Sex & Samfund
Lergravsvej 63, 2.

CVR-nr. 58 18 57 28

Årsrapport for 2021

Penneo dokumentnøgle: WW0YC-3EJPT-6N445-P8T7O-5CHT6-AY2S1

2300 København S

Indholdsfortegnelse
Side
Påtegninger og erklæring
Ledelsespåtegning

1

Den uafhængige revisors påtegning

2

Revisorerklæring foreningsvalgt revisor

5

Ledelsesberetning
6

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis

10

Resultatopgørelse

14

Balance

15

Noter

17

Penneo dokumentnøgle: WW0YC-3EJPT-6N445-P8T7O-5CHT6-AY2S1

Ledelsesberetning

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2021 for Sex & Samfund.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 og resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold
beretningen omfatter.
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Ledelsen er ydermere ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens §9, stk. 1, nr. 4.
København, den 26. april 2022

Bjarne B. Christensen
Generalsekretær

Bestyrelsen
København, den 26. april 2022
Else Smith (Bestyrelsesleder)
Rosemarie Wedell-Wedellsborg (Vicebestyrelsesleder)
Martin Xaver Dover
Gitte Menaka Hansen
Anna Nørgaard
Anders Dahl
Maria Jakobsen
Marie My Warborg Larsen
Sara Wondie
(underskrevet digitalt – se sidste side)
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Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Sex & Samfund

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards
Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA's Code)
og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Foreningen har medtaget budgettal i årsregnskabet. Budgettallene har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at
fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

2

Penneo dokumentnøgle: WW0YC-3EJPT-6N445-P8T7O-5CHT6-AY2S1

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Sex & Samfund for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 foreningens interne kontrol.

•

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

•

Konkluderer vi, om 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 foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at
der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold
kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

under 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger
i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 26. april 2022
Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 25 76 91

Michael Brink Larsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne23256
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Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Revisorerklæring foreningsvalgt revisor
Årsrapporten er gennemgået, og efter min opfattelse er der disponeret i overensstemmelse
med foreningens formål, ligesom administrationsudgifterne er holdt på et rimeligt niveau.

København, den 26. april 2022

Hanne Risør
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foreningsvalgt revisor
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Ledelsesberetning
Indledning
Selvom 2021 har betydet væsentlige udfordringer for organisationen, så kan vi glæde os over,
at vi på næsten alle vores opstillede aktivitetsmål er lykkedes eller har leveret mere end planlagt. Dette gælder både for målgrupperne, der har benyttet vores undervisnings- og rådgivningsindsatser, vores indsatser for at ændre lovgivning og rammer for seksuel sundhed og
undervisning, involvering af aktive frivillige og unge for seksuelle rettigheder og sundhed og
det gælder for vores internationale programmer og partnerskaber. Disse for blot at nævne
nogle af årets gode resultater.

Hovedtal og nøgletal
I nedenstående skema er Sex & Samfunds hoved- og nøgletal for de seneste fem år samlet.
Opstillingen følger Isobros retningslinjer og skal bidrage til en ensartet opstilling af indsamlingsorganisationers regnskaber:
2021

2020

2019

2018

2017

Bruttoindtægter

56.943.747

51.372.637

56.775.603

53.161.047

51.770.619

Formålsbestemte aktiviteter

52.955.430

49.999.766

53.336.259

52.396.591

46.539.479

4.084.710

4.041.669

5.268.059

4.095.757

5.952.051

Ordinært resultat

-96.393

-2.668.798

-1.828.715

-3.331.301

-720.910

Finansielle poster, netto

147.437

-64.445

-665.388

463.792

271.448

51.044

-2.733.243

-2.378.035

-2.867.509

-449.462

5.135.271

6.632.137

6.507.836

6.168.739

6.300.874

Omsætningsaktiver

11.808.641

12.980.886

13.830.591

16.408.740

21.476.634

Aktiver i alt

16.943.912

19.613.023

20.338.427

22.577.478

27.777.508

Egenkapital

5.056.514

4.532.897

7.265.684

8.528.115

12.274.129

Hovedtal

Administrations- og organisationsomkostninger

Årets resultat

Anlægsaktiver

Hensatte forpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Passiver i alt

Gns. antal ansatte

0

0

0

0

143.295

9.478.396

12.712.521

12.135.772

14.049.363

15.360.084

16.943.912

19.613.023

20.338.427

22.577.478

27.777.508

46,9

48,2

55,6

53,6

45,4

7%

8%

9%

8%

11%

Nøgletal
Administrationsprocent
Formålsprocent

93%

97%

94%

99%

90%

Konsolideringsprocent

0%

-5%

-4%

-5%

-1%

Sikkerhedsmargin

9%

8%

12%

15%

23%

30%

23%

36%

38%

44%

Soliditetsgrad
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Men som skrevet ovenfor, så har året også budt på udfordringer, da det har været nødvendigt
at tilpasse organisationen til et lavere indtægtsniveau, og hermed sikre større fremadrettet
soliditet og sammenhæng til sikker finansiering.

Nøgletallene er beskrevet i årsrapportens afsnit om regnskabspraksis og uddybes nedenfor.
Årets resultat af ordinær drift for 2021 er et underskud på 0,1 mio. kr. Dette trods manglende
realisering af budgetterede indtægter fra bevillinger, da der i løbet af året blevet taget bestemte
skridt for at tilpasse organisationens omkostninger.

Indtægterne fordeles ved at 85% kommer fra bevillinger og tilskud, mens de resterende 15%
kommer fra private bidrag, salg mv.
Den største enkeltdonor er Danida, med hvem vi har en strategisk partnerskabsaftale, der i
2021 er blevet forlænget i perioden 2022-2025. Samlet beløber indtægten her fra (sammen
med andre midler med Udenrigsministeriel oprindelse) sig til 43% af de samlede tilskud/bevillinger, svarende til 20,9 mio. kr.
Herefter kommer støtte fra ministerier og kommuner til Sex & Samfunds nationale arbejde. Det
udgør 31% af de samlede tilskud/bevillinger, svarende til 15,2 mio. kr.
Herudover kommer indtægter fra regioner og kommuner på 4,0 mio. kr. svarende til 8% af de
samlede tilskud/bevillinger. Bidrag fra fonde udgør også ca. 10%, og er mest orienterede mod
organisationens internationale aktiviteter.
Organisationens indtægter fra private bidragsydere og indsamlinger er i vækst og ender med
en samlet indtægt på 3,6 mio. kr. i 2021 sammenlignet med 2,4 mio. kr. i 2020. Det er fortsat
vores mål at øge midlerne fra private bidragsydere, da de udgør en meget vigtig indtægtskilde
til at kunne sætte nye aktiviteter i gang, samt bidrage med den nødvendige medfinansiering,
når vi søger støtte fra fx Danida.
Nationale aktiviteter
Det samlede aktivitetsniveau i det nationale program løb i 2021 op på 21,6 mio. kr. Der er tale
om en tilbagegang på 1,7 mio. kr. i forhold til 2020.
Vores rammebevilling fra Sundhedsstyrelsen udgør over halvdelen af finansieringen af det
nationale program, og gik primært til arbejde med Uge Sex, rådgivning samt forebyggelse i
samarbejde med kommuner i hele landet. Med rammebevillingen har organisationen et unikt
grundlag for at arbejde langsigtet og strategisk i samarbejde med kommuner, virksomheder,
frivillige og andre aktører, der har en rolle omkring seksualoplysning og sundhedsfremme.
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Indtægter
Til trods for budgetterede indtægter, der ikke blev realiseret er omsætningen 5,6 mio. kr. højere
end i 2020, hvor omsætningen grundet corona pandemien tog et stort dyk for organisationens
internationale aktiviteter.

Finansiering fra Region Hovedstaden til vores Præventions- og Rådgivningsklinik, samt aftaler
med kommuner udgør 4,0 mio. kr. af det samlede nationale aktivitetsniveau. Svarende til ca.
20% af det samlede omkostningsmæssige aktivitetsniveau af de nationale aktiviteter.
Gennem de senere år har Sex & Samfund med stor succes investeret i mobilisering af især
unge frivillige, der engagerer sig i seksuel sundhed og rettigheder gennem oplysning, debat
og kampagne aktiviteter.

Internationale aktiviteter
Det økonomiske aktivitetsniveau i det internationale program er steget meget sammenlignet
med 2020, hvilket er et udtryk for den store påvirkning covid-19-pandemien havde for Sex &
Samfunds partnere i 2020. Således landede de samlede omkostninger til internationale aktiviteter i 2021 på 29,0 mio. kr., mens det realiserede aktivitetsniveau i 2020 endte på 24,7 mio.
kr. En stigning på 4,3 mio. kr. svarende til 17% ift. 2020.
I 2021 udgjorde aktiviteterne under vores strategiske partnerskab med Danida den absolut
største finansieringskilde til det internationale program og udgjorde næsten 80% af finansieringen. Det strategiske partnerskab er således hjørnestenen i de fortsatte planer om udbygning
og styrkelse af vores internationale engagement. I 2021 indgik Sex & Samfund således en ny
partnerskabsperiode fra 2022 til og med 2025 med Danida, som betyder en forøget årlig bevillingsramme på 2 mio. kr. (samlet 22 mio. kr. p.a.).
Et væsentligt område i det internationale arbejde er Privatsektorprogrammet støttet af bl.a. IFU
(Industrialiserings Fonden for Udviklingslande) og en donation fra Poul Wallevik. Disse midler
har givet nye strategiske muligheder for samarbejde mellem civilsamfund og private erhvervsmæssige aktører.
Vi fortsætter også et spor i Nordafrika, hvor vi med en bevilling i Det Arabiske Partnerskabsprogram (DAPP) har åbnet op for SRSR-indsatser med vores to søsterorganisationer i Marokko og Tunesien samt IPPF Regionalkontoret.
Indsamlings- og engagementsaktiviteter
Indtægterne fra støttebidrag er steget med ca. 1/3 (2020. 2,4 mio. kr., 2021: 3,3 mio. kr.). Disse
indtægter er generelle bidrag til organisationens generelle arbejde.
Vi har herudover i løbet af året indsamlet til flere forskellige konkrete formål: Herunder støtte
til abortrettighedsaktivister i Polen, samt flere generelle indsamlinger, hvor midlerne går til
kamp for LGBT+ og kvinders rettigheder samt generelt arbejde med seksuel og reproduktiv
sundhed og rettigheder. Indsamlingerne gav et samlet resultat på kr. 0,2 mio. kr. Efter fradrag
af en andel af udgifterne til kampagnen er resultatet til uddeling i alt kr. 0,2 mio. kr., hvoraf
8
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Vi har i 2021 fortsat haft stor vækst i antallet af frivillige og vi har p.t. ungdomsgrupper i de fem
største byer med over 100 aktive. Sammen med den voksende aktivitet i vores bidragsyderprogram vidner det om en generelt styrket engagementsskabende profil i forhold til befolkningen.

størstedelen allerede er uddelt. Pr. 31. december 2021 henstår 686 kr. som ubrugte indsamlede midler.
Kapacitetsudgifter
Bruttokapacitetsudgifter beløb sig i 2021 til 9,3 mio. kr., hvilket er tilsvarende budgettet og er
en fastholdelse af de af besparelser der blev gennemført i 2020.
Finansielle poster
Sex & Samfund solgte i slutningen af 2021 en andel af sine værdipapirer for at indløse eksisterende kassekredit. Dette har betydet realiserede kursgevinster for 0,3 mio. kr.

Hovedresultat
Årets indtægter blev væsentlig lavere end budgetteret. Derfor har det været nødvendigt at
tilpasse organisationen, så den bedre matcher den sikre finansiering og der kan skabes øget
soliditet gennem gradvis fremadrettet genopbygning af foreningens egenkapital til et niveau
på 10-15% af de samlede bruttoindtægter. Dette for at styrke foreningens evne til at håndtere
fremadrettede økonomiske risici.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke sket begivenheder efter årets afslutning, som i nævneværdig grad vil påvirke organisationens finansielle stilling.

Bjarne B Christensen
Generalsekretær
26. april 2022
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Disse indtægter modsvares dog delvist af renteomkostninger, fx fra den ovennævnte kassekredit, samt andre finansielle omkostninger. Samlet set er nettoeffekten af de finansielle poster
0,1 mio. kr.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Sex & Samfund for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med tilvalg fra regnskabsklasse B.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes
en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris
med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Resultatopgørelsen
Omsætning
Indtægter fra salg af varer og ydelser, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Indtægter fra bevillinger indregnes med udgangspunkt i forbruget af bevillingen.
Indtægter i form af donationer o.l., der er ydet med henblik på et specifikt formål uden at der i
øvrigt er knyttet betingelser til donationen, indtægtsføres på modtagelsestidspunktet. Eventuelle ikke anvendte indtægter øremærket til det pågældende formål overføres som forpligtelse,
der nedbringes i takt med, at der afholdes omkostninger til det pågældende formål.
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Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Aktivitetsomkostninger
Aktivitetsomkostninger omfatter omkostninger som foreningen afholder til at opnå sine formålsbestemte aktiviteter. Dette i forlængelse af både tilskud/bevillinger og øvrige aktiviteter.
Kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostninger omfatter omkostninger til lønninger, administration, lokaler, mv. som
ikke direkte kan henføres til foreningens aktiviteter og omkostninger som ikke kan fordeles.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt
tillæg.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider og restværdier:
EDB-udstyr
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

3 år
5 - 8 år
7 -10 år

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.
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I forbindelse med opgørelsen af dette overføres udgifter til dækning af løn og omkostninger fra
overheads mellem aktivitetsomkostninger og kapacitetsomkostninger.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Periodeafgrænsningsposter indregnet under kortfristede gældsforpligtelser omfattermodtagne
betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år

Omregning af fremmed valuta
Ved transaktioner i fremmed valuta anvendes sædvanligvis gennemsnitskurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes
i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes
i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Skat
Foreningen Sex & Samfund er en almengørende organisation og er efter selskabsskattelovens
§ 1, stk. 1 fritaget for skatteansættelse.
Nøgletal
Nøgletal præsenteret i ledelsesberetningen er beregnet således:
•

Administrationsprocent: (Administrationsomkostninger og ikke-fordelbare fællesomkostninger) * 100/Bruttoindtægter

Administrationsprocenten viser den del af organisationens samlede indtægter, der er medgået
til henholdsvis administration o.l. og ikke-fordelbare kapacitetsomkostninger (organisationsudgifter)
•

Formålsprocent: Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter * 100/Bruttoindtægter

Formålsprocenten viser den andel af organisationens samlede indtægter, der er medgået til
formålsbestemte aktiviteter i regnskabsåret i form af afholdte omkostninger direkte henførbare
til de pågældende aktiviteter.
•

Sikkerhedsmargin: Egenkapital * 100/Samlede ordinære omkostninger (formålsbestemte, samt administrations- og organisationsomkostninger)

Sikkerhedsmarginen udtrykker i hvor høj grad egenkapitalen ultimo regnskabsåret kan dække
organisationens omkostninger.
12
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Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til
amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

•

Soliditetsgrad: Egenkapital * 100/Balance i alt

Soliditetsgrad udtrykker organisationens finansielle styrke.
•

Antal ansatte
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Gennemsnitligt antal ansatte er beregnet baseret på det samlede indbetalte ATP-bidrag i regnskabsåret for danske medarbejdere (ATP-metoden). Frivillige medarbejdere indgår ikke i antallet.
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Resultatopgørelse
1. januar - 31. december

Budget
(ej revideret)

Bruttoindtægter

1

59.654.177

56.943.747

51.372.637

Aktivitetsudgifter

2 -56.840.738

-52.955.430

-49.999.766

2.813.439

3.988.317

1.372.871

-2.933.439

-4.084.710

-4.041.669

-120.000

-96.393

-2.668.798

120.000
-

306.867
-159.430

-64.445

0

51.044

-2.733.243

51.044
51.044

-2.733.243
-2.733.243

Resultat før kapacitetsomk.
Kapacitetsudgifter

3

Resultat af ordinær drift
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Årets resultat
Resultatdisponering:
Overføres til/fra egenkapital
Overføres til/fra henlæggelser
Resultatdisponering i alt

4
4

2021

2020
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Note
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Note

2021

2020

Materielle anlægsaktiver

5

427.905

662.224

Finansielle anlægsaktiver

6

4.707.366

5.969.913

Anlægsaktiver i alt

5.135.271

6.632.137

Tilgodehavender fra salg og partnere
Tilgodehavender fra bevillingsgivere
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt

2.948.424
673.013
34.637
174.271
3.830.346

2.599.766
800.590
660.181
960.967
5.021.504

7.978.295

7.959.382

Omsætningsaktiver i alt

11.808.641

12.980.886

Aktiver i alt

16.943.912

19.613.023

Likvide beholdninger

9

7
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Balance pr. 31. december
Aktiver
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Note

2021

2020

8

4.532.897
51.044
472.573
5.056.514

7.265.684
-2.733.243
456
4.532.897

2.409.002
2.409.002

2.367.605
2.367.605

130.381
1.136.729
5.391.454
401.368
2.418.465
9.478.396

3.099.598
152.573
6.249.189
0
3.211.160
12.712.521

Gæld i alt

11.887.398

15.080.126

Passiver i alt

16.943.912

19.613.023

Foreningskapital primo
Overført resultat
Regulering værdipapirer
Egenkapital
Feriepenge til afregning over 1 år
Langfristet gæld
Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Ej anvendte formålsbestemte midler
Periodeafgrænsningsposter
Anden gæld
Kortfristet gæld

Eventualforpligtelser

7
9
10

12
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Balance pr. 31. december
Passiver

Noter
Note 1
Bruttoindtægter
2021

2020

Bevillinger/tilskud jf. nedenstående
Salg af ydelser mv.
Støttebidrag (se note 11)
Medlemmer (se note 11)
Royalties mv.
Indsamlinger (se note 11)
Andet
Bruttoindtægter i alt

54.293.737
2.440.440
2.650.000
50.000
220.000
59.654.177

48.572.901
4.503.364
3.319.022
52.840
233.471
262.149
50.000
56.993.747

45.181.138
3.407.375
2.474.268
44.830
316.854
-58.504
6.676
51.372.637

Bevillinger/tilskud specificeres således:
Statslige midler
Sundhedsstyrelsen
Undervisningsministeriet
Sundhedsministeriet, udlodningsmidler
Ligestillingsafdelingen
Udenrigsministeriet
Danida
CISU
Global Fokus
Udlodningsmidler

12.300.000
2.619.000
75.000
286.843
2.795.882
20.969.727
197.059
600.000

12.300.000
2.598.878
343.830
2.506.407
20.862.598
97.466
289.763
423.228

12.300.227
2.774.416
175.001
711.212
1.740.495
17.781.458
124.018
98.524
612.840

190.595
5.025.763
4.017.470

446.267
4.630.482
4.048.983

553.342
3.666.547
4.248.004

-

25.000

395.055

5.216.399

-

-

54.293.737

48.572.901

45.181.138

Fonde og lignende
Fonde og lign. bidrag til nationalt arbejde
Fonde og lign. bidrag til internationalt arbejde
Regioner og kommuner
Øvrige
Nye bevillinger (kun budget)
Bevillinger tilskud i alt
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Budget

Budget

I alt

Nationale aktiviteter
Internationale aktiviteter
Engagementsaktiviteter
Øvrige aktivitetsomkostninger
Nye bevillinger (kun budget)
I alt

Engagement og mobilisering
National afdeling
International afdeling
Politikenhed
Fundraising
I alt
Aktivitetsudgifter i alt

21.368.374
28.988.431
1.800.000
1.030.000
6.131.577
59.318.381

Eksterne omkostninger

6.054.519
17.167.677
2.392.796
1.922.282
27.537.275

Lønfordeling

12.857.104
9.614.284
22.471.387

I alt
-480.286
-1.893.901
-966.717
-325.579
1.951.023
-1.715.460

Lønudgifter
4.420.020
6.460.905
5.395.342
2.188.474
1.718.683
20.183.424

Løndækning
-5.153.136
-7.905.052
-5.912.469
-2.717.598
-21.688.254

57.602.921

47.720.698

783.133

2021

2020

I alt

I alt

21.565.159
28.959.843
2.404.623
1.922.282
54.851.908

23.245.153
24.663.008
1.996.985
776.855
50.682.001

-391.647
-391.647

I alt
-733.116
-1.444.147
-908.773
-529.124
1.718.683
-1.896.478

I alt
-329.039
-921.004
-689.925
-701.607
1.959.341
-682.234

4.451.599

52.955.430

49.999.766

Fordelte fællesomkostninger (overheads)
2.653.537
2.177.882
11.827
4.843.246
Fordelte fællesomkostninger (overheads)

18

Penneo dokumentnøgle: WW0YC-3EJPT-6N445-P8T7O-5CHT6-AY2S1

Note 2
Aktivitetsomkostninger

Note 3
Kapacitetsudgifter
Budget
(ej revideret)

2021

2020

152.250
192.850
2.683.834
3.045
375.550
504.940
30.450
255.780
4.060
4.202.760

133.032
669.919
2.851.580
-5.496
290.948
491.696
-60.093
155.887
1.512
4.528.984

180.368
352.648
2.575.616
76.901
378.425
389.911
-42.998
250.642
5.195
311
4.167.021

Kompetenceudvikling
Organisationsudvikling
Andet
I alt organisation

200.000
150.000
100.000
450.000

249.539
64.433
55.245
369.217

214.831
103.289
15.889
334.009

Afdelingsudgifter

355.000

274.971

400.586

Driftsudgifter i alt

5.007.760

5.173.172

4.901.616

Lønninger
Administration og økonomi
Generalsekretariat
Lønudgifter i alt

3.030.446
1.096.495
4.126.941

3.113.731
1.032.539
4.146.270

3.428.487
1.080.277
4.508.764

Kapacitetsudgifter i alt (brutto)

9.134.701

9.319.441

9.410.380

-877.883
-5.323.379

-783.133
-4.451.599

-992.841
-4.375.870

2.933.439

4.084.710

4.041.669

Driftsudgifter
Lønrelaterede udgifter
Konsulenter o.lign.
Driftsudgifter sekretariat
Porto og kopiering
Indkøb og anskaffelser
IT udgifter
Diverse
Personalerelaterede udgifter
Rejseomkostninger
Køb af varer
I alt driftsudgifter

Løndækning fra projekter
Overheads fra projekter
Kapacitetsudgifter i alt (netto)
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Kapacitetsomkostninger
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Note 4
Finansielle poster

2020

Finansielle indtægter
Aktieudbytte
Finansielle indtægter i alt

306.867
306.867

-

Finansielle omkostninger
Valutakursreguleringer, tilgode hos bevillingsgivere
Renteudgifter
Renteudgifter, tilgode hos bevillingsgivere
Andre finansielle omkostninger

-71.317
-55.045
-33.068

-7.781
-19.640
-37.024
-

-159.430

-64.445

Finansielle omkostninger i alt
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2021
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Note 5
Materielle anlægsaktiver
2021

2020

2.104.823
36.269
2.141.092

1.718.480
386.343
2.104.823

Akkumulerede afskrivninger pr. 1. januar
Årets afskrivninger

-1.488.519
-264.028

-1.161.357
-327.162

Akkumulerede afskrivninger pr. 31. december

-1.752.547

-1.488.519

388.545

616.304

52.480
52.480

52.480
52.480

-6.560
-6.560
-13.120

-6.560
-6.560

39.360

45.920

427.905

662.224

Driftsmidler
Anskaffelsespris 1. januar
Årets tilgang
Anskaffelsespris 31. december

Værdi pr. 31. december
Indretning af lejede lokaler
Anskaffelsespris 1. januar
Årets tilgang
Årets afgang
Anskaffelsespris indretning 31. december

Akkumulerede afskrivninger pr. 1. januar
Årets afskrivninger
Tilbageførte afskrivninger
Akkumulerede afskrivninger pr. 31. december
Værdi pr. 31. december
Andre anlæg, driftsmidler og inventar i alt
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Materielle anlægsaktiver

Note 6
Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirbeholdning
Huslejedepositum

2021

2020

3.682.486
1.024.880

4.965.129
1.004.785

4.707.366

5.969.913

3.251
49.972
3.350
114.056
147
-130.381
29.436
26.343
1.184.008
31.012
3.584.891
1.813.687
50.682
4.703
6.387
1.040.497
130.381

2.144
447
4.186
28.809
115.060
20
-99.598
103.108
26.575
1.364.429
478.522
2.293.181
1.895.475
254.106
-3.000.000
966.399
426.922
3.099.598

7.978.295

7.959.382

Kassebeholdning
Sydbank kto.nr. 7031 1296112
Sydbank kto.nr. 7031 1091998
Jyske Bank kto nr. 5078 1240168
Jyske Bank kto nr. 5078 1240135
Sydbank kto.nr. 7031 972391-5
Sydbank kto.nr. 8075 1133614
Sydbank kto nr. 8075 1199730
Jyske Bank kto. 5078 1240267
Sydbank kto.nr. 8075 1465701
Jyske Bank kto nr. 5078 1240192
Jyske Bank kto nr.5078 1240184
Jyske Bank kto nr. 5078 1240218
Jyske Bank kto. 5078 1240119
Jyske Bank kto nr. 5078 1240234
Jyske Bank kto nr. 5078 1245019
Jyske Bank kto. nr. 5078 1245118
Jyske Bank kto. nr. 8075 124008
Jyske Bank. Kto. 5078 1240200
Omposteret til Gæld til pengeinstitutter
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Note 7
Likvide beholdninger

2020

Note 8
Egenkapital
Egenkapitalkapital primo
Årets resultat
Årets regulering af værdipapirer
Egenkapital kapital ultimo

4.532.897
51.044
472.573
5.056.514

7.265.684
-2.733.243
456
4.532.897

Egenkapital i alt

5.056.514

4.532.897

536.195

63.622

-144.626
-174.489
1.103.730
206.005
82.786
23
1.494.215
110.000
521.944
1.305.157
-353.898
178.906
388.000
687
673.013
5.391.454

-201.134
87.899
139.281
1.863.235
-26.800

Akkumuleret urealiseret kursregulering
Note 9
Ej anvendte formålsbestemte midler
Gates Foundation
Obelske Familiefond
Globalt Fokus
Danida Strategisk Partnerskab
IPPF HUM Konf.
Københavns Kommune Seksuel Sundhed
Undervisningsministeriet
Århus Kommune
IPPF CSE institute
Danida Fellowship Center
Helle og Paul Wallerik
Tipsfond Sundheds- og Ældreministeriet
World Diabetes foundation
KVINFO
IFU
Novo Nordisk Foundation-Uganda
Novo Nordisk Foundation-Ethiopia
Tuborgfondet
WWF Danmark
Danida TVET Tanzania
Andre
Tilgodehavender omposteret
Ej anvendte midler

-

62.664
10.849
-5.789
-14.237
2.695.139
-

-18.349
728.350
-534.280
564.711
97.060
800.590
6.249.189
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2021

Note 10
Anden gæld

2020

Langfristet andel af Feriepengeforpligtelse

3.301.177
712.627
38.152
680.332
95.180
2.409.002

4.035.799
901.024
40.704
448.197
153.042
-2.367.605

Anden gæld i alt

2.418.465

3.211.160
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Feriepengeforpligtelse, funktionærer
Skyldig A-skat, arbejdsmarkedsbidrag mv.
Skyldig ATP og Feriekonto
Øvrige skyldige omkostninger
Merværdiafgift

2021

Note 11
Private bidrag og indsamlinger
Faste bidrag og medlemskaber
Medlemskontingenter (se note 1)
Faste generelle støttebidrag (se note 1)

52.840
3.319.022

Indtægter i alt

3.371.861

Hverve- og engagementsomkostninger

2.044.978

Resultat for faste bidrag og medlemskaber

1.326.883

Indsamlinger
Overført fra tidligere år (inkl. reguleringer)

137.455

Indsamling i året (se note 1)
Markedsførings- og annonceudgifter
Administrationsudgifter

212.149
42.148
11.827

Overskud til uddeling 2021-2022

158.174

Uddelt i 2021

294.942

Til uddeling i 2022 (se note 9)

687
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Note 12
Eventualforpligtelser
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Sex & Samfund har indgået lejekontrakt med en årlig leje på t.kr. 2.050. Lejekontrakten har 6
måneders opsigelsesvarsel. Pr. 31. december 2021 udgør den samlede forpligtelse t.kr. 1.025
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