel for andre. Det
giver mig ekstra gåpåmod til at

Nagin Ravand modtager
Pigeprisen 2020 for sit
arbejde med at opfordre
piger med indvandrerbaggrund i Gellerup til at spille
fodbold.
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02

gå ind i flere kampe for piger
i fremtiden,” fortalte Nagin
Ravand lige efter, at hun blev
overrasket med prisen på PlanBørnefondens kontor i København.
DANSKERNES VALG
Det er første gang, at danskerne
har valgt, hvem der skal løbe
med sejren. En jury med elleve
danske fagpersoner og meningsdannere fra erhvervslivet,
civilsamfundet og medierne udvalgte tre kandidater til at modtage årets Pigepris, hvorefter det
var op til danskerne at stemme
på den kandidat, de syntes skulle
modtage PlanBørnefondens
Pigepris.

fordi det er vigtigt at bakke op
om dem, der rent faktisk gør en
forskel og arbejder for at fremme ligestilling. Det er sindssygt
vigtigt, at danskerne sætter sig
ind i det, tager stilling og bakker op om dem, der gør noget,”
forklarer Cecilie Nørgaard,
uddannelses- og kønssociolog,
direktør i Mangfold og medlem
af Pigeprisjuryen.
Danskernes valg af Nagin Ravand glædede PlanBørnefondens
bestyrelsesformand og jurymedlem, Stine Bosse:

”
”
”Danskerne skal stemme til
PlanBørnefondens Pigepris,

“Nagins arbejde har ikke bare
gjort en stor forskel for pigerne
i Gellerup. Det er også med til
at skabe en bedre balance mellem kønnene i hele Danmark,”
siger Stine Bosse.
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Nagin Ravand holder tale
efter at have modtaget
Pigeprisen 2020.

Sanne Troelsgaard, som spiller på det
danske foldboldlandshold, sender en videohilsen til Nagin Ravand og understreger
vigtigheden af hendes arbejde.
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I 2020 rejste Sara Frost til
Kenya, Nepal og Honduras
med PlanBørnefonden og
mødte en række piger, der
kæmper med seksuelle
overgreb, børneægteskaber
og tidlig graviditet. De lever i
en verden, som ofte er skjult
for andre.

Danmarks Indsamling satte i
2020 fokus på coronakrisens
børn. PlanBørnefondens midler
fra Danmarks Indsamling går til
børn på 0-5 år i Togo og Mali.

I pigernes skjulte
verden
På rejser til Kenya, Nepal og
Honduras fik PlanBørnefondens ambassadør, tv- og radiovært Sara Frost, mulighed
for at møde piger i en verden,
der ofte er skjult for andre. Her
fik hun en fornemmelse af de
krænkelser, som piger på daglig basis bliver udsat for.

D

okumentaren med titlen ”I
pigernes skjulte verden” blev
vist på TV 2, og den var med til at
sætte fokus på kvinders rettigheder. Den gav et perspektiv på de
muligheder og rettigheder, vi har
i Danmark. Rettigheder, som ikke
er en selvfølge andre steder i verden. Dokumentarserien var en af
de mest streamede serier på TV

2 PLAY i perioden lige efter, den
udkom. Serien blev udviklet og
produceret af Impact TV i samarbejde med PlanBørnefonden og
fik støtte fra Det Danske Filminstitut og Udenrigsministeriet.
UNGDOMMENS FOLKEMØDE
I november var Sara Frost i sin
egenskab af ambassadør for
PlanBørnefonden vært – en
demokratifestival med det formål
at engagere unge mennesker i
forskellige demokratiske debatter. Ungdommens Folkemøde
skulle efter planen være afholdt
forskellige steder rundt om i landet, men på grund af COVID-19restriktioner blev eventet afholdt
online og streamet til en masse
skoler fra et studie i København.
Sara Frost var vært på en session
med fokus på piger og kvinders
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ret til egen krop. I arrangementet
deltog H. K. H. Kronprinsessen
og nu forhenværende udviklingsminister Rasmus Prehn. H.K.H.
Kronprinsessen fokuserede i sin
tale på de store konsekvenser,
som krænkelser af piger og unge
kvinder har.

”

”To af de former for skadelig
praksis, som rammer rigtig
mange piger hver eneste dag,
er omskæring og børneægteskab. Omskæring er en krænkelse af retten til sundhed,
inklusive seksuelle og reproduktive rettigheder, og af retten
til et liv uden vold,” sagde
H.K.H Kronprinsessen blandt
andet.

Danmarks
Indsamling
I Togo dør hvert 14. barn inden sin femårs fødselsdag, og
dem, der overlever, får ikke en
nem start på livet. Forholdene er kun blevet værre under
COVID-19. Alt for mange er
fejl- og underernæret, der er
dårlig adgang til vand og sanitet. Deres forældre vokser op i
fattigdom og mangler viden om
små børns udvikling. De samme udfordringer står børn i Mali
overfor. Omkring halvdelen af
alle familier i Mali lever under
fattigdomsgrænsen, og landet
befinder sig i en mangeårig humanitær krise. Der er jævnligt
terrorangreb, der spreder frygt
og rædsel, og lokale konflikter
mellem landsbyer, der sender

familier på flugt. Oven i det hele
kæmper landet også med en
omfattende sultkatastrofe.

D

erfor har vi i år valgt at bruge
midler fra Danmarks Indsamling til vores arbejde med børn i
alderen 0-5 år i Togo og Mali.
Under overskriften ”Hjælp coronakrisens børn” indsamlede danskerne 120.409.254 kroner ind til
nogle af dem, der lider allermest

under krisen. Vi hjælper børnene
ved at kombinere sundhed, beskyttelse og uddannelse. Det vil
vi bl.a. gøre ved at opføre og udstyre børnehaver, sikre adgang
til rent vand, undervise forældre i
børns udvikling, uddanne det lokale sundhedspersonale i at sikre
mødres og børns sundhed, sørge
for, at børn får de nødvendige
vacciner samt forebygge spredning af COVID-19.
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Ambassadører og
kampagner

I

gen i år har vores ambassadører
gjort en kæmpe indsats for at
støtte PlanBørnefondens arbejde. I efteråret 2020 kørte vores
kampagnefilm med skuespiller
Lars Ranthe i TV og på skærme
overalt i det danske gadebillede.
Her satte Lars Ranthe fokus på
børnearbejde og børneægteskaber og opfordrede danskerne
til at melde sig som sponsorer
med ordene:

”

”PlanBørnefonden har en plan.
Men den virker ikke uden dig.”
PIZZA OG KAGE I DEN GODE
SAGS TJENESTE
I december stod vores ambassadør, TV-vært Sarah Grünewald,
bag månedens pizza hos Frankies Pizza og besluttede, at det
skulle komme PlanBørnefonden
til gode. For hver pizza, der blev
solgt, donerede Frankies 25 kroner til vores arbejde. Resultatet
fra pizzasalget endte på 110.275
kroner, som går til vores arbejde
med piger i Burkina Faso, så de
kan blive i skolen på trods af situationen i landet. Vi er glade for,
at så mange danskere valgte at
støtte op om Sarah Grünewalds
indsamling.
Det er ikke kun pizza, danskerne
har kunnet købe med god samvittighed.

Konditoriet La Glace producerede i sommeren en Andrea-kage
som modstykke til den velkendte,
grønne Kaj-kage. Kagen blev
skabt i samarbejde med La Glace og elever fra Hans Knudsen
Instituttet (HKI) i København, og
overskuddet gik til PlanBørnefondens arbejde med udsatte kvinder i Uganda.

”

”Jeg synes, den smager godt
og er pæn – meget pænere end
Kaj-kagen. Det er samtidig ret
godt, at man støtter unge kvinder i Uganda, når man spiser
den,” siger 18-årige Lea Stoltenberg, der er elev på HKI.
Det blev til en donation på 25.000
kroner, så mange flere kvinder i
Uganda kan få en gratis uddannelse som enten bager, frisør
eller skrædder. Det betyder, at
de ikke længere skal prostituere
sig for at tjene penge.

25.000
INDSAMLING TIL
GENANVENDELIGE BIND PÅ
INTERNATIONAL
MENSTRUATIONSDAG
Igen i år stod influencer Mette
Marie Lei Lange og tv-vært Sarah
Grünewald i spidsen for indsamlingen på den Internationale
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Menstruationsdag den 28. maj.
I år nåede indsamlingen op på
mere end 329.000 kroner, og
det betyder, at tusindvis af piger
i Togo, Benin og Kenya kan få
genanvendelige menstruationsbind, så de kan blive i skolen.
Nogle piger går glip af helt op til
20 procent af et skoleår, mens
andre forlader skolen helt, når de
får menstruation. I rigtig mange
lande er menstruation nemlig
meget tabuiseret, ligesom mange
piger ikke har råd til at købe bind.

VI PASSER PÅ VORES
STØTTERS DATA
PlanBørnefonden behandler altid personoplysninger
forsvarligt, sikkert og i
overensstemmelse med
lovgivningen – uanset
hvem vi har modtaget
oplysninger fra. Medmindre en støtte konkret har
frabedt sig markedsføring,
anvender vi – i krypteret
form – navn, e-mailadresse og telefonnummer til
at målrette vores kommunikation til nuværende og
nye støtter på de sociale
medier og andre markedsføringsplatforme. De sociale medier og markedsføringsplatforme kan altså
ikke læse dine personoplysninger, da de er krypterede, og PlanBørnefonden
modtager ikke oplysninger
om vores støtters aktiviteter på de sociale medier.

I december og januar satte vores
ambassadør Lars Ranthe fokus
på vores arbejde og opfordrede
danskerne til at blive sponsorer.

I foråret 2021 tonede
vores ambasssadør
Sofie Gråbøl frem i TV
en opfordring om at støtte vores arbejde ved at
blive sponsor for et barn.
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Sarah Grünewald på Frankies
med sin pizza. Overskuddet
fra salg af pizzaen gik til
PlanBørnefondens arbejde.

Marianne Stagetorn,
indehaver af konditoriet
La Glace, sammen med
eleverne fra
Hans Knudsen Instituttet.

Ligestilling i kageverdenen.
Kaj-kagen har endelig fået sin
kvindelige pendant: Andrea-kagen.
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Frida Stiil Vium er
streetart-kunstner fra
Aalborg.

Søstrene Andrea og Saba Oehlenschlæger,
der har medvirket i vores kampagne #GirlsGetEqual.

Flere danske unge
engageres i
ligestilling
Vi har et særligt fokus på at engagere unge i Danmark i vores
arbejde, fordi det er den generation, som har mulighed for
at sikre udsatte børn og unges
rettigheder og ligestilling mellem kønnene på længere sigt.

O
Marie Cancel og
Hinda Olad er værter på
en podcast, der hedder
”Langt til Ligestilling”.

mkring 30 unge influencers
fra hele landet, heriblandt
Frida Stiil Vium, der er kendt
for sin streetart, Maymi Asgari,
som er kendt for streetfodbold,
og tvillingesøstrene Saba og
Andrea Oehlenschlæger, som
er henholdsvis iværksætter og
sangerinde, har medvirket i vores
kampagne #GirlsGetEqual.
Kampagnen består af videoer,
fotos, case-fortællinger, T-shirts
og tips til, hvordan unge selv kan
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gøre en forskel for at bakke op
om Verdensmål 5: Ligestilling
mellem kønnene.
Omkring 300.000 personer har
set kampagnen, og flere af de
unge influencers er nu blevet ambassadører for PlanBørnefonden
og deler vores budskaber.

300.000
NYT UNDERVISNINGSMATERIALE BRUGES FLITTIGT
Sammen med undervisningsportalen Clio har PlanBørnefonden
udviklet og udgivet undervisningsmateriale målrettet udskolingen, der handler om, hvordan

COVID-19-pandemien påvirker
unge på alle kontinenter. Materialet indeholder blandt andet videocases med unge fra Filippinerne,
Etiopien, Uganda, Danmark og
Guatemala, der selv har optaget
videoer om, hvilken indflydelse
COVID-19 har haft på dem, deres
familier og land.
Undervisningsmaterialet har
været flittigt anvendt af lærere
og skoleelever over hele landet.
Nogle af videoerne har været vist
over 37.000 gange.
Sammen med Clio har vi også
udgivet undervisningsmateriale
til de mindre klasser, der handler om at vokse op som barn i
Bangladesh. Her berører eleverne emner som børnearbejde og
børneægteskaber, og det giver
dem et indblik i, hvilke udfordringer børn har i andre dele af
verden.
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Vores politiske
arbejde

V

i kæmper for børn og unges
rettigheder – også politisk.
Vores politiske arbejde foregår i
Danmark, EU og i globale sammenhænge, og vi har det seneste år arbejdet med at få vores
mærkesager løftet i bl.a. en ny,
dansk udviklingspolitisk strategi,
på Folkemødet, i FN og globalt.
NY UDVIKLINGSPOLITISK
STRATEGI: FÆLLES OM
VERDEN
PlanBørnefonden har det seneste
år arbejdet for at bringe vores politiske mærkesager øverst på den
politiske dagsorden i forbindelse
med forhandlingerne om en ny,
dansk udviklingspolitisk strategi.
Det har vi bl.a. gjort med høringssvar til Udenrigsministeriet, vi har
bidraget med vores ekspertise
og indsigter i en række artikler og
debatindlæg, og vi har afholdt en
række møder med udviklingsministeren og udviklingsordførerne.
Den nye udviklingspolitiske strategi: ”Fælles om verden” er i
PlanBørnefondens perspektiv en
god strategi,vi er lykkes med, at
pigers rettigheder og ligestilling
samt uddannelse og beskæftigelse prioriteres.” med ”det er lykkedes os at få pigers rettigheder og
ligestilling samt uddannelse og
beskæftigelse prioriteret
FLERE PARTNERSKABER I
DANSK
UDVIKLINGSSAMARBEJDE
Partnerskaber mellem private

Innovative partnerskaber
mellem civilsamfundet og
den private sektor er nøglen
til at indfri FN’s Verdensmål.
PlanBørnefonden samlede
centrale aktører til en drøftelse om, hvordan vi skaber
flere partnerskaber i dansk
udviklingssamarbejde.

Vicedirektør
Anne Smith Petersen
diskuterer grøn omstilling
og ligestilling med bl.a.
udviklingsminister Flemming
Møller Mortensen, da FN’s
Commission on the Status of
Women afholdt møde.

virksomheder, NGO’er og offentlige institutioner er afgørende for
at indfri verdensmålene. Derfor
har PlanBørnefonden fokus på
at udvikle vores egne strategiske partnerskaber på tværs af
sektorer. Vi arbejder også for
at inspirere til flere innovative
partnerskaber i humanitært og
udviklingsarbejde, fordi det kræver samarbejde på tværs at indfri
FN’s Verdensmål. I foråret afholdt
vi en online paneldiskussion om
partnerskaber med deltagelse
af Udenrigsministeriet, Investeringsfonden for Udviklingslande,
Dansk Industri, Bluetown og Poul
Due Jensens Fond.
MÆRKESAGER I FOKUS PÅ
ÅRETS FOLKEMØDE
PlanBørnefonden bidrog med tre
debatter på årets Folkemøde.
En debat arrangeret med Dansk

79 / FOLKELIGT OG POLITISK ENGAGEMENT

Industri om partnerskaber mellem
private virksomheder, NGO’er og
det offentlige, en debat med Sex
og Samfund om corona-pandemiens konsekvenser for ligestilling og pigers rettigheder og en
samtale mellem Stine Bosse og
Svend Brinkmann om bæredygtighed og verdensmål.

globale NGO’er og lokale myndigheder fra hele verden deltog
i. Dette som led i et større dansk
og globalt politisk arbejde for at
fremme fokus på fysisk og psykisk vold og overgreb på piger
og kvinder i udviklingslande.

ministeriets officielle delegation.
PlanBørnefonden var vært sammen med den danske FN-repræsentation ved et event med fokus
på pigers og kvinders adgang til
kvalificerende uddannelser og
grønne jobs.

VI SÆTTER FOKUS PÅ
BØRNEÆGTESKABER I
HUMANITÆRE KRISER MED
NY FORSKNING
Sammen med Red Barnet og University of California, Berkeley har
vi gennemført et forskningsprojekt om børneægteskaber med
fokus på unge kvinder i Jordan
og Uganda. I foråret lancerede
vi rapporten ved et arrangement,
som bl.a. udviklingsminister
Flemming Møller Mortensen,
forskerne fra UC Berkeley, DIIS,

PLANBØRNEFONDEN I FRONT
FOR UNGES ADGANG TIL
UDDANNELSE OG GRØNNE
JOBS
Vi følger FN tæt og bidrager til
det politiske arbejde og koordination med bl.a. Danmarks
Udenrigsministerium, danske og
globale NGO’er mv. I foråret blev
FN’s Commission on the Status
of Women (CSW65) afholdt, der
er en større årligt tilbagevendende samling i FN med fokus på
fremme af ligestilling. PlanBørnefonden var i år med Udenrigs-

VI SÆTTER FOKUS PÅ
KØNSBASERET VOLD I
SAHEL-REGIONEN
Danmark, Tyskland, EU og FN
satte i efteråret fokus på krisen i
den vestafrikanske Sahel-region
ved en stor global konference
i tre led: Lokalt ekspertmøde i
Sahel-lande, regionalt koordineringsmøde og globalt donormøde. PlanBørnefonden koordinerede Plan Internationals lokale
og regionale deltagelse og tog
initiativ til et globalt event med
fokus på kønsbaseret vold i Sa-

hel-regionen. Udenrigsministeriet
afholdt åbningstale, og tre lokale
unge kvinder fik taletid. Pigerne
fortalte om, hvordan de kæmper
for retten til at bestemme over
egen krop og fremtid, imens lokale myndigheder fra deres lande,
vestlige landes myndigheder, FN
og civilsamfundsorganisationer
lyttede med. Da Udenrigsministeriet senere på efteråret offentliggjorde en ansøgningsrunde på
baggrund af konferencen, stod
det lige for, at PlanBørnefonden
skulle ansøge om et projekt i
Sahel-regionen. PlanBørnefonden
modtog 39 mio. kr. til en holistisk
indsats for at sikre beskyttelse
og undervisning af mere end
145.000 børn og unge i det nordøstlige Burkina Faso.
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ORGANISATION
OG ledelse
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PlanBørnefondens
organisation og ledelse

VORES GLOBALE
FØDERATION
PlanBørnefonden er en af
Danmarks største privatfinansierede børnerettighedsorganisationer og en selvejende,
almennyttig fond.

V

i er medlem af den globale
føderation Plan International,
der er til stede i 75 lande og er en
af de største og ældste børnerettighedsorganisationer i verden.
Gennem Plan International har vi
global rækkevidde og tilstedeværelse, og vores ledelse er aktiv
i en række globale organer og
udvalg i den globale føderation.
Vores bestyrelsesformand Stine
Bosse er medlem af Plan
Internationals globale programkommité, hvor den overordnede
retning for vores globale programarbejde fastlægges, ligesom
hun er medlem af den internationale governance-komité.
Vores direktør Dorthe Petersen er
aktivt involveret i styregruppen for
udviklingen af Plan Internationals
globale strategi, ligesom vores
vicedirektør Anne Smith Petersen
er medlem af en global gruppe,
der arbejder for at optimere den
finansielle effektivitet på tværs af
vores globale organisation.
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I Plan Internationals organisation
er PlanBørnefonden en såkaldt
national organisation (NO). Det er
de kontorer, som har fokus på at
rejse midler til at hjælpe verdens
fattigste og mest udsatte mennesker og yde teknisk bistand.
Vores kontorer i de lande, hvor
vores arbejde rent faktisk udføres, betegnes som landekontorer
(CO’er).
Derimellem har vi regionale
kontorer (regional hubs), vores
globale kontor (global hub) og
Members Assembly, der er vores
øverste ledende organ.
PlanBørnefonden arbejder tæt
sammen med både landekontorer, regionale kontorer og vores
globale kontor.
FOKUS PÅ MEDARBEJDERUDVIKLING OG TRIVSEL
Det seneste år har PlanBørnefonden haft særligt fokus på medarbejderudvikling, lederudvikling,
trivsel og internationale karrieremuligheder. Det betyder, at vi
har udviklet en well-being-politik
med fokus på forebyggelse og
behandling af stress samt ge-

nerel trivsel for medarbejdere i
PlanBørnefonden. Derudover har
vi også udviklet en medarbejderguide til internationale karriereveje i Plan International. Guiden
hjælper medarbejdere med at
navigere i deres internationale
jobmuligheder og udsendelser
på tværs af Plan International.
Ved seneste undersøgelse af
arbejdsmiljøet i PlanBørnefonden
havde vi en høj medarbejdertilfredshed.
VORES BESTYRELSE OG
LEDELSE
Dorthe Petersen er administrerende direktør i danske PlanBørnefonden. Sammen med
vicedirektør Anne Smith Petersen
og økonomidirektør Mikkel Hauschildt varetager hun ledelsen af
fondens arbejde.
Den øverste myndighed i PlanBørnefonden er en ulønnet
bestyrelse. Hvert andet år vælger
bestyrelsen en formand og en
næstformand blandt sine medlemmer. Der afholdes ordinære
bestyrelsesmøder mindst fem
gange om året. En gang om året
foretager bestyrelsen en selvevaluering. Et spørgeskema danner
grundlaget for en samtale mellem

det enkelte bestyrelsesmedlem
og formanden. Stine Bosse er
formand for PlanBørnefondens
bestyrelse, og Charlotte Jepsen
er næstformand.
Hvert år godkender
PlanBørnefondens bestyrelse en
risikoanalyse og -handlingsplan,
som ledelsen udarbejder i sam-

arbejde med Plan International.
Risikoanalysen giver overblik
over eksterne og interne forhold,
der kan påvirke PlanBørnefonden
negativt – f.eks. finansielt eller
vores omdømme. Risikoanalysen gør os i stand til at minimere
potentielle risici og handle, før
det er for sent. På grund af den
øgede digitalisering vil vi i de

kommende år skærpe vores
fokus på it- og datasikkerhed. Vi
arbejder uafhængigt af politiske,
etniske og religiøse forhold. Som
medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation,
ISOBRO, følger PlanBørnefonden
de Indsamlingsetiske retningslinjer, herunder ISOBROs retningslinjer for regnskabsaflæggelse.
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ORGANISATIONSDIAGRAM

Accountability linjer
Ledelseslinjer

Regionale
hubs
hub for vest- og
centralafrika

liason
kontorer

hub for mellemøsten, nord-,
øst- og det sydlige
afrika

Programenheder

globalt
hovedkvarter

Landekontorer

hub for syd- og
nordamerika

hub for asien og
stillehavsregionen

international
bESTYRELSE

20 nationale
organisationer
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Nationale
bestyrelser

Generalforsamling

planbørnefonden
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bestyrelse

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 TELE Greenland,
Nunaoil A/S, Europabevægelsen,
Tech Nordic Advocates og Hjælp
til Pårørende. Bestyrelsesmedlem
i Coop, Allianz, Assistansbolaget
AB.
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CHARLOTTE JEPSEN,
NÆSTFORMAND
Cand.rer.soc.

ALLAN FENGER
Cand.merc.jur., Adm. direktør i
LOOP Consulting.

Født i 1962. Indtrådt i bestyrelsen
i 2014 (Plan Danmark).

Født i 1964. Indtrådt i bestyrelsen
i 2003 (Plan Danmark).

Særlige kompetencer: Erfaring
med lobbyisme og interessevaretagelse samt udvikling af foreningsstrategier, hvor samfundsansvar indtænkes proaktivt.

Særlige kompetencer: Mere end
30 års erfaring med at udvikle
forretningsstrategier med særligt
fokus på at inddrage FN’s Verdensmål. Solid erfaring med at
fremme unges muligheder gennem iværksætteri og innovation,
så de kan skabe en bæredygtig
fremtid.

Fokus på innovation, bæredygtighed og uddannelse for at skabe
konkurrencedygtige
virksomheder.
Øvrige bestyrelsesposter:
Formand for DigiART Solution
A/S, medlem af Groupcare A/S
og Ejendomsselskabet
Boligkredit A/S.

Øvrige bestyrelsesposter:
Tuborgfondet.

BIRGITTE BOESEN
Cand.scient.pol.
Strategisk analytiker, ejer af rådgivningsvirksomheden büroCPH.

JACOB RASMUSSEN
Cand.scient.anth., ph.d., Associate Professor, Lektor, International Development Research
Studies, RUC.

Født i 1957. Indtrådt i bestyrelsen
i 2014 (BØRNEfonden).

Født i 1974. Indtrådt i bestyrelsen
i 2011 (Plan Danmark).

Særlige kompetencer: Mange
års erfaring fra store, synlige og
værdibårne samfundsinstitutioner, heraf knap 20 år i og omkring
den danske fondsverden med
fokus på transparens, omdømme
og strategisk kommunikation.

Særlige kompetencer: Erfaring
med udviklings- og samfundsforhold, urbanisering 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 BØRNEfondens
grundlægger Morten Pedersen
Grymer.

Øvrige bestyrelsesposter:
Næstforperson i Rådet for Grøn
Omstilling.
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LISE FINK VADSHOLT
Cand.merc. International Business and Strategy, CMO, Kommunikations- og marketingdirektør i Købstædernes Forsikring.

CHRISTIAN RIETZ
Cand.scient.pol., medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem,
Programme Manager, Resource
Development and Partnership.

Født i 1970. Indtrådt i bestyrelsen
i 2014 (Plan Danmark).

Født 1972. Indtrådt i bestyrelsen
2020.

Særlige kompetencer: Virksomhedsledelse, mange års erfaring
med udvikling og implementering af forretningsstrategier,
go-to-market-planer, udvikling
af digitale og tekniske løsninger.
Udvikling af kunde- og produktkoncepter og håndtering af
kreative processer og lancering
gennem digital udvikling.

Særlige kompetencer: Arbejdet
i og med Afrika i 18 år. Solid erfaring med tværgående partnerskaber med fonde og virksomheder,
fundraising, forretningsudvikling
og iværksætteri i afrikansk
kontekst.
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Øvrige bestyrelsesposter:
AquaAfrica A/S, Aktiv Invest
Partner Aps.

LEDELSE
Dorthe Petersen,
Cand.scient.,
CEO/Administrerende
direktør.
Anne Smith Petersen,
Cand.scient.pol.,
COO/Vicedirektør.
Mikkel Hauschildt,
Cand.merc.(fil.),
CFO/Økonomidirektør.

90

årsregnskab

91 / ÅRSREGNSKAB

92

LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har dags dato
behandlet og godkendt årsregnskabet for
2020/21 for PlanBørnefonden.

Å

rsregnskabet 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.

hoved- & nøgletal
		
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
			
finansielle stilling pr. 30.
juni 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2020-30. juni 2021. 		
		
Ledelsesberetningen, der omfatter årsberetningen
og regnskabsberetningen, indeholder efter vores
opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
				

		
				

København, 1. oktober 2021
DIREKTION

		
Dorthe Petersen
CEO

		
		
		
		

BESTYRELSE
Stine Bosse
Formand

Charlotte Jepsen
Næstformand

Christian Rietz

Jacob Rasmussen

Birgitte Boesen

Allan Fenger
		
		
Jakob Grymer Tholstrup

2020/21
TDKK

Hovedtal				
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter		
314.208
Resultat af indtægtsskabende aktiviteter		
282.375
Administrationsomkostninger 		
11.298
Finansielle poster, netto		
8.589
Resultat før formålsbestemte aktiviteter		
279.666
Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter		277.395
Årets resultat		
2.271
				
Anlægsaktiver 		
28.335
Omsætningsaktiver		
120.213
Aktiver alt		
148.548
Bunden fondskapital		
Disponibel fondskapital		
Fondskapital i alt		
Hensatte forpligtelser		
Langfristede gældsforpligtelser		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Passiver i alt		
Antal sponsorater		
Gns. antal ansatte		 		
		
		

		

		
Lise Fink Vadsholt

Hoved- og nøgletal 1. juli-30. juni		
		

Nøgletal
		
Overskudsgrad ved indsamlinger mv.		
Administrationsprocent		
Formålsprocent		
Konsolideringsprocent		
Sikkerhedsmargin		
Soliditetsgrad		
Andel af offentlig finansiering

24.864
25.636
50.500
726
0
97.322
148.548
50.851
71

2019/20
TDKK

2018/19
TDKK

2017/18*
TDKK

2019/20
2016/17*
TDKK

274.428
248.003
10.644
1.366
238.725
238.725
0

268.656
66.452
244.575
59.694
14.917
10.611
3.807
(16)
233.465
49.067
233.465
49.067
0		
0

274.428
67.321
248.003
58.912
10.644
7.381
1.367
(60)
238.725
51.471
238.725
51.471
0

28.585
121.598
150.183

28.899
122.015
150.914

1.202
13.942
15.145

28.585
1.419
121.598
16.895
150.183
18.313

24.864
23.365
48.229
1.522
671
99.761
150.183
51.668
66

24.864
23.365
48.229
210
0
102.474
150.914
56.699
63

221
1.244
1.466
527
0
13.152
15.145
15.299
		
24

24.864
220
23.365
1.244
48.229
1.466
1.522
0
671
0
99.761
16.849
150.183
18.313
51.668
16.317
66
23
2019/20

2020/21
%

2019/20
%

2018/19
		 %

2017/18*
%

2016/17*
%

89,9%
3,6%
88,3%
0,7%
16,3%
34,0%
27,9%

90,4%
3,9%
87,0%
0,0%
18,2%
32,1%
26,9%

91,0%
5,6%
86,9%
0,0%
20,7%
32,0%
18,6%

89,8%
16,0%
73,8%
0,0%
3,0%
9,7%
23,4%

90,4%
87,5%
3,9%
11,0%
87,0%
76,5%
0,0%
18,2%
3,0%
32,1%
8,0%
26,9%
23,4%

*Hoved- og nøgletal for 2017/18 og 2016/17 indeholder alene tidligere Plan Danmark Fonden.
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// 44,9 MIO. KR. // 18,9%
ANDRE PROJEKTER
// 6,7 MIO. KR. // 2,8%
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ENKELTDONATIONER,
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DONATIONER OG ANDRE
INDSAMLEDE MIDLER
// 6,9 MIO. KR. // 2,9%
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der, at tilgangen af nye sponsorer
er tæt på niveau med afgangen.
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SPONSORSHIP
I det sidste regnskabsår er det
lykkedes os at stabilisere antallet
af danske sponsorer. Det bety-
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Sponsorindtægterne udgør
fundamentet i vores arbejde
sammen med projektmidler fra
virksomheder som f.eks. Nature
Planet og Søstrene Grene, private
fonde som f.eks. LEGO Fonden,
Poul Due Jensens Fond og Novo
Nordisk Fonden samt store institutionelle donorer som Danida og
EU.
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// 13,7 MIO. KR. // 15,6%

MÅNEDSBIDRAG OG GAVER
FRA SPONSORER
// 152,7 MIO. KR. 64,4%

fra

PlanBørnefonden indgik i 2018
en strategisk samarbejdsaftale
med Danida. Herigennem modtager vi DKK 39 mio. om året til og
med år 2021. Vi forventer også at
forlænge det strategiske partnerskab for de næste fire år.

STRATEGISK
PARTNERSKABSAFTALE
MED UDENRIGSMINISTERIET
// 39 MIO. KR. // 44,5%
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268,8 mio. kr.
er gået til
programarbejde
og formålsbestemt
arbejde

324,75 mio. kr.

EU

Vi arbejder langsigtet med bæ-

8
17,

Enkelt
midler

INKL. FINANSIELLE
INDTÆGTER

TotalE indTÆGTER FY21

Vi har en positiv forventning til vores indtægter i de kommende år;
både i indtægter fra vores sponsorer samt private og offentlige
donorer. Det skyldes, at mange
af vores indtægter fra private
fonde og institutionelle donorer
løber over 3-5 år. Den totale
kontraktmæssige værdi af vores
projektportefølje finansieret af
institutionelle donorer og private
fonde er pr. 30. juni 2021 cirka
DKK 640 mio.

Andre

237,1 MIO. KR.

ud
ilsk
et
tlig

Størrelse og styrke er afgørende,
når vi hver dag kæmper for at
sikre børn og unges rettigheder
og muligheder i verdens mest
skrøbelige områder. Vores fokus
er på pigerne, da de er særligt
ramt af ulighed og har ringe
fremtidsmuligheder. Vi arbejder
benhårdt for, at børn kan klare
sig, uanset hvor de er født, og
hvilket køn de har. At piger og
drenge har samme gode adgang
til sundhedsydelser, beskyttelse
og uddannelse, det er fundamentet for, at de i fremtiden kan
bygge et bedre lokalsamfund.

Regnskabsåret 2020/21 blev
afsluttet med et resultat på DKK
2,27 mio., hvilket overføres til
næste år via egenkapitalen
(2019/20: DKK 0).

87,6 MIO. KR.

HOVEDTAL
Det økonomiske resultat for
regnskabsåret 2020/21 er meget
positivt og afspejler den vækst, vi
har sat som mål i strategien.
Private donorer, virksomheder
og fonde udgør PlanBørnefondens primære bidragsydere med
72,1% af de samlede indtægter
(2019/20: 73,1%). Offentlige midler udgør i dag 27,9% af indtægterne (2019/20: 26,9%).

Private

PRIVATE MIDLER

fe n

lanBørnefonden er en uafhængig udviklings- og humanitær 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 findes
på organisationens hjemmeside
planbornefonden.dk.

KOMMENTARER TIL
REGNSKABET
Med støtte fra vores donorer, har
vi over det seneste år skabt en
vækst, der gør os i stand til at
give endnu flere udsatte børn og
unge en bedre fremtid.

OFFENTLIGE
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278,22 mio. kr.

Opera

,9

PlanBørnefonden er en af
Danmarks største privatfinansierede 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 verdens fattigste lande.

TotalE indTÆGTER FY20

Danm

73

FONDENS FORMÅL OG
AKTIVITETER

PlanBørnefondens samlede indtægter i regnskabsåret 2020/21
blev DKK 324,75 mio. mod DKK
278,22 mio. i 2019/20. Denne
udvikling skyldes primært øgede projektindtægter, herunder
særligt fra private fonde (eksempelvis LEGO Fonden, Poul Due
Jensens Fond og Novo Nordisk
Fonden) og institutionelle donorer
som Danida. Dette flotte resultat
gør PlanBørnefonden til en af de
største primært privatfinansierede
udviklings- og humanitære organisationer på det danske marked.

R
LE
ID

regnskabsberetning

redygtig udvikling og akutte
humanitære indsatser, så udsatte
samfund kan vokse sig stærke og
stabile. Det gør vi med støtte fra
både offentlige og private donorer. 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 nødvendigt
for at kunne opnå en større effekt
i de lande, hvor vi er til stede.

Der er dog en lille nedgang i
antallet i regnskabsåret 2020/21.
Det betyder, at antallet af sponsorater pr. 30. juni 2021 er 50.851
mod 51.668 sidste år, dvs. en
reduktion på 817 sponsorater,
hvilket svarer til en lille nedgang
på 1,6 %.
96

En del af dette skyldes, at vi har
afsluttet cirka 250 sponsorater
hos Child Fund International
Taiwan som en konsekvens af
fusionen i 2019.
I anden halvdel af regnskabsåret
2020/21 så vi en positiv udvikling i antallet af sponsorer. Vi
forventer at fortsætte den positive udvikling i det kommende
regnskabsår, så vi fastholder den
større tilgang af sponsorer.
Sidste år var der i indtægterne fra månedsbidrag og gaver
indeholdt en indtægtsførsel af
tidligere forudbetalinger på DKK
8,2 mio.
ARV
Der er indtægtsført DKK 4,7 mio.
arv (2019/20: DKK 0,7 mio.). Al
modtaget arv er i år indtægtsført
i året, ligesom det var tilfældet
i regnskabsåret 2019/20. Siden
2019 har det været muligt for almenvelgørende fonde som PlanBørnefonden at uddele midler, vi
har modtaget som arv og gave,
dvs. at sådanne midler er fri kapital og dermed kan anvendes til
fondens formål, selvom formålet
ikke er formuleret i testamentet.
Desværre løser det ikke den
udfordring, der er vedrørende anvendelse af de midler fra arv, der
før 2019 er bundet under 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 regn-
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skabsår vurderer bestyrelsen
fondens egenkapital- og finansieringsbehov. Årets resultat udgør
DKK 2,27 mio., der overføres til
næste år via egenkapitalen. Med
baggrund i fondens nuværende
aktivitetsniveau vurderer bestyrelsen, at fonden kan leve op til sine
forpligtelser, som opgjort pr. 30.
juni 2021, med den eksisterende
egenkapital og likvide beholdning.
Den likvide beholdning ved regnskabsårets udgang er reduceret
til DKK 26,5 mio. (2019/20: DKK
31,9 mio.). Balancen pr. 30. juni
2021 indeholder en betydelig andel af midler, som skal overføres
til programlandene inden udførelsen af arbejdet.
RISIKOSTYRING
De midler, som PlanBørnefonden modtager fra sponsorer og
donorer, forvaltes under skyldig
hensyntagen til de forvaltningsmæssige forpligtelser, fonden er
underlagt – det være sig lovgivningsmæssige forpligtelser, men i
mindst lige så høj grad forpligtelser, der følger af den tillid, bidragsyderne viser PlanBørnefonden. Ledelsen aflægger jævnligt
rapport til bestyrelsen om de
væsentligste risici med tilhørende
aktionspunkter. På den måde sikrer PlanBørnefonden en løbende
vurdering af risici, og vi handler
på dem, når det er nødvendigt.
PlanBørnefondens risikostyringssystemer skal sikre, at fonden til
stadighed og på forsvarlig vis er
i stand til at indsamle, modtage
og opbevare betroede midler.
Risikosystemerne skal desuden

sikre, at midlerne uddeles til de
formål, de er tiltænkt, og anvendes effektivt i overensstemmelse
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 værdipapirer ud fra den
investeringspolitik, som bestyrelsen har vedtaget. Investeringspolitikken tilstræber, at vi minimerer
risikoen for at tabe penge, men
samtidig får et fornuftigt afkast af
den investerede kapital. Bestyrelsen har nedsat et investeringsudvalg, der skal sikre, at investeringspolitikken bliver overholdt.
Udvalget mødes to gange årligt.
INDSAMLINGSRISIKO BLANDT
PRIVATE BIDRAGYDERE
De væsentligste risici i relation til
PlanBørnefondens indsamlingsaktiviteter er de nuværende og
potentielle donorer og bidragsyderes afhængighed af de samfundsøkonomiske forhold som
f.eks. effekten af COVID-19 samt
lukning af programlande som følge af f.eks. høj politisk ustabilitet i
de pågældende lande.
ANVENDELSE AF MIDLER
Vi arbejder i lande, hvor korruption er en daglig udfordring. Sammen med Global Assurance (Plan
Internationals interne revision) har
Plan International et stærkt fokus
på, at korruption bliver opdaget i
den tidlige fase. I regnskabsåret
2020/21 er der konstateret en ny
sag vedrørende Kenya, hvor der
blev påvist uregelmæssigheder i
udvælgelsen af beneficiaries i et
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til programlande, herunder via
digitalisering.

projekt finansieret af CISU. Sagen
blev efterforsket af Plan International CFU (Central Fraud Unit), og
det svindlede beløb (TDKK 35)
blev efterfølgende tilbagebetalt til
donor (CISU).
Ud over den ovennævnte sag,
har vi to åbne sager, hvor der tidligere er blevet konstateret svindel; henholdsvis ca. TDKK 922 i
Liberia og TDKK 107 i Egypten.
PlanBørnefonden forsøger at
inddrive de tabte midler gennem
de lokale retssystemer.
Selvom vi bruger væsentlige ressourcer til at afdække risici i form
af forebyggelse og kontrol, ved
vi, at vi ikke kan opdage alt, men
det, der bliver konstateret, bliver
undersøgt til bunds gennem Global Assurance og i samarbejde
med lokale kontorer og myndigheder. Vi offentliggør endvidere
alle sager over TDKK 30 på
PlanBørnefondens hjemmeside.
LIKVIDITETS- OG
VALUTARISICI
De midler, vi modtager fra
sponsorerne, bliver hver måned
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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 typisk direkte
til det enkelte programland efter
anmodning fra de projektansvarlige når vi har kontrolleret behovet
i forhold til forbrug og budgetter.
I landene anvendes mange forskellige valutaer, 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 med
fokus på vækst samt at styrke
organisationens kapacitet til at
indsamle og overføre flere midler

Vi har en positiv forventning til
vores indtægter de kommende
år; både i indtægter fra vores
sponsorer samt private og offentlige donorer. Det skyldes,
at mange af vores indtægter fra
private fonde og institutionelle
donorer løber over 3-5 år. Den
totale kontraktmæssige værdi af
vores projektportefølje er pr. 30.
juni 2021 cirka DKK 640 mio.
Ledelsen forventer, at indtægter
fra indtægtsskabende aktiviteter
og formålsservice vil stige med
DKK 19,8 mio. til fordel for det
formålsbestemte programarbejde, så vi kan nå ud til endnu flere
børn, unge og lokalsamfund.

BEREGNING - NØGLETAL
				
				
Overskudsgrad ved indsamlinger mv.
		
			
Administrationsprocent

		
Formålsprocent

Vi forventer også at trække på
vores egenkapital til impact
investeringer i programlandene i
regnskabsåret 2021/22.

			
Konsolideringsprocent

Den lave administrationsprocent
fastholdes, hvilket gør PlanBørnefonden til en attraktiv partner.

				
Sikkerhedsmargin		

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.

BEREGNINGSFORMEL

Resultat af indtægtsskabende
aktiviteter * 100 /
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter

Administrationsomkostninger og ikke
fordelbare fællesomkostninger * 100 /
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter

Omkostninger ved formålsbestemte
aktiviteter * 100 /
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter

Årets resultat * 100 /
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter

Fondskapital * 100 /
Samlede omkostninger til indtægtsskabende,
formålsbestemte og generelle aktiviteter

		
Soliditetsgrad

				
Andel af offentlig finansiering

				

Fondskapital * 100 /
Balance i alt

Indsamlede offentlige midler * 100 /
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter 		
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ANVENDT
REGNSKABSPRAKSIS
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 ISOBROs retningslinjer
for indsamlingsorganisationers
regnskabsaflæggelse med de
tilpasninger, der følger af fondens
særlige forhold.

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 faktiske
kurs eller til en månedlig gennemsnitskurs.

Den anvendte regnskabspraksis
er uændret i forhold til tidligere
år.

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

Årsregnskab for 2020/21 er aflagt
i DKK.

RESULTATOPGØRELSE

GENERELT OM INDREGNING
OG MÅLING
I resultatopgørelsen indregnes
indtægter, i takt med at de modtages, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle 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
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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 forpligtelse, 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 omkost-

ninger, der direkte er afholdt til
opnåelse af de tilknyttede indtægter. Omkostningerne indregnes i resultatopgørelsen på
tidspunktet for afholdelse, medmindre omkostningerne berettiger til indregning 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.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen 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 værdipapirer, tilgodehavender, gældsforpligtelser og
transaktioner i fremmed valuta.

FORMÅLSBESTEMTE
AKTIVITETER

Programarbejde og uddelinger
Under ”Programarbejde og uddelinger til formålsbestemt arbejde” indregnes omkostninger til
gennemførelse af projekter samt
lønomkostninger til programmedarbejdere.
Oplysningsarbejde
Under ”oplysningsarbejde”
indregnes formålsbestemte
omkostninger til fortalervirksomhed, oplysningskampagner og
sponsormagasin. Derudover
indregnes lønomkostninger til
medarbejdere, der sidder i disse
funktioner.

ÅRETS RESULTAT

Årets regnskabsmæssige resultat disponeres af bestyrelsen og
overføres enten til disponibel kapital til brug næste år eller tilføres
den bundne kapital.
AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER

Immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Anlægsaktiver måles til kostpris
med fradrag af akkumulerede
afskrivninger. Kostprisen omfatter
anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
og omkostninger 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
Indretning af lejede lokaler.....3
Hardware...........................3-10
Udvikling af hjemmeside.....3-5
Software..................................3

år
år
år
år
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 deposita og bundne aktiver bestående af likvider og værdipapirer.
Likvider og værdipapirer opført
som finansielle anlægsaktiver
måles til dagsværdi på balancedagen. Tilgodehavender måles til
kostpris.
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TILGODEHAVENDER

Tilgodehavende
projektdonationer
Tilgodehavende projektdonationer omfatter projektdonationer,
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 dagsværdi
på balancedagen.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger måles til
balancedagens kursværdi og
består af kontanter samt fondens
indeståender i pengeinstitutter i
Danmark og Norge.
PASSIVER
FONDSKAPITAL

Fondskapitalen består af bun-
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den kapital i form af modtagne
midler, hvor giver har betinget
sig, at alene det løbende afkast
af donationen kan anvendes af
fonden, samt af en disponibel
kapital, der består af overførte
regnskabsmæssige resultater fra
tidligere år.

HENSATTE
FORPLIGTELSER

Hensatte forpligtelser udgøres af
forpligtelser, der er uvisse med
hensyn til størrelse eller forfaldstid. Hensatte forpligtelser 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.

vedrørende omkostninger, som
endnu ikke er betalt på balancedagen.
Projekter under udførelse
Projekter under udførelse omfatter gældsforpligtelser 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.

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen viser
pengestrømme for året fordelt 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 driftskapital.

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.

SKAT
Fondens skattepligtige indkomst
opgøres som det regnskabsmæssige resultat fratrukket uddelinger mv., reguleret for skattefrie
indtægter og ikke fradragsberettigede omkostninger. Den skattepligtige indkomst er opgjort til
DKK 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.

Leverandørgæld
Leverandørgæld omfatter gæld
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Den uafhængige
revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i PlanBørnefonden
KONKLUSION
et er vores opfattelse, at
årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr.
30. juni 2021 samt af resultatet
af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni
2021 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 ISOBRO’s retningslinjer
for indsamlingsorganisationers
regnskabsaflæggelse med de
tilpasninger, der følger af fondens
særlige forhold.

D

Vi har revideret årsregnskabet for
PlanBørnefonden for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021,
der omfatter resultatopgørelse,
balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).
GRUNDLAG FOR
KONKLUSION
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale
standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende
i Danmark. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar
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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 krav. Det er
vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt
og egnet som grundlag for vores
konklusion.
UDTALELSE OM
LEDELSESBERETNINGEN
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen, som omfatter
årsberetning og regnskabsberetning.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, 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 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.
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 indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse
med de tilpasninger, der følger af
fondens særlige forhold. 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.
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, 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
brugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres
i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, 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
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 ledelsens 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.

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 blandt andet 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.
Hellerup, den 1. oktober 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
CVR-NR.: 33771231

Jesper Møller Langvad
Statsautoriseret revisor
mne21328

Jesper Randall Petersen
Statsautoriseret revisor
mne34352

•
Tager vi stilling til den
samlede præsentation, struktur
og indhold af årsregnskabet,
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resultatopgørelse
RESULTATOPGØRELSE 1. JULI-30. JUNI

NOTE

2020/21
TDKK

2019/20
TDKK

1
2

226.559
87.649
314.208

200.716
73.712
274.428

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter og sponsorservice
Resultat af indtægtsskabende aktiviteter og sponsorservice

3

31.833
282.375

26.425
248.003

Administrationsomkostninger o.l.
Resultat før finansielle poster

4

11.298
271.077

10.644
237.359

10.538
1.949
279.666

3.789
2.423
238.725

268.843
8.552
2.271

229.283
9.442
0

0
2.271
2.271

0
0
0

				
				
Indsamlede private midler
Indsamlede offentlige midler
Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før formålsbestemte aktiviteter
Programarbejde og uddelinger til formålsbestemt arbejde
Oplysningsarbejde
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering
Overført til bunden kapital
Overført til næste år
Disponeret i alt
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BALANCE
BALANCE 30. JUNI

BALANCE 30. JUNI

2020/21
TDKK

2019/20
TDKK

1.183
1.183

828
828

1.284
1.284

1.956
1.956

1.004
62
25.006
-204
25.868

937
67
25.435
-638
25.801

28.335

28.585

0
923
36
944
733
2.636

531
809
20
538
971
2.869

91.111

86.874

Passiver i alt

26.466

31.855

Omsætningsaktiver i alt

120.213

121.598

Aktiver i alt

148.548

150.183

Danmarks Indsamling
Personaleomkostninger
Eventualforpligtelser
Indsamlingsregnskab
Mellemregnskab CISU
Mellemregnskab Danida

NOTE

AKTIVER				
Udvikling af hjemmeside og Software
Immaterielle anlægsaktiver

7

Driftmidler, inventar, hardware og indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

8

Deposita
Likvide beholdninger - bundne aktiver
Værdipapirer - bundne aktiver
Overføres til (-)/fra disponible aktiver
Finansielle anlægsaktiver

9
9

Anlægsaktiver i alt
Mellemregning med Plan International Inc.
Tilgodehavende projektdonationer
Varelager
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Værdipapirer
Likvide beholdninger
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10

9

NOTE

PASSIVER
Bunden fondskapital
Disponibel fondskapital
Fondskapital i alt
Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser i alt

11
12

Langfristet andel af feriepengeforpligtelse
Langfristede gældsforpligtelser i alt
Mellemregning med Plan International Inc.
Modtagne forudbetalinger fra sponsorer
Projekter under udførelse
Leverandørgæld
Anden gæld
Skyldige uddelinger til Plan International Inc.
Skyldige uddelinger øvrige
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
			
Gældsforpligtelser i alt

13
14

2020/21
TDKK

2019/20
TDKK

24.864
25.636
50.500

24.864
23.365
48.229

726
726

1.522
1.522

0
0

671
671

795
13.874
42.291
5.555
8.239
22.824
3.744
97.322

0
14.083
38.078
2.142
11.725
29.335
4.398
99.761

97.322

100.433

148.548

150.183

15
16
17
18
19
20
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JULI-30. JUNI
DRIFTSAKTIVITETER				
				
Indbetalinger fra sponsorer og tilskudsgivere
Udbetalinger til programlande og projekter
Omkostninger ved indtægtsskabende aktivitet og administration
Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra drift før finansielle poster

noter
2020/21
TDKK

2019/20
TDKK

314.208
-278.103
-41.177
-2.206
-7.278

274.428
-237.001
-36.183
-1.549
-305

8.589
1.311

1.366
1.061

Investeringsaktivitet
Nettoinvesteringer i værdipapirer
Nettoinvesteringer i immaterielle anlægsaktiver
Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver
Nettoinvesteringer i deposita
Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-5.099
-1.311
-427
-67
-6.904

-17.137
-795
-337
179
-18.090

Forskydning i likvide beholdninger

-5.593

-17.029

Likvid beholdning, primo
Forskydning i likvide beholdninger
Overførsel til bunden kapital
Likvid beholdning, ultimo

31.855
-5.593
204
26.466

48.246
-17.029
638
31.855

Netto finansielle indtægter
Pengestrømme fra driftsaktivitet

NOTE 1
Indsamlede private midler
Månedsbidrag og gaver fra sponsorer
Danmarks Indsamling
Operation Dagsværk
Private Fonde projekter
Andre projekter
Enkeltdonationer
Arv
Ikke-kontante donationer
Andre indsamlede midler
I alt

2020/21
TDKK

2019/20
TDKK

152.704
9.721
973
44.903
6.676
3.403
4.679
1.579
1.921
226.559

165.061
5.341
486
15.579
6.658
4.107
712
1.080
1.692
200.716

39.000
28.885
13.713
4.058
25
0
1.968
87.649

39.000
6.749
12.639
8.651
3.959
746
1.968
73.712

NOTE 2
Indsamlede offentlige midler
Strategisk Partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet
Danida
Andre projekter
CISU og CISU DERF
EU
ECHO
Offentlige tilskud fra Kulturministeriet - almennyttige formål (drifttilskud)
I alt

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.

NOTE 3				
				
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter og sponsorservice
Personaleomkostninger
Andre eksterne omkostninger
Afskrivninger og nedskrivninger
I alt
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7.048
23.975
810
31.833

7.106
18.932
387
26.425
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NOTE 4				
				
Administrationsomkostninger o.l.
Personaleomkostninger
Andre eksterne administrationsomkostninger
Afskrivninger og nedskrivninger
I alt
NOTE 5				
				
Programarbejde og uddelinger til formålsbestemt arbejde
Personaleomkostninger
Andet programarbejde og uddelinger til formålsbestemt arbejde
I alt
NOTE 6			
				
Oplysningsarbejde
Personaleomkostninger
Andre eksterne omkostninger
Afskrivninger og nedskrivninger
I alt

2020/21
TDKK

2019/20
TDKK

7.754
2.400
1.144
11.298

7.708
2.049
887
10.644

10.059
258.784
268.843

9.948
219.335
229.283

2020/21
TDKK

2019/20
TDKK

3.464
0
427
3.891

3.166
-49
347
3.464

Af- og nedskrivninger 1. juli
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger i året
Af- og nedskrivninger 30. juni

1.508
0
1.099
2.607

681
-38
865
1.508

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

1.284

1.956

Materielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum 1. juli
Afgang i året
Tilgang i året
Anskaffelsessum 30. juni

NOTE 9

6.861
1.590
101
8.552

7.178
2.260
4
9.442

NOTE 7			
				
Immaterielle anlægsaktiver
Anskaffelsessum 1. juli
Afgang i året
Tilgang i året
Anskaffelsessum 30. juni

1.778
0
1.311
3.089

1.290
-307
795
1.778

Af- og nedskrivninger 1. juli
Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger i året
Af- og nedskrivninger 30. juni

950
0
956
1.906

856
-307
401
950

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

1.183

828
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NOTE 8

Værdipapirer
Værdipapirer - bundne aktiver
Nordea Invest Mellemlang obl. Pension
NIE Absolute Return Equities II - Etisk
NIE Mellemlange Obligationer
NIE Corporate Bonds
Danske Invest Fonde

Stk.
1.051
16.129
215.992
10.242
2.366

Kurs
162,050
141,500
98,740
99,100
89,560

Kursværdi
170
2.282
21.327
1.015
212
25.006

Afkast
2
109
128
11
1
251

Børsnoterede værdipapirer - disponible aktiver
NI Portefølje PBPM Balance KL 3
NI Portefølje PBPM Kreditobl. KL 3
NI Portefølje PBPM Stats- & realkreditobl. KL 3
NI Portefølje PBPM Globale Aktier Strategi KL 3
NI Portefølje PBPM Globale Aktier Focus KL 3

Stk.
50.779
373.096
279.369
57.489
29.816

Kurs
195,860
101,560
100,500
165,110
184,460

Kursværdi
9.946
37.892
28.077
9.492
5.500
90.907
204
91.111

Afkast
0
1.339
364
0
432
2.135

2020/21
TDKK

2019/20
TDKK

844
100
944

512
26
538

Reservation til bunden

NOTE 10
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende udbytteskat
Øvrige tilgodehavender
I alt
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2020/21
TDKK

2019/20
TDKK

24.864
24.864

24.864
24.864

Disponibel fondskapital 1. juli
Overført af årets resultat
Disponibel fondskapital 30. juni

23.365
2.271
25.636

23.365
0
23.365

Fondens kapital i alt

50.500

48.229

NOTE 11		
				
Fondskapital
Bunden fondskapital 1. juli
Bunden fondskapital 30. juni

NOTE 12
Andre hensatte forpligtelser
Hensættelse til udfasning, Kap Verde
Hensættelse til tabte retssager i Burkina Faso
I alt

726
0
726

726
796
1.522

NOTE 13
Projekter under udførelse (reserverede øremærkede midler)
Ubrugte projektmidler København, Danmarks Indsamling
Ubrugte projektmidler København, Danida
Ubrugte projektmidler København, CISU og CISU DERF
Ubrugte projektmidler København, EU
Ubrugte projektmidler København, Private Fonde
Ubrugte projektmidler København, Øvrige
I alt

14.933
8.272
65
1.836
16.485
700
42.291

10.876
11.045
2.925
3.314
9.918
0
38.078

762
3.015
484
3.107
871
8.239

600
2.821
5.183
321
2.800
11.725

NOTE 15
Danmarks Indsamling
Modtagne midler 1. juli
Korrektion til primo
Modtagne midler i året
Modtagne midler fra tidligere
Danmarks Indsamling-projekter
Samlede modtagne midler 30. juni
Administrationsbidrag
Til rådighed for projekter efter
fradrag af administrationsbidrag
Heraf
Overført og forbrugt 1. juli
Korrektion til primo
Overført og forbrugt i året
Overført til senere
Danmarks Indsamling-projekter
Anvendt 30. juni
Til rådighed for projekter 30. juni

2017
TDKK
8.888
82
0

2018
TDKK
7.873
0
0

2019
TDKK
6.606
0
0

2020
TDKK
3.983
-82
1.651

2021
TDKK
0
0
7.079

Total
TDKK
27.351
0
8.731

0
8.970

0
7.873

0
6.606

312
5.864

0
7.079

312
36.393

-510

-524

-131

-233

-2

-1.400

8.460

7.349

6.476

5.631

7.077

34.994

8.398
-936
362

7.187
26
2

917
0
819

93
-82
3.165

0
0
28

16.595
-991
4.376

82
7.906

0
7.215

0
1.736

0
3.176

0
28

82
20.061

555

134

4.739

2.455

7.050

14.933

1) Plan Danmark Fondens Danmarks Indsamling 2017 endte med et underforbrug på TDKK 82. Disse
ubrugte midler godkendte DI som ekstra bevilling til PlanBørnefondens 2020-bevilling. Er overført i FY21.
2) BØRNEfondens Danmarks Indsamling 2017 sluttede i foråret 2020. De lokale revisioner i Burkina Faso
og Mali blev afsluttet i FY21. Audit Review i DK finder sted i næste finansår (FY22) og afventer derfor det
endelige resultat.

NOTE 14
Anden gæld, kortfristet
Skyldig moms
Feriepengeforpligtelse og skyldige feriepenge til feriekonto
Skyldig løn, a-skat, sociale bidrag m.m.
Modtaget arv til formålsbestemt arbejde
Andre skyldige omkostninger
I alt
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NOTE 16
Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre sociale omkostninger
Personaleomkostninger er fordelt således:
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter
Administrationsomkostninger o.l.
Programarbejde og uddelinger til formålsbestemt arbejde
Oplysningsarbejde

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2020/21
TDKK

2019/20
TDKK

27.444
3.521
757
31.722

28.481
2.823
636
31.940

7.048
7.754
10.059
6.861
31.722

7.106
7.708
9.948
7.178
31.940

71

66

Personaleomkostninger er fordelt på de respektive aktiviteter baseret på funktionsbeskrivelser for de
enkelte medarbejdere og timeregistreringer. Direktionens løn inkl. pension udgør i regnskabsåret
TDKK 1.289.

NOTE 17
Eventualforpligtelser
PlanBørnefonden er, som følge af fondens tilstedeværelse i de lande, hvor fonden havde aktiviteter, 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. 		
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 2.340.

NOTE 18
Indsamlingsregnskab
Indsamlingsregnskab 2021 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
2020/21
TDKK

Indsamlede
midler
2019/20
TDKK

314.208
-278.103
8.589

6.647
0
8.589

307.561
-278.103
0

271.748
-237.001
0

-41.177
3.517

0
15.236

-41.177
-11.719

-36.183
-1.436

-5.099

-5.099

0

0

-1.311
-427
-67
-6.904

0
0
-67
-5.166

-1.311
-427
0
-1.738

-795
-337
0
-1.132

Årets likviditetsvirkning i alt

-13.457

-2.568

Ikke anvendte indsamlede midler 1. juli
Ændring i driftskapital
Årets likviditetsvirkning
Ikke anvendte indsamlede midler 30. juni

11.972
-2.206
-13.457
-3.691

16.089
-1.549
-2.568
11.972

26.466
90.907
-121.064
-3.691

31.855
86.236
-106.119
11.972

Driftsaktivitet
Indbetalinger fra sponsorer og tilskudsgivere
Udbetalinger til programlande og projekter
Netto finansielle indtægter
Omkostninger ved indtægtsskabende
aktivitet og administration
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Investeringsaktivitet
Nettoinvesteringer i værdipapirer
Nettoinvesteringer i immaterielle
anlægsaktiver
Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver
Nettoinvesteringer i deposita
Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Der fremgår således
Likvide beholdninger
Børsnoterede værdipapirer
Øvrige midlers andel i børsnoterede værdipapirer og likvide beholdninger
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NOTE 19
MELLEMREGNSKAB CISU

Emergency protection for the
people affected by the conflict in
Burkina Faso (BFA100399)
CISU DERF j. nr.:

Overført til dansk administration

+ Optjente renteindtægter
- Tilbagebetalt til Civilsamfundspuljen
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning
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CISU DERF j. nr.:

19-501-RR

CISU DERF j. nr.:

19-537-RR

Provision of cash and seeds to
locust affected population in
Kenya (KEN100339)
CISU DERF j. nr.:

Assisting Vulnerable Communities’ Efforts to Reduce Transmission of COVID-19, Zimbabwe
(ZWE100416)

20-566-RR CISU DERF j. nr.:

20-636-PC

16/09/2019 - 31/05/2020

20/10/2019 - 20/07/2020

17/01/2020 - 31/08/2020

01/04/2020 - 30/09/2020

23/06/2020 - 23/12/2020

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

4
-3
1

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse
+ Udbetalte tilskud i regnskabsåret

Overført til partnere i regnskabsåret
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret

19-489-RR

Emergency Cash and protection for communities affected by
earthquakes in Mindanao, Phillipines (PHL100551)

Emergency WASH, FSL and
protection for the people affected by the wildfires in Bolivia
(BOL100264)

1
0
1
0

1
0
0
0
0

50
0
50
0
47
47
2

50
0
0
0
0

87
0
87
0
83
83
4

87
-0
1
-1
-0

1.000
1.000
2.000

794
0
794
546
104
650
33

683
112
0
-112
0

1.719
132
1.851
93

1.943
57
0
-57
0
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NOTE 19 - FORSAT
MELLEMREGNSKAB CISU

Rapid Response COVID-19, Colombia (COL100955)

CISU DERF j. nr.:

Overført til dansk administration

CISU j.nr.:

16-1792-EU-apr

Assist households affected by the
2020 Floods in Niger
(NER100264)

Action for Child Protection - Violence against Children, Kenya
(KEN100257)

CISU j.nr.

13-1326-EU-sep CISU DERF j.nr.

Urban Justice Project
(ZWE100430)

20-3201-DERF CISU j.nr.

20-3280-CSP

24/06/2020 - 23/12/2020

01/12/2016 - 30/04/2019

01/02/2014 - 31/01/2017

01/11/2020 - 30/04/2021

01/05/2021-30/04/2022

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse
+ Udbetalte tilskud i regnskabsåret

Overført til partnere i regnskabsåret
Forbrugt i Danmark i regnskabsåret

20-647-PC

Children and Youth Socio-Economic Development Fund. Supporting Grassroot CSOs for area-based interventions in the poorest
villages of Quena and Sohag
(EGY100341)

1.000
1.000
2.000
1.775
129
1.905
95

2.000
0

+ Optjente renteindtægter
- Tilbagebetalt til Civilsamfundspuljen
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning

0
0
0

24
0
24
0
20
20
1

21
2
0
-2
-0

0
34
34
0

34
9
0
0
9

0
732
732

0
1.500
1.500

43
0
43
1.329
100
1.429
71

1.500
0
0
0
0

607
26
632
44

677
56
0
0
56

CISU DERF j.nr: 13-1326-EU-sep ubrugte CISU-midler returneres til donor i FY22
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NOTE 20
MELLEMREGNSKAB DANIDA

Fra barnebrud til bogorm
Børnenes U-landskalender 2019
(BGD 100273)

Strategisk Partnerskab

FACEJ - Servicekontrakt med
Danida

Integrated response to meet
needs and strengthen resilience
of crises-affected populations
in Northern and Eastern Burkina
Faso.
(PURE - Programme d’Urgence
et de Resilience)
(BFA 100444)

Job creation and skills development for youths in Africa
(ETH 102310)

Donor-ID:

Danida j. nr. 2018-7800

Danida j. nr. 2017-12482

Danida j. nr. 2018-18616

Danida j. nr. 2020-44583

Danida j. nr. 2020-42892

Bevillingsperiode:

01/01/2020 - 31/12/2022

01/01/2018-31/12/2021

15/02/2019-31/08/2022

01/01/2021 - 31/12/2023

01/01/2021 - 30/06/2023

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

2.914
3.000
0
5.914

Ubrugte tilskudsmidler ved årets begyndelse
+ Udbetalte tilskud i regnskabsåret
+ Egenfinansiering

I regnskabsåret
Overført til partnere
Forbrug i Danmark på INFO-indsatsen
Forbrug i Danmark på PROGRAM-indsatsen
Overført til dansk administration

- Tilskrevne renteudgifter
Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning
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5.111
0
111
5.222
365

5.587
328
-4
324

8.169
39.000
1.736
48.905

34.800
669
5.698
41.167
2.783

43.950
4.955
0
4.955

-39
5.294
0
5.255

4.544
0
208
4.752
528

5.280
-25
0
-25

0
3.712
0
3.712

0
16.680
0
16.680

14.402
0
167
14.569
1.020

15.589
1.091
0
1.091

1.562
0
107
1.669
117

1.786
1.926
0
1.926
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