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Den uafhængige revisors påtegning 
Til medlemmerne i Børns Vilkår 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Børns Vilkår for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017, der om-

fatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passi-

ver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs-

året 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt ISOBROs retnings-

linjer. 

 
Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarder for god offentlig revision. Vores 

ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Re-

visors ansvar for revisionen af årsregnskabet . Vi er uafhængige af foreningen i overensstem-

der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til 

disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 

egnet som grundlag for vores konklusion.  

 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-

ensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-

trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfor-

mation, 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 le-

delsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk 

alternativ end at gøre dette. 
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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 væsent-

lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåteg-

ning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en 

garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om 

revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarder for god offentlig re-

vision altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå 

som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed 

kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revi-

sion og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarder for god offentlig revi-

sion jf. 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 be-

svigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 

omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-

sættelse 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 ud-

trykke 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 udar-

bejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

cippet 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 betyde-

lig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væ-

sentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger 

herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vo-

res konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til 

datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-

føre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 
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• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herun-

der noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner 

og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 
 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 

betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
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 årsregn-
skabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent-
lig 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 overensstem-
melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. 
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  
 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-
ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn 
ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet. Le-
delsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter spar-
sommelighed, produktivitet og effektivitet. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for 
god offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed 
for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggel-
sen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrif-
ter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj 
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Ledelsesberetning 
Sammen stopper vi svigt 
 

yderligere styrker og målretter vores arbejde for stop af svigt for de børn og unge, der har mest brug 

for støtte. I 2017 har vi endvidere suppleret strategien med konkrete organisatoriske mål frem mod 

2020. 

 

Vi arbejder i strategien for særligt for fire mærkesager:  

o Omsorgssvigt: Ingen børn skal svigtes! 

o Skilsmisse: Børns behov skal først!  

o Mobning: Ingen børn skal mobbes! 

o Børn i familier med sygdom: Sygdom i familien skal ikke gå ud over børnene! 

Læs mere om vores arbejde på hjemmesiden:  

https://bornsvilkar.dk/fokus/vores-fokus  

 

Hovedtal fra året 2017 
Året 2017 var et godt år, bl.a. fordi Børns Vilkårs har haft mulighed for at hjælpe endnu flere børn 

og unge end tidligere:  

 

o    50.767 samtaler på BørneTelefonen  

o    4.856 samtaler på ForældreTelefonen 

o    444 frivillige rådgivere  

o    576 bisidninger af børn i enten kommuner eller i Statsforvaltningen  

o    7.291 børn og unge landet over hørte oplæg omkring trivsel og digital dannelse, og vi holdt  

en længere række oplæg for forældre og fagpersoner om samme emner 

 

Derudover nåede Børns Vilkår i slutningen af 2017 samlet op på godt 95.000 følgere på sociale 

medier (Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram), og vores hjemmeside har haft flere end 

650.000 besøg i løbet af året. Samtidig er antallet af medlemmer, støtter og donorer steget til 

25.187 privatpersoner og skoler/institutioner, som støtter Børns Vilkår og dermed er med i kampen 

for at stoppe svigt af børn i Danmark. 

 

Læs mere om arbejdet i 2017 i Børns Vilkårs årsrapport, som kan findes her:  

https://bornsvilkar.dk/om/bornsvilkar/arsrapport-regnskab 

https://bornsvilkar.dk/om/bornsvilkar/arsrapport-regnskab
https://bornsvilkar.dk/fokus/vores-fokus
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Partnerskaber og støtter gør det muligt 
Vores evne til at nå ud og gøre en forskel for børn og unge i Danmark er særligt gjort mulig takket 

været strategiske partnerskaber med TrygFonden og Egmont Fonden.  

 
TrygFonden støtter drift og udvikling på BørneTelefonen med 50 mio. kr. i perioden 2014-20181. 

Partnerskabet har i 2017 særligt haft fokus på:  

• 2, der 

giver et samlet overblik over omfanget af 11 typer af svigt, som børn bør beskyttes imod  

• Som en del af anden ud

efteråret 2017 udgivet en temarapport om mobning  

• BørneMobilen har igen i foråret og efteråret 2017 været ude og besøge skoler for at 

udbrede kendskabet til BørneTelefonen  

Derudover har der været arbejdet med forberedelsen af anden udgave af holdningskampagnen 

#DeVoksnesAnsvar, som lanceres i marts 2018. 

 

Egmont Fonden støtter Børns Vilkår med 25,7 mio. kr. i 2015-2018 gennem partnerskabet Støtte 

til Børn i skilsmisse. Partnerskabet har i 2017 bl.a. fokuseret på følgende indsatser: 

• At yde faglig rådgivning til forældre omkring børneperspektivet i skilsmisse via 

ForældreTelefonen og Skilsmissebrevkassen 

• At med udgangspunkt i barnets perspektiv og trivsel at levere input til revidering af 

Forældreansvarsloven og et nyt skilsmissesystem  

• Udvikling af nye digitale værktøjer til børn og unge som kan yde rådgivning og støtte i 

forbindelse med skilsmisse. Det har bl.a. resulteret i lanceringen af YouTube kanalen 

Spurgt samt et skilsmissespil på børnetelefonen.dk  

Der har også været fokus på løbende kampagneaktiviteter for at påvirke forældrenes holdninger 

til skilsmisse for derved at øge at børns trivsel i forbindelse med skilsmisse.  

 

Udover de strategiske partnerskaber bidrager også en lang række andre fonde3 og virksomheder 

med midler, der muliggør Børns Vilkårs arbejde. Igen i 2017 har særligt TDC været en værdifuld 

partner for Børns Vilkår. TDC afløfter omkostningerne til telefoni på BørneTelefonen og har bistået 

med tekniske opgraderinger af systemerne  hvilket giver flere børn og deres forældre en 

mulighed for at komme til at tale med en frivillig rådgiver fra Børns Vilkår. TDC har også støttet 

                                                                 
1 https://bornsvilkar.dk/stot/fonde/trygfonden 

2 https://bornsvilkar.dk/svigtrapport2016/svigt-af-born-i-danmark 

3 https://bornsvilkar.dk/stot/fonde/ovrige-fonde 
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es 

børns udfordringer og færden på digitale medier. 

 

Årets økonomi 
Året kom ud med et underskud på 6.392 t. kr., primært som følge af en planlagt ny stor investering 

i indtægtsskabende aktiviteter (medlems- og donorområdet), som allerede i mindre skala 

påbegyndtes i 2016, og hvor tilhørende afkast først ses henover de kommende år. Ledelsen anser 

resultatet som værende tilfredsstillende og har positive forventninger til den økonomiske udvikling 

i de kommende år  bl.a. grundet investeringerne, der skal være med til at sikre et solidt fundament 

og bæredygtighed for organisationens langsigtede arbejde. 

 

De samlede indtægter er steget fra 66,2 mio. kr. i 2016 til 75,8 mio. kr. i 2017. De største nye indtægter 

i 2017 ses inden for medlemskaber og donationer fra private, hvor bidragene til vores arbejde er 

steget fra 11.9 mio. kr. i 2016 til 17.6 mio. kr. i 2017, og indtægtstallet for indsamlinger er steget fra 7.5 

mio. kr. til 12.6 mio. kr.  

 

De samlede omkostninger er steget fra 67,2 mio. kr. i 2016 til 82,9 mio. kr. i 2017. Den væsentligste 

stigning er omkostninger til investeringerne i de indtægtsskabende aktiviteter på 11,5 mio. kr. (21,4 

mio. kr. i 2016 til 32,9 mio. kr. i 2017), hvilket særligt beror på investeringen i medlems- og 

donorområdet samt opstarten af Børns Vilkårs årlige landsindsamling, som første gang afholdtes i 

2017.  

 

Økonomisk sikkerhed og bæredygtighed 
Børns Vilkårs økonomiske bæredygtighed sikres igennem indsamling af frie midler, gode og 

langvarige partnerskaber og vedvarende udvikling af relevante og nytænkende projekter, som 

opnår støtte, samt optimering af vores driftsopgaver.  

 

I 2017 har organisationen igen både øget sine investeringer i indsamling af frie midler (gennem 

øgede investeringer i medlems- og donorområdet og opstart af en landsindsamling) og øget sit 

fokus på projektinnovation. I investeringerne lægges der vægt på, at organisationen hele tiden 

opretholder et forsvarligt niveau af økonomiske reserver, og at investeringerne baserer sig på 

gennemtænkte beregninger og fremtidsscenarier.  

 

Børns Vilkårs egenkapital er på balancedagen 15,2 mio. kr. og der er en soliditetsgrad på 46% (jf. 

nøgletallene). Organisationen har en værdipapirbeholdning på 15,8 mio. kr. og likvide beholdninger 
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på 11,1 mio. kr. sammenholdt med betalbar gæld (leverandørgæld, anden gæld og bankgæld) på 

8,8 mio. kr. Således har Børns Vilkår i høj grad et sundt og robust økonomisk udgangspunkt.  

 

Forvaltning af midler 
I arbejdet med effektiv og forsvarlig forvaltning af organisationens midler er vigtige parametre for 

Børns Vilkår særligt en effektiv kernedrift, generel sparsommelighed og et rimeligt afkast på 

investeringer.  

 

De finansielle indtægter er i 2017 på 656 t.kr. ud af en værdipapirbeholdning på 15,8 mio. kr. Børns 

Vilkår arbejder løbende for den bedste forrentning i balance med en ansvarlig investeringspolitik. 

 

Nøgletal 
Årets soliditetsgrad er 46 %, beregnet som egenkapitalens størrelse ud af balancesummen. 

 

Årets administrationsprocent er 6 %, beregnet som administrationsomkostninger ud af indtægter 

ved indtægtskabende aktiviteter. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af 

årsrapporten. 



2 
 

 

  



Resultatopgørelse
Resultatopgørelse Note 2017 2016
Indsamlede offentlige midler    1          17.263.077          16.222.486          

Indsamlede private midler    2         55.041.423          47.517.353          

Indtægter ved egen virksomhed   3          1.684.786            1.089.953            

Momskompensation 1.816.123            1.383.695            

Indtægter ved Indtægtsskabende aktiviteter   75.805.409      66.213.487      

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter -32.919.999         -21.442.476         

Resultat af Indtægtsskabende aktiviteter   42.885.410      44.771.011      

Administrationsomkostninger o.l. -4.667.138           -3.747.774           

Resultat før finansielle poster   38.218.272      41.023.237      

Finansielle indtægter     656.826               4.817                   

Finansielle omkostninger     -41.408                -36.812                

Resultat før formålsbestemte aktiviteter 38.833.689      40.991.242      

Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter 4         -45.226.093         -41.988.425         

Årets resultat -6.392.404     -997.183        

Personaleomkostninger 5         

Balance
Aktiver Note 2017 2016
Værdipapirer   15.834.880          15.244.589          

Deposita   1.834.578            1.827.883            

Finansielle anlægsaktiver  17.669.458      17.072.472      

Tilgodehavender fra medlemmer og sponsorer 814.315               834.265               

Andre tilgodehavender  1.520.410            3.340.641            

Periodeafgrænsningsposter (A) 1.849.433            1.975.868            

Tilgodehavender   4.184.157        6.150.774        

Likvide beholdninger  11.079.312      15.294.045      

Aktiver   32.932.927    38.517.291    

Passiver Note 2017 2016
Kapitalkonto ved starten af året 21.622.951          22.620.134          

Overført overskud eller underskud -6.392.404           -997.183              

Egenkapital    15.230.547      21.622.951      

Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.183.419            5.828.719            

Projektmidler overført til kommende år 6         7.557.366            3.736.827            

Periodeafgrænsningsposter (B) 495.480               1.273.615            

Hensatte forpligtelser 852.322               

Bankgæld 211.715               

Anden gæld 7         6.402.078            6.055.179            

Kortfristede gældsforpligtelser   17.702.380      16.894.340      

Passiver    32.932.927    38.517.291    

    

Eventualforpligtelser 8         



Noter til årsregnskabet

Note 1: Indsamlede offentlige midler 2017 2016
Tips- og Lottomidler 1.873.930        1.912.559        

Socialministeriet, Finanslovsbevilling,  Styrkelse af BørneTelefonen 5.000.000        5.000.000        

Servicelovens §18 BørneTelefonen mv.    920.896           987.860           

Socialministeriet, Støtte til børn i Erstatningssager 600.000           2.000.000        

Socialministeriet, Videreførelse af Børns Vilkårs Bisidderkorps 2014-17 5.432.000        5.335.000        

Socialministeriet, Støtte til Børn i skilsmisssager 1.300.000        

Socialministeriet, Driftstøtte til BørneTelefonen -                  194.000           

Socialministeriet, Mangfoldig BørneTelefon 76.126             34.398             

Socialministeriet, Udvidelse af åbningstiden for BørneTelefonen 2.141.988        1.932.012        

Styrelse for Forskning og Innovation, SMS projekt 224.544           200.000           

Øvrige offentlige midler, PUF 244.000           170.637           

Offentlige Projektmidler overført fra tidligere år 462.975           

Offentlige Projektmidler overført til kommende år, jf. note 6 -1.013.382       -1.543.980       

17.263.077    16.222.486    

Note 2: Indsamlede private midler 2017 2016
Medlemsskaber og donationer 17.557.357      11.872.329      

Indsamlinger 12.601.539      7.480.023        

Fonde og virksomheder 7.653.066        6.192.919        

Wesselsmindefonden, Trivsel til Alle -                  125.000           

Egmont Fonden, Støtte til Børn i Skilsmisse 5.027.711        8.301.992        

TrygFonden, Verdens Bedste Børnetelefon     10.000.000      10.266.639      

TrygFonden, Bedre Børneinddragelse     4.099.546        3.840.640        

TrygFonden, Digital Dannelse     620.000           -                  

OAK Foundation, Børnejurist     630.710           751.467           

Alliancen mod Mobning 125.000           

PET, Alliancen mod Radikalisering 93.000             

Private Projektmidler overført til kommende år, jf. note 6 -3.241.506       -1.438.656       

55.041.423    47.517.353    

Note 3: Indtægter ved egen virksomhed 2017 2016
Oplæg og undervisning 1.059.882        999.208           

Indtægter ved udlejning 565.165           -                  

Forlag 59.739             90.745             

1.684.786      1.089.953      



Note 4: Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter
Formål Eksterne Løn Fælles 2017 2016
Bisidning af børn med socialsager 1.807.907        2.015.383        595.328         4.418.618      4.416.038      

Bisidning af børn i Statsforvaltningen med socialsager 668.678           745.416           220.190         1.634.283      

Børneinddragelse 363.651           1.962.683        594.898         2.921.231      3.681.842      

Børnepolitik 154.679           1.250.630        343.099         1.748.409      849.079         

Digital Dannelse 2.674               436.760           155.233         594.667         -                

BørneTelefonen 4.388.452        10.416.256      3.259.805      18.064.513    16.518.165    

Erstatningssager for børn 73.075             623.790           121.516         818.381         1.831.439      

Hjælp til børn i skilsmisser 2.481.750        2.552.195        705.290         5.739.235      7.719.865      

Uddannelsesaktiviteter 463.144           2.926.771        845.311         4.235.226      3.853.713      

Øvrige formålsbestemte aktiviteter 375.544           3.702.623        973.363         5.051.530      3.118.284      

10.779.555    26.632.506    7.814.033    45.226.093   41.988.425

Note 5: Personaleomkostninger 2017 2016
Løn & gager 31.410.532      29.504.497      

Pensionsomkostninger  4.080.777        3.583.549        

Andre sociale omkostninger -265.701          223.756           

Øvrige personaleomkostninger 146.693           94.121             

35.372.301    33.405.923    

Hvilket fordeler sig således på regnskabsposter: 
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter 5.271.409 6.251.144

Administrationsomkostninger o.l. 3.468.387 2.279.391

Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter 26.632.506 24.875.389

35.372.301    33.405.923    

Ledelsesvederlag 
Direktør 1.097.216 1.074.713

Formand og næstformand 75.000 75.000

1.172.216      1.149.713      

Note 6: Projektmidler overført til kommende år 2017 2016
Socialministeriet, Videreførelse af Børns Vilkårs Bisidderkorps 2.261.920        1.248.538        

Socialministeriet, Støtte til børn i Erstatningssager 1.564.773        618.872           

Socialministeriet, Udvidelse af åbningstiden -                  244.594           

TrygFonden, Bedre Børneinddragelse 1.100.000        -                  

Børnejurist 16.400             -                  

Trygfonden, Verdens Bedste BørneTelefon 1.010.175        186.167           

Egmont Fonden, Støtte til Børn i Skilsmisse 204.098           1.438.656        

Børn hjælper Børn 400.000           

Stryhnfonden, Indsats for Småbørn, 1.000.000        

    7.557.366      3.736.827      

Hvilket fordeler sig således på regnskabsposter:
Indsamlede offentlige midler 1.013.382 1.543.980

Indsamlede private midler 3.241.506 1.438.656

Overført fra tidligere år 3.302.478 754.191

7.557.366      3.736.827      

Note 7: Anden gæld 2017 2016
Moms og afgifter  961.597           99.039             

Skyldig A-skat, sociale bidrag m.m. 246.776           62.270             

Skyldige feriepenge   5.057.089        4.650.922        

Skyldig løn   136.615           78.666             

Uforbrugte projektmidler, som tilbagebetales -                  1.164.282        

6.402.077      6.055.179      

Note 8: Leje- og leasingforpligtelser
Foreningen har huslejeforpligtelser vedrørende det nye lejemål Trekronergade 26 på 22,9 mio. kr. i lejeperioden

Opgørelsen af projektmidler overført til kommende år, er forbundet med regnskabsmæssige skøn.
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Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav, årsregnskabslovens be-

stemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger, der følger af organisationens særlige 
1 for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse. 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver og forpligtelser 

Aktiver er værdier ejet af eller skyldige beløb til Børns Vilkår. Størstedelen er værdipapirer, li-

kvide beholdninger og tilgodehavender, som organisationen er berettiget til (bindende tilsagn), 

men endnu ikke har modtaget på balancedagen. Dertil kommer periodeafgrænsningsposter, 

som er betalte omkostninger inden balancedagen, men som vedrører perioden efter balance-

dagen.  

 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at 

fremtidige økonomiske fordele vil tilgå Børns Vilkår, og det enkelte aktivs værdi kan måles påli-

deligt. 

 

Forpligtelser er beløb, som organisationen skylder til andre. Størstedelen af forpligtelserne er 

leverandørgæld til leverandører, som har leveret inden balancedagen, men som først betales 

efter balancedagen, samt anden gæld, der primært er lønrelateret gæld til det offentlige (A-

skat o.l.) Dertil kommer projektmidler overført til næste år, hvor Børns Vilkår har modtaget til-

skudsmidler i indeværende år, men endnu ikke har anvendt hele tilskuddet, hvorved de reste-

rende projektmidler overføres til efterfølgende år.  

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når Børns Vilkår som følge af en tidligere begivenhed har en 

retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 

organisationen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.  

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning 

sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages 

                                                      
1 De foreløbige retningslinjer, som angivet i udkastet til ISOBRO-eksempelregnskabet af februar 2016 
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hensyn til forudsigelige risici og tab, der måtte fremkomme inden årsrapporten aflægges, og 

som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

Indtægter og omkostninger 

Indtægter er beløb, som har forøget årets resultat og egenkapital. Eksempler på indtægter er 

tilskud fra offentlige myndigheder eller private organisationer, donationer, varesalg og salg af 

tjenesteydelser, kontingentbetalinger fra medlemmer, renter på bankindeståender, værdistig-

ninger på værdipapirer o.l. 

 

Omkostninger er beløb, som er forbrugt og dermed har formindsket årets resultat og egenkapi-

tal. Eksempler på omkostninger er løn og gager til medarbejdere, husleje og kontorholdsom-

kostninger, renteudgifter og værdifald på værdipapirer o.l.  

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger ind-

regnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Organisationens indtægter omfatter indsamlede offentlige midler (tilskud og bevillinger mv.), 

indsamlede private midler (private bidrag og kontingenter, bidrag fra fonde og virksomheder, 

sponsorater, indtægter fra indsamlinger o.l.) og indtægter ved egen virksomhed (indtægter ved 

udlejning af lokaler, oplæg, undervisning og forlag o.l.).   

 

Indtægter indregnes generelt i årsregnskabet, når: 

 

• de indtægtsskabende ydelser er udført,  

• indtægten kan måles pålideligt,  

• det er sandsynligt at betaling for ydelsen vil finde sted,  

• omkostningerne forbundet med levering af ydelsen kan måles pålideligt og  

• der foreligger dokumentation for, at der er en indtægt.  

 

Indtægter i form af bevillinger, bidrag, sponsorater, donationer o.l., hvor giver har betinget sig, at 

anvendelsen skal opfylde nogle nærmere fastsatte mål e.l., indregnes i resultatopgørelsen, når 

de givne betingelser er opfyldt. Dette vil typisk være i forbindelse med, at midlerne forbruges. 
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Beløb, der er modtaget før betingelserne er opfyldt, indregnes som en forpligtelse i balancen 

(som projektmidler overført til næste år under Passiver).  

 

Indtægter i form af bevillinger, bidrag, sponsorater, donationer o.l., hvortil der ikke er knyttet 

særlige betingelser fra giver, indregnes i resultatopgørelsen, når der er erhvervet endeligt til-

sagn fra giver, der typisk falder sammen med tidspunktet for modtagelse af beløbet.  

 

Indtægter fra kontingenter fra medlemmer indregnes i resultatopgørelsen ved modtagelse af 

beløbene, da der ikke er knyttet særlige betingelser hertil.  

 

Indtægter fra indsamlinger indregnes i resultatopgørelsen, når de modtaget.  

 

Indtægter i form af honorarer fra leje af lokaler, oplæg, foredrag o.l. indregnes i resultatopgørel-

sen, når det enkelte kursus eller foredrag er gennemført. 

 
Omkostninger 

Omkostningerne indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for afholdelse, medmindre le-

verandøren endnu ikke har leveret, hvorved omkostningen indregnes som en periodeafgræns-

ningspost.  

 

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter omfatter omkostninger, der direkte er afholdt 

til opnåelse af de tilknyttede indtægter og som ellers ikke ville have været afholdt, hvis ikke de 

indtægtsskabende aktiviteter var gennemført. Det er eksempelvis udgifter til fundraising og 

kommunikationskampagner.  

 

Omkostninger ved egen virksomhed dækker over omkostninger, som er forbrugt i tilknytning 

til Indtægter ved egen virksomhed. Hovedparten heraf er omkostninger i forbindelse med eks-

terne uddannelsesaktiviteter.  

 

Administrationsomkostninger er omkostninger, der direkte kan henføres til organisationens ad-

ministrative funktioner. Heri indgår eksempelvis omkostninger til økonomifunktion, kontor-

holdsomkostninger o.l.  

 

Omkostninger anvendt til formålsbestemte aktiviteter omfatter direkte henførbare afholdte 

omkostninger til gennemførelse af regnskabsårets formålsbestemte aktiviteter. Det er primært 
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omkostninger i forbindelse med projekter, som har offentlig eller privat bevilling, og dækker 

derved både over løn og eksterne omkostninger.  

 

Fællesomkostninger fordeles til de fire grupper af omkostninger på baggrund af fordelingsnøg-

ler, såsom timeregistrering og antal årsværk. Børns Vilkår fordeler alle fællesomkostninger som 

princip. I de fordelte fællesomkostninger indgår bl.a. husleje, uddannelse og lignende.  

 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og omkostninger, realiserede 

og urealiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer o.l.  

 
Balancen 
Finansielle anlægsaktiver 

Finansielle anlægsaktiver omfatter værdipapirer, der påtænkes holdt til udløb, samt tilgodeha-

vender i form af huslejedeposita. Værdipapirer måles til dagsværdi og huslejedeposita måles til 

amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med 

fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der ved-

rører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger består af ikke-bundne bankindeståender. 

 

Egenkapital 

Egenkapital består af en disponibel kapital, der består af overførte regnskabsmæssige resulta-

ter fra tidligere år.  
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Gældsforpligtelser 
Leverandørgæld og Anden gæld måles til amortiseret kostpris, sædvanligvis svarende til nomi-

nel værdi.  

 

Projektmidler overført til næste år 

I denne regnskabspost indgår midler fra øremærkede bevillinger, tilskud o.l., som ikke er an-

vendt i regnskabsåret og som derfor endnu ikke kan indtægtsføres.  

 

Bemærk at regnskabsposten er behæftet med regnskabsmæssige skøn, da projektregnska-

berne, som overførslerne er baserede på, endnu ikke er endeligt godkendt tilskudsgivere, da 

tidsfristerne for regnskabsaflæggelserne først ligger senere på året end årsregnskabsaflæggel-

sen. 


