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Påtegninger

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 for 
Fonden Mødrehjælpen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om 
fonde og visse foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et ret-
visende billede af fondens aktiver og passiver, finan-
sielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af 
fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2015.

Fonden Mødrehjælpen har etableret retningslinjer og 
procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er om-
fattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er 
endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der 
sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de modtagne offentlige midler.

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

Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen for Fonden Mødrehjælpen

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Mødrehjælp-
en for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der 
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov 
om fonde og visse foreninger.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med lov om fonde og visse foreninger. Ledelsen har end-
videre ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyld-
es besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, 
der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregn-
skabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revi-
sionen i overensstemmelse med internationale standarder 
om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlov-
givning, god offentlig revisionsskik samt Bekendtgørelse 
om regnskab og revision af regnskaber for modtagere 
af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets 
puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt 
heste- og hundevæddemål. Dette kræver, at vi overhold-
er etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for 
at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er 
uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for 
at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregn-
skabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revi-
sors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvej-
er revisor intern kontrol, som er relevant for fondens 
udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede. Formålet hermed er at udforme revisionshand-
linger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fond-
ens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vur-
dering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-

sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige 
samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der 
er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af 
årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et ret-
visende billede af fondens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet 
af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2015 i overensstemmelse med lov om fonde 
og visse foreninger. Det er ligeledes vores opfattelse, at 
der er etableret forretningsgange og interne kontroller, 
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af 
årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede 
aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til lovgivningen gennemlæst ledelsesbe-
retningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i 
tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplys-
ningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet.

København, den 30. marts 2016

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR.-nr. 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor

Ledelsespåtegning

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

København den 30. marts 2016.

Direktion

Mads Roke Clausen
Direktør

Bestyrelse

Elin Schmidt
Formand

Anette Storgaard

Erik Wilhelmsen
Næstformand

Elsemarie Hougaard

Thomas Blach

Frank Cloyd Ebsen
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Fondsoplysninger 

Navn
Fonden Mødrehjælpen
Nørre Voldgade 80
1358 København K

CVR-nr. 72 98 85 15
Kommune: København

Protektor
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary

Formål
At yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddan-
nelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og 
børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn 
bedre opvækst og levevilkår.

At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for en-
lige forsørgeres, gravides og børnefamiliers levevilkår.

At virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mu-
lighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig 
støtte til disse grupper.

Skattegodkendelse 
Mødrehjælpen er efter sine vedtægter en almenvel-
gørende eller på anden måde almennyttig fond. Insti-
tutionen er godkendt i henhold til skattelovgivningen 
som værende berettiget til at modtage gaver m.v. med 
fradragsret for giveren.

Bestyrelsen
Elin Schmidt, formand
Erik Wilhelmsen, næstformand
Thomas Blach
Frank Cloyd Ebsen
Elsemarie Hougaard
Anette Storgaard

Direktør 
Mads Roke Clausen

Revision 
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6 
Postboks 1600
0900 København C

Pengeinstitut 
Danske Bank
Holmens Kanal 2
1090 København K

Fonden Mødrehjælpens formål er at yde social, sund-
hedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig 
støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, 
som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst 
og levevilkår samt at arbejde for øget offentlig og 
politisk forståelse for enlige forsørgere, gravides og 
børnefamiliers levevilkår, herunder en lovgivning, 
der i højere grad sikrer mulighed for en social, sund-
heds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper. 

Mødrehjælpens årsregnskab for 2015 viser et driftsover-
skud på 307 t.kr. Budgetforventningen var et overskud 
på 14 t.kr. Overskuddet for 2015 er således bedre end 
forventet.

Forbedringen af årets resultat skal ses i sammenhæng 
med en positiv udvikling i indtægterne og fokus på en 
balanceret udvikling på udgiftssiden. Pr. 31. december 
2015 udgjorde egenkapitalen 32,5 mio. kr., hvoraf rå-
dighedsbeløbet udgjorde 2,7 mio. kr. Det er Mødrehjæl-
pens målsætning, at indtægter og udgifter set over flere 
år skal balancere. 

Udvikling i udgifter og indtægter
De samlede indtægter i 2015 er steget 6,2 mio. kr. 
i forhold til året før. Dette skyldes især øgede ikke-
øremærkede indtægter fra private fonde, virksomheder 
og privatpersoner, samt stigning i indtægter fra lokal-
foreninger og øremærkede projekttilskud.

Med øgede indtægter har Mødrehjælpen øget aktivi-
teten i forhold til sidste år, og der er således på udgifts-
siden sket en stigning på 5,1 mio. kr. Stigningen skyldes 
primært flere udgifter til de øremærkede projekter og en 
fondsfinansieret opnormering i frivilligafdelingen. 

Der har gennem 2015 været ført en stram udgiftsstyring 
for hele Mødrehjælpen, hvor der har været en løbende 
tilpasning af aktiviteterne i forhold til de givne indtæg-
ter. Der har samtidig været fokus på at styrke den fag-
lige kompetenceudvikling og igangsætte tiltag, som kan 
øge indtægtsgrundlaget både i forhold til private og of-
fentlige bidragydere. Det forventes, at denne udvikling vil 
fortsætte i de kommende år, således at der skabes grund-
lag for en øget omsætning med en god faglig rådgivning 
og balance mellem indtægter og udgifter. For at under-
støtte dette er der i 2015 optimeret på stab og administra-
tion for at sikre et lavt driftsomkostningsniveau.

Overordnet om Mødrehjælpens 
rådgivningsaktiviteter 
I 2015 imødekom Mødrehjælpen i alt 13.153 henven-
delser om rådgivning og støtte fra brugere i en sårbar 
situation. De 8.009 af henvendelserne blev imødekom-
met i Mødrehjælpens rådgivninger, mens 5.144 brugere 
deltog i aktiviteter arrangeret af frivillige i Mødrehjæl-
pens lokalforeninger og Familiens Huse. Hertil kommer, 
at 106.225 unikke brugere har klikket sig ind på Mød- 
rehjælpens web-rådgivning ’Rådgivningsuniverset’, 
hvilket er en stigning på 51% i forhold til 2014.

Mødrehjælpen uddelte i 2015 julehjælp til 2.473 familier 
svarende til 4.946 børn. Dette udgør en stigning på 11 % 
sammenlignet med året før.

Mødrehjælpens strategi – Mere Mødrehjælp
Mødrehjælpen gik i 2015 mod sidste del af i sin strate-
giperiode, der løber til og med i år. Hovedbestyrelsen 
gjorde derfor status på strategien og gik i gang med de 
indledende øvelser til udviklingen af strategi for næste 
periode, som løber fra 2017-2020. 

Der har i 2015 været fokus på det strategiske arbejde med 
at udvikle en ny og ambitiøs Frivilligvision med et mål 
om, at Mødrehjælpen skal være til stede i alle kommu-
ner med minimum tre frivilligt baserede brugerrettede 
aktiviteter. Dette mål er i forlængelse af den overord- 
nede strategi om at kunne hjælpe flere. Frivilligvisionen 
medfører, at Mødrehjælpen skal øge antallet af frivillige 
samt frivillige aktiviteter markant i de kommende år. 

Mødrehjælpen er desuden lykkedes med et væsentligt 
strategisk mål om at styrke organisationens økonomiske 
og organisatoriske bæredygtighed. Dette eftersom der 
er indgået et samarbejde med to partnere Liljeborg Kon-
cernen og Oak Foundation omkring erhvervelsen og om-
bygningen af den fredede Abel Cathrines stiftelse til brug 
for Mødrehjælpens rådgivning, læringscenter og stab i 
København. Huset, som ligger i Abel Cathrines Gade 13 
på Vesterbro i København, forventes klar til indflytning 
ultimo 2016.

Rådgivning 
Mødrehjælpens generelle rådgivning tilbyder anonym, 
professionel rådgivning enten ansigt til ansigt i et af de 
fire lokale rådgivningshuse eller via den landsdækkende 
telefoniske rådgivning og chat. Derudover kan brugerne 

Ledelsesberetning 2015
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finde råd og vejledning i Rådgivningsuniverset på Mød- 
rehjælpens hjemmeside. I 2015 havde rådgivningshusene 
i Aalborg, Aarhus, Odense og København 1.039 ansigt til 
ansigt og telefoniske rådgivninger. 96 % af brugerne var 
mødre og gennemsnitsalderen var 36,2 år. 

Det landsdækkende rådgivningstilbud Familielinjen 
havde 1.268 brugere i 2015, hvilket er en stigning på 522 
rådgivninger sammenholdt med 2014. Brugerne søgte 
primært rådgivning vedrørende samvær, forældre-
myndighed, økonomi, samlivsophævelse, børns trivsel 
og vold. Familiechatten, ligeledes et landsdækkende 
rådgivningstilbud, hjalp 586 brugere i løbet af året. En 
chatsamtale varede gennemsnitlig 41,2 minutter og de 
primære henvendelsesårsager var samvær, økonomi, 
graviditet og vold. 93 % af chattens brugere oplevede 
efter rådgivningen, at de var hjulpet til selv at tage det 
næste skridt i forhold til deres problemstilling. Vi nåede 
med telefon- og chatrådgivningen ud til familier i sår-
bare situationer i 93 af landets 98 kommuner. 

Mødrehjælpens web-rådgivning ’Rådgivningsuniverset’ 
på www.moedrehjaelpen.dk voksede i antallet af besøg-
ende hen over året og havde i gennemsnit 9.800 brugere 
om måneden. Det er en stigning på 50 % sammenlignet 
med året før. Rådgivningsuniverset blev udvidet med 
nye artikler med viden og gode råd til Mødrehjælpens 
brugere og potentielle nye brugere. Temaer for de nye 
artikler var bl.a. gode råd til gæld; regler for abort under 
18 år; hjælp til barnet, når forældrene bliver skilt og an-
dre væsentlige temaer. 

Mødrehjælpen tilbød også i 2015 støttesamtaler ved-
rørende abort. I 2015 modtog 284 kvinder eller par støt-
tesamtaler. Af dem henvendte 27 % sig til Familielinjen, 
mens 21 % af samtalerne foregik via chatten. 83 % af støt-
tesamtalerne foregik inden en eventuel abort. Den rester-
ende andel omhandlede bl.a. de psykiske reaktioner efter 
en abort. Mødrehjælpens rådgivere hjælper med at stille 
afklarende spørgsmål og videregive viden om muligheder 
og konsekvenser. Af etiske årsager har Mødrehjælpen in-
gen viden om de valg, som brugerne af denne rådgivning 
træffer. Tilbuddet om støttesamtaler er muligt på baggr-
und af projektmidler fra Sundhedsstyrelsen. 

De fire rådgivningshuse tilbød i 2015 gratis retshjælp til 
1.858 brugere, hvilket er en stigning på næsten 25 % i 
forhold til 2014. Retshjælpen består af en halv times råd-
givning, ansigt til ansigt eller pr. telefon, af en erfaren 
retshjælpsadvokat eller jurist. 38 % valgte at få telefonisk 
rådgivning – de resterende har modtaget rådgivning i 
rådgivningshusene.  

Partnerskabet mellem Mødrehjælpen, Nykredit og 
Foreningen Østifterne ’Råd til Livet’ har i 2015 hjulpet 
347 kvinder med uvildig og økonomisk rådgivning. Råd 
til Livet blev i 2015 også etableret i Mødrehjælpens råd-
givning i Aalborg og udbydes nu i alle Mødrehjælpens 
fire rådgivningshuse. Resultaterne viser, at 99 % af brug-
erne har svaret, at de ved, hvordan de selv kan komme 
videre efter samtalen og 66 % oplever en forbedret triv-
sel efter rådgivningen.

Det var med stor glæde, at Mødrehjælpen med støtte 
fra Oak Foundation åbnede en rådgivning i Aalborg den 
1. maj 2015. Med denne kunne vi supplere den eksi- 
sterende indsats for unge forældre med et generelt råd-
givningstilbud, som der var meget stor efterspørgsel 
efter i regionen. Samtidig blev det som nævnt også mu-
ligt at tilbyde økonomisk rådgivning til voldsudsatte via 
projekt ’Råd til Livet’, som åbnede den 1. juni 2015 med 
deltagelse af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen.

Mødrehjælpen kunne gennem partnerskab med Egmont 
Fonden under programmet “En håndsrækning” uddele 
enkeltstøtte til økonomisk trængte familier, hvor barnet 
lider betydelige materielle eller sociale afsavn. I 2015 
blev uddelt enkeltydelser for 2 mio. kr. Midlerne blev delt 
ud til 206 forældre og hjalp 322 børn. De gik blandt andet 
til etableringshjælp og hjælp til børns fritidsaktiviteter. 

I 2015 indgik Mødrehjælpen en aftale med Louis Peter-
sens Legat om uddeling af enkeltydelse og fik herigennem 
mulighed for at uddele enkeltstøtte for 600 t.kr. i perioden 
2015/2016. Familier kan gennem enkeltstøtte og som led i 
økonomisk rådgivning blandt andet få hjælp til for eksem-
pel babyudstyr, møbler og tandlægeudgifter.

Mødrehjælpens indsatser for unge familier
Mødrehjælpen har i mange år haft fokus og erfaring 
med at bringe unge forsørgere i arbejde eller uddan-
nelse. Indsatserne for unge gravide og mødre (samt til-
knyttede fædre) er organiseret i partnerskaber i Odense, 
Aarhus og Københavns kommuner og har indtil udgan-
gen af 2015 fungeret som forsøgsordning i Aalborg på 
baggrund af bevilling fra det daværende Social-, Børne- 
og Integrationsministerium. Formålet med indsatserne 
er at forbedre brugernes uddannelses- og beskæftig-
elsesfrekvens, samt øge deres forældrekompetencer og 
styrke deres netværk gennem en koordineret og helheds- 
orienteret indsats. 

I Odense indeholder partnerskabet ’Unge Familier på 
Vej’ mellem Odense kommune, regionen og Mødrehjæl-
pen intensive forløb på 50 uger, åbne moduler og en 

frivillig indsats. I 2015 er der optaget 124 nye brugere, 
herunder 53 fædre. Brugerne er i gennemsnit 22,3 år. 
Under 20 % af brugerne er i beskæftigelse eller under 
uddannelse, når de starter. Efter endt forløb oplever 91 
% af brugerne at være fastholdt eller kommet i enten job 
eller uddannelse.

I Aarhus er der indgået partnerskab om ’Unge Familier på 
Vej’ mellem Mødrehjælpen og beskæftigelsesforvaltnin-
gen i Aarhus kommune, Aarhus kommunes sundheds- 
pleje samt jordemoderpraksis i Region Midt. Der har i 
2015 været tilknyttet 101 brugere i indsatsen, derudover 
har vi haft 78 fædre tilknyttet indsatsen, hvilket er en 
markant stigning i forhold til tidligere. Der ses fortsat 
meget fine resultater for indsatsen. 71 % af deltagerne 
oplever en forbedring af deres moderskab og 78 % af 
deltagerne er enten fastholdt eller kommet i job eller ud-
dannelse. 

Mødrehjælpen oplever et godt samarbejde med part-
nerne, som alle oplever partnerskabet som menings-
fuldt samt økonomisk og fagligt rentabelt.

’Unge Familier på Vej’ har nu fungeret i halvandet år i Aal-
borg. Der har i 2015 været 46 gravide og mødre i indsat-
sen samt 17 fædre.  Brugerne er i gennemsnit 22,3 år. I 
efteråret 2015 har rådgivningen forhandlet med Aalborg 
kommune om etablering af partnerskab til forankring af 
indsatsen, og der er indgået en aftale om samarbejde i 
2016.

I 2014 indgik vi et partnerskab med Københavns kom-
mune og SydhavnsCompagniet om et gruppetilbud til 
mødre under 25 år, der er bosiddende i Sydhavnen, 
Vesterbro eller Valby. Tilbuddet omfatter endvidere in-
dividuelle forløb hos socialrådgiver, erhvervs- og uddan-
nelsesvejleder, økonomisk rådgiver, psykolog samt til-
bud om en mentor og et motions– og kostforløb. I 2015 
deltog 61 mødre i projektet hvoraf 23 deltog i gruppefor-
løbet. Resultaterne viser, at 71 % af mødrene oplever en 
forbedring i forhold til at varetage forældrerollen, 59 % 
har fået styrket deres netværk og 56 % har fået styrket 
deres handlekompetencer.

Familiens Huse i Esbjerg og Høje Taastrup er udviklet i 
partnerskab mellem Mødrehjælpen, de to kommuner og 
Socialstyrelsen, og projektperioden udløb i 2015. Det er 
med glæde, at det er lykkedes at forankre begge huse 
i den kommunale drift. I forbindelse med afslutningen 
blev der foretaget en evaluering, der blandt andet viser, 
at brugerne havde positiv effekt på uddannelse. Mød-
rehjælpen bidrager stadig i bestyrelserne og med faglig 
ekspertise. I alt havde 221 brugere glæde af de to huse 
i 2015.

I slutningen af 2014 startede Mødrehjælpen med 
støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen projekt ’Hold Fast’ i 
Odense og Aarhus. Indsatsens formål er at støtte unge 
forsørgere under 30 år med særlige behov til at kunne 
fastholde og færdiggøre en uddannelse. Der er indgået 
samarbejdsaftaler med henholdsvis Social- og Sund-
hedsskolerne, VUC og Erhvervsskolerne, således at vi 
har kunnet tilbyde både individuel rådgivning og støtte 
samt gruppeforløb med fokus på netværksdannelse 
lokalt på skolerne. I 2015 var 69 studerende tilknyttet 
projektet i Odense og Aarhus. De første erfaringer viser, 
at der blandt målgruppen er mere komplekse problem-
stillinger, som i høj grad har indflydelse på brugernes 
muligheder for at gennemføre uddannelsen og at der er 
stærkt behov for den helhedsorienterede støtte, indsat-
sen tilbyder.

Indsats for voldsudsatte familier  
Gennem projekt ’Ud af voldens skygge’ (UVS) hjalp Mø-
drehjælpen i 2015 100 kvinder og 83 børn i indsatsen i 
henholdsvis Aarhus og København. Efter rådgivningen, 
som består af individuelle forløb, gruppeforløb eller en 
kombination af disse, oplevede henholdsvis 60 % og 83 
% af deltagerne en reduktion af psykiske følgevirkninger 
af volden samt øget uafhængighed fra ekspartneren. 
Ligeledes oplever henholdsvis 60 % og 83 % mindsket 
stress i forhold til fysisk sikkerhed og barnets samvær 
med faren.

I 2015 har der været særligt fokus på at supplere ind-
satsen med en kropsbaseret tilgang til traume-bearbej- 
delsen hos kvinder og børn. Det er endnu for tidligt at 
kunne sige noget om resultaterne af dette supplement 

”Mødrehjælpens web-rådgivning ’Rådgivningsuniverset’ på 
www.moedrehjaelpen.dk voksede i antallet af besøgende hen over året og 

havde i gennemsnit 9.800 brugere om måneden. Det er en stigning på 
50 % sammenlignet med året før.”
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udover, at reaktionerne hos kvinderne er markant posi-
tive og deres egen oplevelse er, at de får udbytte af det 
nye supplement til indsatsen. 

Vi har i 2015 i stigende grad oplevet, at kvinderne og 
børnene er mere alvorligt ramt af volden end tidligere 
ligesom deres livssituationer er meget komplekse. Især 
hos børnene har vi oplevet så massive traumatiske op-
levelser, at en stabilisering af dem kræver længere tid, 
og vi har måttet tilpasse vores børnegruppeforløb.

Vi er glade for at den vigtige indsats, der ydes i ’Ud af 
Voldens Skygge’ fortsætter både i København og Aarhus i 
2016 – dette sker særligt med støtte fra Satspuljen, Egmont 
Fonden, Nordea-fonden og andre private bidrag.

Fortalervirksomhed
Politikere lytter, når Mødrehjælpen deltager sig i den 
politiske diskussion. Det kom til udtryk i 2015, hvor Mød-
rehjælpen særligt kom igennem med budskaber i forhold 
til behovet for ambulant indsats til voldsramte familier, 
civilsamfundets bidrag til flygtningesituationen og behov 
for forebyggende hjælp til mødre og gravide i sårbare 
situationer. Derudover var der i 2015 fokus på at videre-
føre og forankre Mødrehjælpens partnerskaber samt at 
udvikle politik for børnefamiliers vilkår i Danmark.

I forbindelse med satspuljeforhandlingerne rejste Mød- 
rehjælpen debat om retten til behandling i forbindelse 
med vold i hjemmet. Her lykkedes det Mødrehjælpen at 
åbne op for en pulje på 18 mio. kr. til behandling af volds- 
udsatte familier, der ellers så ud til aldrig at komme ud 
og gøre en forskel for voldsudsatte.
 
Mødrehjælpen blev også inviteret med, da regeringen 
holdt civilsamfundstopmøde på Marienborg for at  

mand’ og bidrog til, at 730 børn kunne få en dejlig fød-
selsdag. De sociale netværksaktiviteter var populære i 
2015. Her fik 2.601 brugere glæde af de mange spænd-
ende og sjove aktiviteter løftet af dedikerede frivillige. Vi 
ved, at netværk er afgørende for vores brugeres trivsel, 
så det er med glæde at se, at resultaterne viser, at net-
værksaktiviteterne bidrager til nye relationer for del-
tagerne. Igen i år støttede lokalforeningerne den natio-
nale juleindsamling. Samlet set med i alt 1.031 t.kr., som 
kommer fra overskuddet i Mødrehjælpens lokale gen-
brugsbutikker. Derudover blev der afholdt lokale jule- 
arrangementer til gavn for 1.388 brugere.  
 
I hele Mødrehjælpen har der i 2015 været særligt fokus 
på udfoldelsen af Mødrehjælpens Frivilligvision. Som en 
del af dette var alle frivillige i efteråret inviteret til at del-
tage i to udviklings- og læringsværksteder, der havde til 
formål at kvalificere eksisterende og udvikle nye bruger- 
rettede aktiviteter. Alle ideer skal være med til at under-
støtte udviklingen og implementeringen af Frivilligvisionen 
på lokalt plan, og dermed skabe et endnu bedre og bre-
dere tilbud til Mødrehjælpens brugergrupper. Mødre- 
hjælpen skylder en særlig tak til Det Obelske Familiefond 
for støtte til udviklingen og realiseringen af frivilligvisionen.

For at styrke den fælles platform mellem Mødrehjælpens 
frivillige og professionelle indsats blev det på repræsen-
tantskabsmødet i april besluttet at udvide Mødre- 
hjælpens frivilligudvalg fra tre til seks repræsentanter på 
det frivillige område. Frivilligudvalget har i løbet af året 
afviklet fire møder, hvor der blandt andet er blevet ar-
bejdet på formulering af tiltag, der kan understøtte et 
godt arbejdsmiljø på lokalt plan, kvalificering af lokale 
retningslinjer for kommunikation på de sociale medier 
samt fælles retningslinjer for mulige nye aktiviteter. Der- 
udover har udvalget løbende kvalificeret det kursus-
katalog, som Mødrehjælpen kunne præsentere i starten 
af året, og som har bidraget til både faglig udvikling og 
vidensdeling blandt Mødrehjælpens frivillige. 

Arbejdet for øget samhørighed og dialog på tværs er også 
set afspejlet i nye tiltag på kommunikationsområdet. 
Således blev der i starten af året implementeret en ny 
designguide for alle lokale enheder. Med afsæt i en fælles 
grafisk identitet er det lokale og nationale udtryk styrket.

Information og indsamling 
Der er grund til at være taknemmelig for 2015 som 
indsamlingsår for Mødrehjælpen. Mange var glade for 
at blive ringet op af Mødrehjælpens phonere, og flere 
tusinde sagde ja til at støtte Mødrehjælpens arbejde fast 
gennem Mødrehjælpens støtteforening. Således blev 

”Ved udgangen af 2015 havde 
Mødrehjælpen 1.207 frivillige. De 
frivillige har i løbet af 2015 tilsammen 
lagt 171.651 timers frivilligt arbejde i 
Mødrehjælpen, hvilket er en stigning 
på 9 % i forhold til det forgangne år. 
Samlet set har 5.144 brugere mod-
taget hjælp gennem Mødrehjælpens 
frivilligtilbud samt aktiviteter.”

diskutere løsningsmuligheder for integrationen af det 
store antal flygtninge, som kommer til Danmark i disse 
år. Ligeledes var Mødrehjælpen med til bords, da so-
cialministeren inviterede 29 organisationer til dialog-
møde om regeringens sociale 2020-mål. 

Der blev i 2015 arbejdet på at etablere og videreføre 
partnerskaber med kommunale samarbejdspartnere. 
2015 blev således året, hvor Familiens Huse blev fast 
forankret i Mødrehjælpens to partnerskabskommuner 
Esbjerg og Høje Taastrup. Mødrehjælpen bidrager stadig 
til indsatsen i Familiens Hus.

I Aalborg lykkedes det at indgå et partnerskab med Aal-
borg kommune om vores specialiserede ungeindsats, 
der bl.a. har til formål at støtte unge forældre i uddan-
nelse og beskæftigelse.

I 2015 afholdt Mødrehjælpen politiske værksteder om 
forholdene for børnefamilier i Danmark. På baggrund 
af værkstederne udarbejdes politikpapirer, der danner 
ramme om Mødrehjælpens strategiske politiske arbejde 
i 2016 for børnefamilier i Danmark.

Frivilligafdelingen
Ved udgangen af 2015 havde Mødrehjælpen 1.207 
frivillige. De frivillige har i løbet af 2015 tilsammen lagt 
171.651 timers frivilligt arbejde i Mødrehjælpen, hvilket 
er en stigning på 9 % i forhold til det forgangne år. Sam-
let set har 5.144 brugere modtaget hjælp gennem Mød- 
rehjælpens frivilligtilbud samt aktiviteter. Dette er en 
stigning på 3,5 % i forhold til 2014. Tallene afspejler det 
samlede frivilligantal i hele Mødrehjælpen og timer, der 
således er lagt i både lokalforeninger, fondsbutikker, 
Familiens Huse og rådgivningsfrivillige. Derudover ses 
stigningen i den frivillige indsats i en øget omsætning i 
Mødrehjælpens genbrugsbutikker. 

I 2015 blev der etableret en ny lokalforening i Odense. 
Tre af Mødrehjælpens veletablerede lokalforeninger flyt-
tede i løbet af året til nye og bedre lokaler og med stor 
succes kunne Mødrehjælpen således genåbne butikker i 
Viborg, Vejle og på Amager. Grundet manglende omsæt-
ning måtte Mødrehjælpens butik i Nordborg desværre 
lukke, og i samme ombæring valgte lokalforeningens be-
styrelse at nedlægge foreningen. Ved udgangen af året 
havde Mødrehjælpen således 18 lokalforeninger fordelt 
over hele landet samt 23 butikker.

Særligt har lokalforeningerne bidraget med hjælp til 
børnefødselsdage, netværksaktiviteter og julehjælp. På 
lokalplan rykkede frivillige ud med ’Den Rullende Kage-

den strategiske målsætning om 20.000 faste støtter ind-
friet et år før tid. Ved udgangen af 2015 havde Mødre-
hjælpen 20.226 faste støtter.  

Mødrehjælpens julehjælp slog rekord i 2015. Vi modtog 
flere ansøgninger end nogensinde før, og vi lykkedes 
med at give julehjælp til alle berettigede ansøgere. I alt 
modtog 2.473 familier julehjælp, hvilket er en stigning på 
11 % i forhold til 2014. Halvdelen af midlerne går til til-
bud om efterfølgende rådgivning. Indsamlingsresultatet 
var hjulpet på vej af tæt på en fordobling af presseom-
talen i forhold til året før og en række virale tiltag på so-
ciale medier, hvor bl.a. en række kendte ambassadører 
bakkede op om juleindsamlingen. Indsamlingen blev 
støttet af private, virksomheder, Mødrehjælpens lokal-
foreninger, fonde og organisationer.

2015 bød desuden på strategiske partnerskaber, herunder 
med Middelfart Sparekasse, virksomheden BabyEngros 
og fødevarekæden Irma (forlængelse). Partnerskaberne 
har først og fremmest til formål at generere økonomiske 
midler til Mødrehjælpens rådgivningsarbejde, og som en 
sekundær gevinst at skabe synlighed omkring Mødre-
hjælpens formål og rådgivningstilbud.

I 2015 fortsatte Mødrehjælpen satsningen fra de to 
tidligere år på digital kommunikation og formidling. 
I 2015 havde www.moedrehjaelpen.dk i gennemsnit 
27.000 månedlige besøg mod 21.500 gennemsnitlige 
månedlige besøg året tidligere. Blandt de mest besøgte 
sider uden for rådgivningsuniverset er Mødrehjælpens 
genbrugsbutikker, sider med information om mulig-
heden for at støtte Mødrehjælpens arbejde og sider med 
information om Mødrehjælpens julehjælp.

“Mødrehjælpens julehjælp slog 
rekord i 2015. Vi modtog flere an-
søgninger end nogensinde før, og vi 
lykkedes med at give julehjælp til alle 
berettigede ansøgere. I alt modtog 
2.473 familier julehjælp, hvilket er en 
stigning på 11 % i forhold til 2014.“
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Mødrehjælpen var også i 2015 aktiv på de sociale medi-
er. Mødrehjælpens nationale Facebookside fik 4.344 nye 
følgere i 2015, så Mødrehjælpen ved årets udgang havde 
ca. 17.000 følgere. Mødrehjælpen havde især succes 
med at skabe synlighed og få nye følgere i forbindelse 
med forskellige Facebook-kampagner op til mors dag, 
fars dag og folketingsvalget 2015. På Instagram nåede 
Mødrehjælpen op på 800 følgere, mens Mødrehjælpen 
på LinkedIn havde 785 følgere. I 2015 fik Mødrehjælpen 
desuden en profil på Twitter.

Generelt blev der i 2015 arbejdet på at skabe synlighed 
omkring Mødrehjælpens rådgivningstilbud og andre bud-
skaber. Både ved digital markedsføring og strategisk pres-
searbejde, hvor Mødrehjælpens arbejde blev omtalt i både 
landsdækkende, regionale og lokale medier. Der er bl.a. 
gjort en indsats for at få gjort flere kvinder opmærksom 
på Mødrehjælpens tilbud om støttesamtaler ved tvivl om 
abort og efter en eventuel abort. Her har digital annonce-
ring bidraget til, at siden med information om Mødrehjæl-
pens abortrådgivning i 2015 oplevede en stigning i antal 
besøg på knap 80 % sammenlignet med året før. 

Internt i Mødrehjælpen
Mødrehjælpens HR-indsats har i 2015 haft fokus på 
fortsat kompetenceudvikling for frivillige og ansatte i 
Mødrehjælpen samt generel optimering af personalead-
ministration. 

Som del af Mødrehjælpens fokus på læring og kompe-
tenceudvikling har Mødrehjælpen udviklet en projektle-
deruddannelse samt et opdateret internt kursuskatalog 
for ansatte og frivillige i Mødrehjælpen. Derudover har 
der pågået en indsats for at afdække og beskrive eksi-
sterende kompetencer i organisationen.
For at reducere Mødrehjælpens administrative omkost-
ninger mest muligt har der desuden været arbejdet for 
at optimere personaleadministration, herunder at digi-
talisere processer i forbindelse med rekruttering og per-
sonalehåndtering. Mødrehjælpen har også valgt at out-
source den personalejuridiske bistand.

Der er desuden fortsat arbejdet med at implementere 

Mødrehjælpens ledelsesværdier samt udviklet en række 
personalepolitiske tiltag for herigennem at sikre ensar-
tede personalemæssige rammer og retningslinjer.

Udvikling
Mødrehjælpen arbejder fortløbende med at videreud-
vikle og forbedre eksisterende indsatser samt udvikle nye 
indsatser. Målet er hele tiden at yde den bedst mulige 
indsats til de børnefamilier, der har brug for vores hjælp.  

I 2015 er der arbejdet intensivt med at udvikle de frivil-
lige aktiviteter, hvilket blandt andet har ført til den nye 
indsats ’Måltidet’, som starter i 2016 med støtte fra Ve-
lux Fonden. Derudover er der arbejdet med konceptud-
vikling for de frivillige aktiviteter og genbrugsbutikker.

Mødrehjælpen har i 2014 på baggrund af erfaringer med 
partnerskaber arbejdet med en videreudvikling af den 
måde, partnerskaber etableres på, herunder den kreds 
af partnere, der er en del af partnerskabet. Her har sær-
ligt været fokus på samarbejde med andre civilsamfunds- 
organisationer. 

Udviklingsarbejdet har desuden inkluderet fokus på de 
fysiske rammer for Mødrehjælpens rådgivning og arbej-
de i forbindelse med renoveringsprojektet for Mødre-
hjælpens kommende ejendom i København.

Ellers er 2015 anvendt til at foretage erfaringsopsamling og 
analyse som baggrund for det udviklingsarbejde, der pågår 
i 2016 i forbindelse med Mødrehjælpens næste strategi.

Årsregnskabet for 2015 

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2015 er udarbejdet i overensstem-
melse med lov om fonde og visse foreninger samt ved-
tægternes regnskabskrav.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis 
som sidste år. 

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses 
følgende:

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en 
tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økono-
miske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan 
måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge 
af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk for-
pligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økono-
miske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi 
kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 
kostpris. Måling efter første indregning sker som beskre-
vet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige 
risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksi-
sterede på balancedagen.  

I resultatopgørelsen indregnes indtægter som hovedre-
gel, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger ind-
regnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Tilskud og legater
For tilskud og legater er kun den anvendte del af formåls-
bestemte tilskud indtægtsført i resultatopgørelsen. Mod-
tagne ikke anvendte tilskud er opført under gæld, som 
”øremærkede projekttilskud til senere anvendelse”.

Indtægter fra lokalforeninger
Indtægter fra lokalforeninger indregnes i resultatop-
gørelsen på modtagelsestidspunktet.

Driftsmidler m.m.
Driftsmidler, inventar og kontormaskiner anskaffet i 
regnskabsåret er udgiftsført.

Renter
Renteindtægter og –udgifter er periodiserede.

Administrationsgebyr
Rådgivningerne, de øvrige afdelinger samt de fleste pro-
jekter er pålagt et administrationsgebyr. Gebyret redu-
cerer administrationsomkostningerne.

Overskudsdisponering og henlæggelser
Såfremt der er mulighed for det, kan bestyrelsen beslutte, 
at en del af årets resultat skal henlægges til en særlig for-
målsbestemt henlæggelse under egenkapitalen. Når det 
efterfølgende besluttes at anvende af de således henlag- 
te midler, sker det ved at et til anvendelsen svarende 
beløb tages til indtægt i resultatdisponeringen under 
posten ”anvendte formålsbestemte henlagte midler”. 

Balancen
Værdipapirer
Børsnoterede obligationer og aktier værdiansættes til 
anskaffelsespris. I noten anføres beholdningens værdi 
opgjort til børskurser pr. 31. december.

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes med fradrag af ned-
skrivning til tabsrisici efter en individuel vurdering.

Skat
Fonden Mødrehjælpen er kun skattepligtig af et even-
tuelt erhvervsmæssigt overskud og er efter selskab-
skatte lovens bestemmelser fritaget for indsendelse af 
selvangivelse.

”Mødrehjælpen arbejder fortløbende med at videreudvikle og 
forbedre eksisterende indsatser samt udvikle nye indsatser. Målet er 
hele tiden at yde den bedst mulige indsats til de børnefamilier, der 

har brug for vores hjælp.”
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2015 / KR. 2014 / KR.NOTE RESULTATOPGØRELSE 1.1. – 31.12.15

Resultatopgørelse for 1.1 – 31.12 2015 Balance  pr. 31.12.2015

  

13.358.957 28.074.670

23.937.351 28.690.478

5.958.817 2.115.059

249.134 4.968.550

26.949.969  

13.591.012 615.808

8.525.516  

878.594 2.395.086

556.340

10.035.035

  

11.972.906 27.923.418

20.314.828 28.038.050

4.884.254 1.737.183

447.264 4.200.365

23.925.819  

11.952.913 114.632

8.401.710  

1.029.273 2.202.466

570.583

8.710.597
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2015 / KR. 2014 / KR.NOTE BALANCE  PR. 31.12.2015

INDTÆGTER AKTIVER

Øremærkede projekttilskud BUNDNE AKTIVER

 - Heraf offentlige  Værdipapirer, båndlagt depot

 - Heraf private  Mellemregning med frie aktiver

Private ikke-øremærkede bidrag BUNDNE AKTIVER I ALT

Offentlige driftstilskud Tilgodehavender

Indtægter fra lokalforeninger og fondsbutikker Deposita

Finansieringsindtægter Diverse tilgodehavender

Andre indtægter Projekttilskud

Periodeafgrænsningsposter

 

18.057.367

-615.808

59.128.935

2.927.475

34.388

18.091.755

30.438.457

 

9.559.634

-114.632

50.882.052

4.647.910

40.493

9.600.127

22.844.002

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer, åbent depot

Likvide beholdninger

Kassebeholdninger

Bankbeholdning

Mellemregning med bundne aktiver

FRIE AKTIVER I ALT

AKTIVER I ALT  

307.319 

 RESULTATDISPONERING:

307.319 

Overført til henlæggelser til særligt formål 

0Overført til frie midler

-288.652 0Andel af resultat, Alexandrakollegiet

0 91.964 Andel af resultat, Alexandrakollegiet

942.104

 

-11.980.527

-5.291.364

-2.088.587

-644.015

67.441.485

-29.729.103

-11.749.562

-2.656.564

-1.791.231

-914.561

2.173.334

 

-11.382.049

-4.684.557

-2.286.577

-795.794

61.268.446

-26.311.430

-11.085.993

-1.594.680

-1.599.364

-2.264.849

 

 

7

7

7

7

 

 1,7

7

7

7

7

Indtægter på Familiens Hus

INDTÆGTER I ALT

OMKOSTNINGER

Udgifter til øremærkede projekter

Åben rådgivning og telefonrådgivning

Information og indsamling

Frivilligafdelingen samt støtte til frivilligt arbejde

Politik og analyse

Økonomi, IT og direktion

HR afdelingen

Fællesudgifter

Familiens Hus

307.319

-67.134.166

-736.847

-62.005.293

 

 OMKOSTNINGER I ALT

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat er henlagt til efteruddannelse til Fonden Mødrehjælpens ansatte.
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Noter

 

-29.729.103

 

10.012.267

26.949.969 

-2.779.134

 

-26.311.430

 

7.242.654

23.925.819

-2.385.611

1 
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Øremærkede projekttilskud og –omkostninger  

Øremærkede projekttilskud  

Øremærkede projektomkostninger  

NETTORESULTAT AF PROJEKTER

Underskuddet er dækket af Fonden Mødrehjælpen

Øremærkede projekttilskud til senere anvendelse

Primo overført

-1.900.000

32.342.875

7.367

-1.900.000

28.747.791

-880

 

 

 

Overførte julemidler til rådgivning 

Tilbageført primo, ej tilbagebetalt

Årets modtagne tilskud

-29.729.103

-35.156

2.779.134

-26.311.433

-151.476

2.385.611

 

 

 

Projektomkostninger

Årets projektdrift

Midler som skal tilbagebetales ultimo

Årets Tips og lotto-tilskud blev bevilget i december 2015 og er derfor overført til 2016. Det tilskud, der er anvendt i tilskuds-
perioden, er anvendt i overensstemmelse med fondens formål.  

13.477.384 10.012.267 ØREMÆRKEDE PROJEKTTILSKUD TIL SENERE ANVENDELSE

  

23.937.351

  

20.314.828

2 

 

Private, ikke-øremærkede bidrag 

Modtagne private, ikke-øremærkede bidrag

23.937.351 20.314.828 PRIVATE, IKKE-ØREMÆRKEDE BIDRAG

 De private, ikke-øremærkede bidrag anvendes til Fonden Mødrehjælpens generelle aktiviteter. 

1.674.931

-1.813.689

8.525.516

1.813.689

850.585

1.846.113

-1.674.931

8.401.710

1.674.931

655.597

 

 

 

 

 

Tips og Lotto-midler overført fra forrige år

Tips og Lotto-midler for året 

Tips og Lotto-midler overført til næste år 

Momskompensation

OFFENTLIGE TILSKUD I ALT 

6.000.000 5.900.000

 3 Offentlige tilskud 

Finansloven

Balance pr. 31.12.2015

 

28.690.478

2.685.944

 

15.929

13.477.384

 

1.117.478

32.493.900

 

5.711.167

35.156

 

28.038.050

2.676.575

 

429.587

10.012.267

  

810.159

31.524.784

 

4.830.759

151.476

 

 

 

 

1 

6
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PASSIVER

Egenkapital

Bunden kapital 

Henlæggelser særlige formål

Rådighedsbeløb

EGENKAPITAL I ALT

Gæld

Kortfristet gæld

Bankgæld

Feriepenge og pensionsforpligtelse

Øremærkede projekttilskud til senere anvendelse

Tilbagebetaling af projekttilskud

3.511.498 2.258.248 Anden gæld

3.883.901 1.674.931 Periodeafgrænsningsposter – driftstilskud

59.128.935

26.635.035

  

50.882.052

19.357.268

 

 

 

9

GÆLD I ALT

PASSIVER I ALT

Forpligtelser
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9. Forpligtelser 

Fonden Mødrehjælpen kautionerer med Landsforenin-
gen Livsværk for huslejeforpligtelse på Alexandrakol-
legiet. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel. 
Forpligtelsen udgør 198 t.kr. pr. 31. december 2015. Der 
er ligeledes en istandsættelsesforpligtigelse forbundet 
med lejemålet.

Fonden Mødrehjælpen kautionerer ligeledes med 
Landsforeningen Livsværk for en leasingforpligtelse på 
Alexandrakollegiet. Forpligtelsen udgør 66 t.kr.pr. 31. 
december 2015.

Fonden Mødrehjælpens lejemål i Nørre Voldgade i 
København kan opsiges med 6 måneders varsel. Forplig-
telsen udgør 782 t.kr. pr. 31. december 2015.

Fondens Mødrehjælpens lejemål i Søndergade i Aarhus 
kan opsiges med 3 måneders varsel. Forpligtelse udgør 
120 t.kr. pr. 31. december 2015.

Fonden Mødrehjælpens lejemål på Ryesgade 3, 1.-3.sal 
i Aarhus kan opsiges med 6 måneders varsel. Lejemålet 
kan dog tidligst opsiges den 1. april 2019. Forpligtelsen 
udgør 2.437 t.kr. pr. 31. december 2015.

Fonden Mødrehjælpens lejemål i stueetagen på Tolder-
lundsvej i Odense kan opsiges med 6 måneders varsel. 
Forpligtelsen udgør 116 t.kr. pr. 31. december 2015. Fon-
den Mødrehjælpens lejemål i 1. sal på Tolderlundsvej i 

Noter fortsat Noter fortsat

 

28.074.670

3.344.661

 

 500.806 

 

27.220.075

2.927.475

 

 28.038.050 

 151.622 

 

27.923.418

5.144.196

 

 500.000 

  

29.060.271

4.647.910

 

 27.469.860 

 68.190 

 

 

 

 6

 

4

 

 5
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FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Værdipapirer, båndlagt depot

Bogført værdi pr. 31. december 

Værdi pr. 31. december til børskurs

Værdipapirer, åbent depot

Bogført værdi pr. 31. december

Værdi pr. 31. december til børskurs

EGENKAPITAL

Bunden kapital 

Saldo pr. 1. januar

Modtagne arvebeløb

Kursregulering

36.551.962

803.655

91

 

5.923.761

43.279.378

33.052.614

844.921

85

  

5.375.906

39.273.441

 

 

7

 

Personaleomkostninger

Lønninger og gager inkl. 5,7% pension

Pensionsbidrag

Sociale bidrag

Personaleomkostninger i alt

Antal medarbejdere

28.690.478 28.038.050 BUNDEN KAPITAL PR. 31. DECEMBER

 

810.159

 

 

2.210.159

  

 

 

Fri kapital

Henlæggelser særlige formål

Saldo pr. 1. januar

307.319 -1.400.000 Resultatdisponering

1.117.478 810.159 HENLÆGGELSER SÆRLIGE FORMÅL PR. 31. DECEMBER

Henlæggelser til særlige formål er til udvikling, investering, vedligeholdelse og efteruddannelse.

9.369

2.676.575

3.598

2.009.824

 

Rådighedsbeløb 

Rådighedsbeløb 1. januar

Kursregulering

0 663.153 Resultatdisponering

3.803.422

2.685.944

32.493.900

3.486.734

2.676.575

31.524.784

 

 Rådighedsbeløb pr. 31. december

Fri kapital pr. 31. december

 EGENKAPITAL I ALT

114.230 689.236 Diverse debitorer

2.395.086 2.202.466 Tilgodehavender i alt

1.223.578

112.404

402.798

328.092

213.984

396.916

12.146

366.483

478.800

258.885

 

 

 

Tilgodehavende lønrefusioner

Tilgodehavende Mødrehjælpens Støtteforening

Tilgodehavende lokalforeninger

Diverse tilgodehavender

Tilgodehavende, periodiserede renter

  8 Tilgodehavender
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Odense kan opsiges med 6 måneders varsel. Forplig-
telsen udgør 123 t.kr. pr. 31. december 2015.

Fonden Mødrehjælpens lejemål på Boulevarden 30,4. 
i Aalborg kan opsiges med 6 måneders varsel. Forplig-
telsen udgør 105 t.kr. pr. 31. december 2015.

Fonden Mødrehjælpen har indgået 7 lejemål til gen-
brugsbutikker. Den samlede forpligtelse udgør 259 t.kr. 
pr. 31. december 2015.

Fonden Mødrehjælpen har indgået aftale om levering af 
fiberforbindelser. I henhold til aftalen forpligter Fonden 
Mødrehjælpen sig fra og med 2. maj 2014 til at betale en 
fast månedlig udgift på 9 t.kr. i 36 måneder. Pr 31. de-
cember 2015 udgør Fonden Mødrehjælpens forpligtelse 
9 t.kr. om måneden indtil 3. maj 2017, i alt 143 t.kr.

Fonden Mødrehjælpen har indgået aftale om hosting 
af Fonden Mødrehjælpens IT-systemer. I henhold til af-
talen forpligter Fonden Mødrehjælpen sig fra 1. decem-
ber 2015 til at betale en fast månedlig udgift på 13 t.kr. 
i 13 måneder. Pr 31. december 2015 har Mødrehjælpen 
således en resterende forpligtelse på i alt 159 t.kr.




