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PlanBørnefonden er en af Danmarks største privatfinansierede børnerettighedsorganisationer. Vi kæmper hver dag for at sikre børn og  
unges rettigheder i verdens mest skrøbelige områder – og specielt for pigerne, der i særlig grad er ramt af ulighed. Vi arbejder for at børn 
skal kunne klare sig, uanset hvor de er født og hvilket køn de har. At piger og drenge har samme muligheder og vilkår i livet er fundamentet 
for, at de i fremtiden kan bygge bedre lokalsamfund og være med til at skabe en mere lige verden. PlanBørnefonden er medlem af en af 
verdens store børneorganisationer, Plan International, som driver programmer i 52 af verdens fattigste lande.
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Den 1. juli 2018 fusionerede Plan Danmark og BØRNEfonden, 
og blev til PlanBørnefonden. Bag fusionen lå en fælles vision 
og ambition om at give endnu flere af verdens mest 
marginaliserede børn og unge muligheden for at få et 
anstændigt liv. PlanBørnefonden er medlem af en af verdens 
store børneorganisationer, Plan International, som driver 
programmer i 52 af verdens fattigste lande. 

Vores indflydelse og indvirkning som samlet organisation er  
allerede steget betydeligt. I dag er PlanBørnefonden en af 
Danmarks største børnerettighedsorganisationer, og størrelse, 
styrke og vores samlede kompetencer er afgørende, når vi 
hver dag kæmper for at sikre børn og unges rettigheder og 
adgang til lige muligheder – uanset køn.

I Vestafrika er Plan nu ubetinget den største donor i Togo, 
Benin, Mali og Burkina Faso. Dette betyder stor impact 
direkte i programarbejdet i disse lande, hvor vi har mange 
sponsorer, og i det vigtige arbejde med især børn og pigers 
rettigheder i den absolut fattigste del af verden.

FUSIONEN
Fusionen har haft en positiv indflydelse på en række områder. 
BØRNEfondens tidligere samarbejdspartner, Child Fund 
International USA, modtog nyheden om fusionen positivt, og 
vi har netop forlænget vores samarbejdsaftale. Men ikke alt 
har været nemt. En anden mangeårig samarbejdspartner, 
Barnfonden Sverige, valgte desværre at bryde den aftale, vi 
havde om en længerevarende udfasning af vores 
sponsorprojekter i Mali og Burkino Faso, og opsagde i stedet 
samarbejdet fra den ene dag til den anden. Som 
udgangspunkt en vanskelig situation som vi imidlertid har 
håndteret således, at ingen børn er ladt i stikken. 

PlanBørnefonden er i dag karakteriseret ved stor 
organisatorisk og økonomisk robusthed. Vi har kunnet sænke 
vores administrationsomkostninger både i København og i 
programlandene i Vestafrika, og vi har i kraft af vores størrelse 
kunnet tiltrække flere institutionelle donorer og styrket 
samarbejdet med Danida. Vi har derfor glædet os til at dele 
PlanBørnefondens første årsrapport med vores sponsorer, 
private bidragydere, institutionelle donorer og partnere.

Vores ambition er at fastholde et højt niveau for åbenhed og 
transparens og udbygge den tillid, vi allerede nyder.

VERDENSMÅL ER OGSÅ VORES MÅL
I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere en ambitiøs 
udviklingsdagsorden, FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig 
Udvikling, som frem til 2030 skal navigere os alle mod en 
mere bæredygtig udvikling. De næste ti år vil Verdensmålene 
derfor fortsat være ledende i PlanBørnefondens arbejde. Med 
fokus på vores kerneindsats, at sikre og fremme børn og 

SAMLET ER VI STÆRKERE
Af Stine Bosse, formand, og Gwen Wisti, adm. direktør

forord

SUNDHED
OG TRIVSEL

KVALITETS-
UDDANNELSE

LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE

ANSTÆNDIGE JOBS 
OG ØKONOMISK 
VÆKST

FRED, RETFÆRDIGHED OG 
STÆRKE INSTITUTIONER

RENT VAND
OG SANITET

BÆREDYGTIGE BYER
OG LOKALSAMFUND

PARTNERSKABER
FOR HANDLING

”Vores mission er at sikre børn 
og unges rettigheder og skabe 

lige muligheder uanset køn. Men 
vi kommer ikke i mål, hvis vi ikke 

får løftet pigerne.”

fortsættes
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unges rettigheder, bidrager vi i særlig grad til opfyldelsen af 
otte mål, som har stor indflydelse på at de børn og unge, som 
vi arbejder for og sammen med, får opfyldt deres 
grundlæggende behov og rettigheder.

PIGERNE SKAL LØFTES
Vi når ikke ét eneste af FN's Verdensmål, såfremt vi ikke 
adresserer de dybereliggende årsager til eksklusion og 
marginalisering. Vi vil kun lykkes, hvis vi sætter et særligt 
fokus på pigers rettigheder og ligestilling, da pigerne ofte er 
ramt af ulighed og har få og ringe fremtidsmuligheder. Derfor 
har vi fokus på ligestilling i alle vores programindsatser.

PARTNERSKABER
Fusionen har betydet, at vi er langt bedre positioneret i forhold 
til at indgå nye partnerskaber både på nationalt og globalt 
niveau. 

Gennem vores Strategiske Partnerskab med Danida bygger vi 
videre på BØRNEfondens mangeårige indsats og 
tilstedeværelse for børn og unge i de fattigste landområder i 
Vestafrika, samt Plan Danmarks særlige fokus på den ulighed 
der findes i slummen i de store byer i Østafrika. Her er 
indsatserne fokuseret på unge i Mali, Burkina Faso, Benin, 
Togo og Kenya, Etiopien, Zimbabwe og Uganda. 

Vi har desuden i år indgået et partnerskab med Poul Due 
Jensens Fond. Sammen tester vi soldrevne vandpumper i 
Togo, der kan levere rent vand til selv de mest fjerntliggende 
landsbyer. Vi har også arbejdet tæt sammen med Maternity 
Foundation i et innovativt projekt, som giver fødende kvinder 
og deres spædbørn en større chance for at overleve i 
Etiopiens flygtningelejre. Og vi har indgået et humanitært 
samarbejde med Novo Nordisk Fonden i forbindelse med 
vores genopbygningsarbejde efter cyklonen Idai i 
Mozambique, Zimbabwe og Malawi. 

INTERNATIONAL INDFLYDELSE
PlanBørnefondens indsats bidrager konkret til Plan 
Internationals globale strategi ”100 Million Reasons” (100 
millioner grunde), der har som mål at nå ud til 100 millioner 
piger inden udgangen af 2022. Vores mission og arbejde taler 
direkte ind i den globale strategi, og vi bidrager målrettet til at 
visionen lykkes ved at skabe positive forandringer for verdens 
mest udsatte piger og unge kvinder og kæmpe for deres 
ligestilling. 

At kæmpe for forandring kræver indflydelse, lokalt og globalt, 
og med BØRNEfondens og Plan Danmarks samlede 
kompetencer i PlanBørnefonden, kan vi nu sikre vores globale 
indflydelse som medlem af den internationale organisation. 

I 2018 blev formand Stine Bosse medlem af Plan 
Internationals programkomite, hvori vi har platformen til at 
styrke og viderebringe vores stærke programmatiske 
fokusområder og praksis.

VI VIL ENGAGERE DANMARK
Vores vision er at være den organisation, der samler og 
engagerer Danmark i kampen for udsatte piger og unge 
kvinders ligestilling.

I 2018 har vi blandt andet stiftet Pigeprisen, som hylder en 
person(er), organisation eller virksomhed, som gør en 
ekstraordinær indsats inden for ligestilling ved at bidrage til 
holdningsændringer og ved at iværksætte tiltag, som særligt 
fremmer børns rettigheder og ligestilling mellem kønnene. I 
2018 gik prisen til Faridah og Zaharah, som vandt prisen for 
deres arbejde for piger og unge kvinder i slummen i Kampala, 
Uganda.

TAK FOR STØTTEN
Vores arbejde kan kun lade sig gøre takket være vores 
sponsorer, private bidragydere, institutionelle donorer og 
partnere. Støtten fra 55.000 private danskere, virksomheder, 
fonde samt lokale og nationale myndigheder er grunden til, at 
vi kan yde en bæredygtig indsats og se resultater hver dag. 

De mange danske sponsorer er en del af et globalt fællesskab 
med mere end en million sponsorer, som støtter 1,2 millioner 
sponsorbørn. Dét at vi følger sponsorbørnene og deres 
familier år for år, giver en nærhed og et nærvær i vores 
arbejde, som er unikt. Vi kender børnene og de unge, og vi 
ved at vores indsats gør en kæmpe forskel i deres liv. Vi er 
taknemmelige for støtten og tiltroen og ydmyge over for den 
store opgave. 

På de følgende sider kan du læse om vores arbejde og 
resultater fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2019. 

Stine Bosse
Formand

Gwen Wisti  
Adm. direktør 
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Sammen med PlanBørnefonden besøgte den anerkendte 
modefotograf Signe Vilstrup Kiberaslummen i Nairobi, Kenya i 
vinteren 2018. Her portrætterede hun 13 modige piger og 
kvinder, som alle har været udsat for vold og overgreb. I 
udstillingen deler kvinderne deres stærke fortællinger og 
uddyber, hvilken udvikling de har gennemgået.  

Fotoudstillingen med titlen ”Transformation” blev åbnet ved 
daværende udviklingsminister Ulla Tørnæs med 
tilstedeværelse af H.K.H. Kronprinsessen. Udstillingen har 
efterfølgende kunnet opleves landet over. Transformation er 
set af mere end en halv million mennesker og er dækket af 
magasiner, radio, tv og aviser, lokalt og nationalt. Udstillingen er 
ledsaget af minipodcasts og foredrag.

Kristine Sloth er en af Danmarks største influencere med op mod en halv million 
seere pr. måned på YouTube. Siden 2017 har Kristine som ambassadør besøgt 
Kenya og Uganda for at sætte fokus på ligestilling og de barrierer, der særligt 
rammer piger. 

Kristines YouTube-videoer, der omhandler PlanBørnefondens projekter, har fået 
flere end to millioner visninger, og Kristine har holdt foredrag på skoler over hele 
landet. Hun vandt desuden prisen ”Årets Budskab” ved prisuddelingen 
Guldtuben 2018 for Youtube-serien ”Min mor og jeg i Afrika”. I serien besøger 
hun det østafrikanske land Uganda sammen med sin mor Louise, hvor de 
møder nogle af de piger som PlanBørnefonden støtter i Ugandas slumområder.

Kristine Sloth og hendes mor besøger børn, som er 
en del af PlanBørnefondens projekter i Kenya.

H.K.H. Kronprinsessen og Signe Vilstrup til åbningen af fotoudstillingen Transformation. 
Fotograf Flemming Gernyx

Højdepunkter 
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H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbning af Kendt
fotografs udstilling om stærke Kenyanske kvinder  

Vores ambassadør Kristine  
Sloth skaber synlighed om  
ligestillingsarbejde i Østafrika



FN’s Internationale 
Pigedag 2018

Pigerne overtog  
ministerposten

Den 11. oktober er FN's Internationale Pigedag. 
PlanBørnefonden bruger dagen til at sætte fokus på, at alle 
piger har ret til en hverdag fri for vold, ret til skolegang og ret 
til at bestemme over egen krop. Det sker bl.a. gennem 
takeovers, hvor piger verden over bliver borgmestre, ministre, 
tv-værter og virksomhedsledere for en dag. Målet er, at 
pigerne gør opmærksom på, at de har en plads ved 
beslutningsbordet. Pigedagen markerer de positive 
forandringer der sker, når en pige får mulighed for at uddanne 
sig og bestemme over sit eget liv. Når piger går forrest, 
gavner det hele samfundet. 

I 2018 blev Pigedagen markeret i samarbejde med 
Udenrigsministeriet ved tre begivenheder: FN’s 
generalforsamling i New York, ministerbesøg i Uganda og 
FN’s Pigedag i København. Alle tre begivenheder blev dækket 
gennem partnerskaber mellem PlanBørnefonden og nationale 
medier i New York, Uganda og Danmark. 

Hovedpersonerne var 19-årige Faridah og 17-årige Zaharah. 
De kommer fra slumområdet Kawempe i Ugandas hovedstad 
Kampala. Faridah og Zaharah er begge eksempler på piger, 
der har oplevet udnyttelse og overgreb og som blev nægtet 
muligheden for at gå i skole. I slummen i Kampala arbejder de 
begge som frivillige i Plan International, hvor de kæmper for 
pigers ret til et liv uden vold og for at gøre deres lokalsamfund 
til et bedre sted at leve. Piger som dem har ret til en stemme. 

Ved FN’s 73. generalforsamling i New York indtog Faridah 
talerstolen efter daværende udviklingsminister Ulla Tørnæs. 
Med bevægende overbevisning i stemmen fortalte Faridah om 
sit liv med en opfordring til verdens ledere om at gøre mere for 
de millioner af piger verden over hvis rettigheder krænkes.

Det hele kulminerede den 
11. oktober i København, 
hvor pigerne på FN’s 
Internationale Pigedag tog 
”magten” som 
udviklingsminister for en 
dag. Dagen begyndte med 
et møde på Christiansborg, 

og fortsatte ved et arrangement på Nærum Gymnasium. Her 
fik gymnasieelever mulighed for at spørge ind til Faridah og 
Zaharahs kamp for pigers rettigheder. Eleverne fik også 
mulighed for at spørge ministeren om, hvad Danmark gør for 
piger som Faridah og Zaharah. Pigerne overtog derudover 
ministerens sociale medier, hvorfra de satte ord på de 
udfordringer de møder i Kampala.
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19-årige mor til to, Faridah fra Kampalas slum, talte om pigers ret til 
skolegang foran Macron, Trudeau og May ved FN´s generalforsamling  
i 2018. Fotograf Osie Greenway

”Unge pigers liv bliver aldrig  
bedre, hvis magthaverne kun  
respekterer sig selv.”
- Faridah

Udviklingsministeren 
besøgte pigerne i  
slummen i Uganda
Få dage efter FN’s generalforsamling mødte 
udviklingsministeren pigerne i deres hjemby Kampala i 
Uganda. Her fik hun et indblik i deres liv, deres udfordringer 
og hvordan de arbejder for piger og kvinders rettigheder.

Højdepunkter 

Faridah tog ordet  
i New York



I 2018 stiftede vi Pigeprisen, som nu uddeles hvert år i 
forbindelse med FN’s Internationale Pigedag. Med Pigeprisen 
ønsker PlanBørnefonden at hylde en person(er), organisation 
eller virksomhed, som gør en ekstraordinær indsats inden for 
ligestilling ved at bidrage til holdningsændringer og ved at 
iværksætte tiltag, som særligt fremmer børns rettigheder og 
ligestilling mellem kønnene. 

I 2018 gik Pigeprisen til Faridah og Zaharah for deres kamp 
for piger i Kampalas slum i Uganda og for deres mod til at 
dele deres personlige historier om seksuelle overgreb, 
fattigdom og en hverdag uden forældre. Med prisen fulgte  
et toårigt skolestipendium.

PlanBørnefondens Pigepris
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I 2018-2019 udgav vi podcastserien 
"Optimisten" om FN's Verdensmål  
med journalist Esben Bjerre, der er 
influencer og tv-vært. Serien oplyser og 
inspirerer unge og voksne i Danmark til 
selv at arbejde for Verdensmålene. Den 
har fået mere end 96.000 afspilninger og 
har fem stjerner på Apples Podcast-app. 
Serien lever videre og vil indgå som en del  
af et undervisningsmateriale til 
ungdomsuddannelser i Danmark.

Pigeprisen 2018 blev uddelt på spillestedet Vega i København på FN’s Internationale Pigedag. Prisen gik til de to stærke og modige piger, Faridah 
og Zaharah, som arbejder for at skabe et bedre liv for piger i Kampalas slum.

Højdepunkter 

Optimisten



I 2019 gik støtten fra Danmarks Indsamling til at styrke de 
tusindvis af piger, der dagligt udsættes for vold og overgreb i 
verdens slumområder. Med støtten vil PlanBørnefonden 
hjælpe piger, der bor i farlige slumområder i Cotonou, Benins 
hovedstad. Her har 70% af kvinderne været udsat for vold i 

løbet af deres liv, og frygten for vold, misbrug og overgreb er 
en del af hjemmet, af byen og arbejdspladsen. Med støtten vil 
piger nu modtage hjælp til at bearbejde oplevelserne samt 
inddrages i hvilke løsninger, der kan bidrage til mere tryghed 
og sikkerhed i deres områder. 

Danmarks Indsamling 2019
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Piger i Cotonou, Benin. 

PlanBørnefonden stillede med et stærkt hold af dygtige fagfolk 
og kendte debattører til årets folkemøde. Blandt andet 
diskuterede bestyrelsesformand for PlanBørnefonden, Stine 
Bosse, bæredygtighed og FN’s Verdensmål med 
psykologiprofessor Svend Brinkmann. Journalist og tv-vært 
Esben Bjerre var også med for at lave en live-udgave af 
podcasten “Optimisten” hvor flere af dem, der har magten til at 
gøre en forskel fik mulighed for at forklare, hvor optimistiske de 
tør være på Verdensmålenes vegne.

Højdepunkter 

Folkemødet 2019



Sarahs stedfar har voldtaget hende siden hun var 12 år 
gammel. Hendes mor havde ikke penge til at sende hende i 
skole, og i fortrolighed tilbyder stedfaren at betale Sarahs 
skolegang, hvis hun til gengæld gør noget for ham. 
Overgrebene sker to til fire gange om måneden. Da Sarah 
fylder 14 opdager hun, at hendes stedfar har gjort hende 
gravid. Han truer med at slå hende ihjel, hvis hun fortæller det 
til nogen. Som resultat ender Sarah med at leve på gaden og 

holder sig i live ved at spise det skrald hun finder. Hendes lille 
søn kommer til verden på et hospital lidt uden for Kibera og 
en læge insisterer på at kontakte hendes mor. I dag bor Sarah 
med sin søn hos sin mor og Sarahs mindre søskende. De bor 
alle i et rum på ti kvadratmeter, hvor de skiftes til at sove i 
sengen og på gulvet. Sarah er angst for at hendes stedfar 
skal finde hende, og hun har aldrig fortalt sin mor, hvem der er 
far til barnet. 

Fotograf Signe Vilstrup

Transformation

”Min transformation var  
beslutningen om, at jeg aldrig 
igen vil lade en mand gøre mig 
fortræd. Jeg er stærk, og jeg 

kan tage vare på mig selv”
- Sarah
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Programindsatser 

Programindsatser

Sådan ARBEJDER VI
PlanBørnefondens største styrke er den kvalitet, vi leverer i 
vores programarbejde, som skaber en positiv og mærkbar 
forskel for udsatte børn og unge verden over.

I dag når vi ud til tusindvis af børn, unge og familier, der bor i 
nogle af verdens mest skrøbelige og sårbare landdistrikter og 
slumområder i større byer. Her arbejder vi fokuseret på at 
styrke lokalsamfundene gennem en integreret og 
helhedsorienteret indsats. Vi har allerede skabt solide 
resultater, og vi ved, at vores integrerede programfokus i de 
kommende år vil skabe en endnu større forandring for udsatte 
børn og unge. 

Vi sikrer fuld integration af vores samlede kernekompetencer i 
vores programarbejde ved at kombinere BØRNEfondens 
stærke kompetencer i at sikre en sund og tryg udvikling for 
børn og unge (hovedsageligt i landområder i Vestafrika), og 
Plan Danmarks solide erfaring med at støtte og styrke unges 
kompetencer – og dermed muligheder – ved at involvere de 
unge selv, så de aktivt bliver en del af forandringen i deres 
lokale bymiljøer (primært i Østafrika). 

Med PlanBørnefondens stærke forståelse af lokale, nationale 
og globale kontekster til at finde nye og innovative tilgange til 
at løse komplekse problemer og sikre opretholdelse af børns 
rettigheder, skaber vi en bæredygtig udvikling. 

Målrettet indsats inden for tre programindsatser
En multifacetteret indsats er nøglen til at løfte vores mission. 
For at børn f.eks. kan få en god uddannelse, har de behov for 
adgang til rent vand. Og hvis en ung kvinde skal have en 
uddannelse og et ordentligt job, skal hendes liv være uden 
risiko for vold og udnyttelse eller for at blive mor som 14-årig.

Som en del af Plan International og et bredere felt med 
udviklingspartnere ved vi, at vi ikke kan gøre alt selv, hvis vi 
ønsker at være effektive, ligesom vi ikke kan være til stede 
overalt. I stedet vil vi altid bestræbe os på at forbedre vores 
kompetencer inden for nøje udvalgte programmatiske 
fokusområder, hvor vores ambition er at være i front, når vi 
måler på påvirkningen.

På denne måde konverterer vi også midler bedst muligt til en 
reel og dokumenterbar forandring i børn og unges liv.
Vores indsats er derfor målrettet inden for tre programindsatser, 
som indbyrdes favner en fælles tilgang til at fremme børn og 
unges rettigheder og lige muligheder mellem kønnene. 

Vores tre programindsatser er:
1. Sikre børn en sund og tryg barndom.
2. Unge som aktive forandringsagenter.
3.   Skabe modstandsdygtige lokalsamfund og yde  

humanitær bistand.
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De første år i et barns liv er afgørende for barnets evne til at 
lære og udvikle sig resten af livet. Vores målgruppe her er de 
0-6-årige samt deres forældre, og vores indsats omfatter 
sundhed, ernæring, rent vand og beskyttelse, herunder 
adgang til fødselsattester og udvikling af børns kognitive evner 
samt sociale og emotionelle udvikling, som bl.a. sikres 
gennem leg, støtte til forældre og udvikling af tilbud. 

Vi er en succes, når … 

 -  Forældre og alle børn, uanset køn, i de 
lokalsamfund vi arbejder i, er registreret ved 
fødslen, har adgang til sund ernæring, 
sundhedsydelser, leg og alderssvarende 
stimulering.

 -  Mænd og kvinder deler ansvaret for deres 
børns opvækst og trivsel.

SUNDHED
OG TRIVSEL

LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE

KVALITETS-
UDDANNELSE

RENT VAND
OG SANITET

FRED, RETFÆRDIGHED OG 
STÆRKE INSTITUTIONER

Programindsats 1
Sikre børn en sund og tryg barndom
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18-årige Doreen og hendes søn Alpha fra Bondodistriktet i Kenya.

Programindsatser



Mali i Vestafrika er et af de fattigste lande i verden og har i 
mange år været plaget af konflikter, uro og ustabilitet. Pigerne 
her er blandt de mest udsatte og har ikke de samme 
muligheder som drenge.

Men det er lige så stille ved at ændre sig ved hjælp af noget 
så simpelt som fodbold. Projektet ”Kick It” blev lanceret i 
2017 og handler om at sikre adgang til samme rettigheder for 
piger såvel som drenge.

Projektet sikrer, at pigerne får lov til og mulighed for at spille 
fodbold – også i skoletiden. PlanBørnefonden og vores lokale 

kontor samarbejder i projektet med Malis 
uddannelsesministerium, Malis kvindelige fodboldliga  
og FIFA’s repræsentanter i Mali.

Foruden at spille fodbold bliver pigerne undervist i ledelse, 
kompetenceudvikling og rettigheder – særligt om retten til 
egen krop.

Projektet er støttet af flere danske virksomheder og bygger 
videre på det arbejde vi allerede udfører i Mali takket være 
PlanBørnefondens sponsorer.
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Fodboldhold i Mali. Nybagt mor på fødeklinik. 

Vi øger den generelle sundhed i togo

Pigers muligheder styrkes gennem fodbold i Mali 

Mange hjem i det fattige land Togo i Vestafrika er ikke hjem for 
børn. Dårlig hygiejne og sanitet har store konsekvenser 
særligt for gravide, nybagte mødre og helt små børn og kan 
have dødelige konsekvenser. 

PlanBørnefonden vil derfor skabe trygge og sunde hjem og 
gode opvækstvilkår for børn de første år af deres liv, så 
hjemmet og hverdagen ikke udgør en trussel for deres 
udvikling og forhindrer dem i at opfylde deres fulde potentiale 
på grund af bl.a. sygdomme. 

Det gør vi gennem tre indsatser: hygiejne og sanitet, 
mødresundhed og ernæring. PlanBørnefonden opfører bl.a. 
familielatriner i 11.000 hjem med børn, forbedrer og styrker 
fysiske faciliteter på fem sundhedsklinikker og efteruddanner 
30 sundhedspersoner inden for de tre indsatsområder. 

Vores aktiviteter omkring mødresundhed implementeres i 
samarbejde med Maternity Foundation, som er en dansk 
udviklingsorganisation, der arbejder for at reducere 
dødelighed blandt mødre og nyfødte i udviklingslande. 
 
Indsatsen har allerede gjort en forskel. For eksempel er alle 
sygeplejersker og jordemødre blevet trænet i ernæring og 
sundhed for især børn under fem år, og de er blevet trænet i 
at bruge Safe Delivery App’en, der med korte instruktioner og 
illustrationer kan guide fødselshjælpere. 

Desuden har beboerne i 50 landsbyer i Togo bygget latriner, 
og derved undgår de megen smitte og sygdomme. Det har 
en enorm indflydelse på den generelle sundhed hos familierne 
og i landsbyerne, særligt for børnene.

Programindsatser



Verdens andel af unge under 24 år stiger markant, og mange 
flytter til storbyerne. Vores målgruppe er derfor de 
14-25-årige. I de lande hvor vi arbejder, mangler der 
ordentlige jobs, hvilket skaber fattigdom, udnyttelse og vold, 
herunder tidligt ægteskab, graviditet og migration.

PlanBørnefonden arbejder med en integreret tilgang, hvor vi 
fokuserer på de unges adgang til at kunne tage aktivt 
medborgerskab og organisere sig i fællesskab med andre unge. 
Vi arbejder for at styrke deres muligheder for at få faglig 
uddannelse, lærepladser, adgang til viden og ny teknologi og 
mulighed for at blive entreprenører i land og by. Herudover 
arbejder vi aktivt for at skabe adgang til sundhedsydelser og 
prævention samt sikre unges ret til at bestemme over egen krop.

Vi er en succes, når … 

 -  Unge kvinder og mænd har adgang til 
sundhedsydelser og beskyttelse.

 -  Børneægteskaber og antallet af tidlige 
uønskede graviditeter falder.

 -  Unge kvinder og mænd har lige adgang til 
færdigheder, lærepladser, teknologi eller 
mikrolån, hvis de vil være entreprenører.

 -  Unge kvinder og mænd oplever, at de bliver 
hørt af beslutningstagere og har mulighed for 
sammen at bidrage til udviklingen af deres 
lokalsamfund i byerne eller på landet.

SUNDHED
OG TRIVSEL

ANSTÆNDIGE JOBS 
OG ØKONOMISK 
VÆKST

LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE

BÆREDYGTIGE BYER
OG LOKALSAMFUND

FRED, RETFÆRDIGHED OG 
STÆRKE INSTITUTIONER

Programindsats 2
Unge som aktive forandringsagenter 
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Sounounkou, Rokia, Kadi, Yassa and Abbiatou ved deres skole i Mali.

Programindsatser



I Dakar i Senegal har vi fra november 2016 til april 2019 
arbejdet med at styrke lokale civilsamfundsorganisationers 
kapacitet til at takle by- og miljømæssige udfordringer i 
samarbejde med andre lokale aktører i nogle af Dakars mest 
skrøbelige byområder. Projektet har primært arbejdet med 
eksisterende og nyetablerede ungdoms- og kvindegrupper. 
Projektet blev finansieret med midler fra EU og Civilsamfund i 
Udvikling (CISU) og blev implementeret sammen med 
partnerorganisationen UrbaSEN. 

Projektets formål var at klæde aktive beboere på til selv at 
kunne håndtere by- og miljømæssige udfordringer ved at 
implementere 81 mikroprojekter inden for fem tematiske 
områder: 
- Affaldshåndtering (29 mikroprojekter).
- Bedre toiletforhold (12 mikroprojekter).
- Opsamling af regnvand (11 mikroprojekter).
- Bedre planlægning af offentlige byrum (27 mikroprojekter). 
- Forebyggelse af erosion ved kysten (2 mikroprojekter). 

For at løse udfordringerne var det projektets mål at: 1) 
Organisere civilsamfundsorganisationerne, skabe relevante 
netværk blandt dem og målrettet styrke deres tekniske 
kapacitet til at formulere og iværksætte konkrete initiativer i 
deres nærmiljø, og 2) Yde teknisk assistance til den 
koordinerende enhed for netværkene med henblik på at 
gennemføre kampagner rettet mod offentlige myndigheder og 
andre relevante aktører. 

Projektet har nået sine mål: 90% af de adspurgte unge  
er enige om, at de nu har et bedre bymiljø
Data indsamlet i forbindelse med projektets afsluttende 
evaluering bekræfter, at projektet har opnået stort set alle mål. 

De involverede i projektet betragter mikroprojekterne som 
grundlaget for de mange positive ændringer i byområderne 
og der er stor tilfredshed med processen, implementeringen 
og effekten heraf. 

Projektet har affødt mange målbare, positive ændringer. F.eks. 
er civilorganisationernes evne til selv at tage konkrete initiativer 
tydeligt forbedret og mange af ungdoms- og kvindegrupperne 
har sat nye ideer i søen. De tidligere beskidte og utrygge 
områder er blevet renere og tryggere at færdes i. Der er 
målbare forbedringer af levestandarden, fald i forekomst af 
sygdomme forbundet med spildevand, der er sket en 
reduktion – hvis ikke eliminering – af oversvømmelser på veje, 
forbedring af sanitære forhold i det offentlige rum og 
gadebelysning er installeret i områder, som før var kendt for at 
være farlige.

Mere end 43.000 indbyggere har ifølge projektets database 
draget fordel af de mange konkrete initiativer, hvoraf piger og 
unge kvinder mellem 0-25 år udgør 31%. 90% af de kvinder 
og unge som var involverede i projektet, mener at de i dag har 
et bedre bymiljø på grund af projektet. Sidst, men ikke mindst, 
har projektet bidraget til både at gøre de lokale ungdoms- og 
kvindegrupper til stærke samarbejdspartnere for lokale 
myndigheder, demonstreret hvordan investeringer i et sundere 
og bedre bymiljø kan prioriteres og udmøntes effektivt af 
lokale græsrodsorganisationer og, måske vigtigst af alt, givet 
lokale unge og kvinder en stærk rolle og position i deres 
lokalsamfund. 
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Støtte til mikroprojekter forbedrer  
miljøudfordringer i dakar, senegal

Piger på gaden i Dakar, Senegal. Sådan så en oversvømmet gade i Dakar ud. 

Programindsatser



Mange børn og unge rammes af, at de bor i lande eller 
lokalsamfund, der er præget af langvarige konflikter, krig eller 
naturkatastrofer, bl.a. som følge af klimaforandringerne. 
Sammen med Plan International arbejder vi som følge af vores 
jævnlige kontakt med sponsorbørn og deres familier meget 
tæt på de enkelte lokalsamfund og er derfor tilstede, når 
krisen rammer.

Vi arbejder med at opretholde muligheder for at gå i skole, 
sikre adgang til rent vand og hygiejne samt beskyttelse for 
børn og unge – herunder oprettelse af opholdssteder, hvor 
børn og unge kan være trygge.

Vi er en succes, når … 

 -  Børn og unge kan opretholde deres  
skolegang i en krisesituation.

 -  Børn og unge har adgang til rent vand og hygiejne, 
herunder særligt piger, unge kvinder og mødre.

 -  Børn og unge har adgang til beskyttelse,  
herunder særligt piger, unge kvinder og  
mødre, som oftest er de mest sårbare.

 -  Børn har adgang til ’safe spaces’, hvor de kan lege 
og opretholde en så normal hverdag som muligt.

KVALITETS-
UDDANNELSE

RENT VAND
OG SANITET

LIGESTILLING
MELLEM KØNNENE

Programindsats 3
Skabe modstandsdygtige lokalsamfund 
og yde humanitær bistand
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Efter cyklonen Idai boede 14-årige Sylvia og hendes familie i et telt, Zimbabwe.

Programindsatser



Vi støtter hurtigt og effektivt  
ved akutte kriser
Cyklonen Idai
I marts 2019 forårsagede cyklonen Idai store ødelæggelser og 
oversvømmelser i Malawi, Mozambique og Zimbabwe. Byen 
Beira i Mozambique med 500.000 indbyggere blev særligt 
hårdt ramt, og FN vurderede at 90% af byen blev ødelagt. 
Efterfølgende er kraftig regn i området fortsat, hvilket skaber 
yderligere nødsituationer og brug for humanitær bistand. Mere 
end 1,6 millioner mennesker blev hårdt ramt af cyklonen og 
den følgende regn, og mange lever uden adgang til mad, rent 
vand og husly.  

PlanBørnefondens indsats
Vores indsats er fokuseret på at redde liv og imødekomme 
akutte behov. Da cyklonen rasede, var vi klar med nødhjælp, 
beskyttelse og genoprettelse i landene Mozambique og 
Zimbabwe. Plan International har en lang tilstedeværelse i de 
to lande, hvorfor vi med fordel kunne reagere hurtigt og 
begynde implementeringen af aktiviteter. Både Poul Due 
Jensens Fond og Novo Nordisk Fonden bidrager økonomisk 
til indsatsen.   

Vi koordinerer derudover vores arbejde med relevante 
interessenter i områderne, som f.eks. myndigheder, FN, andre 
NGO’er og civilsamfundet. 

1: Sikre overlevelse, 2: sikre stabilisering
I akut opståede kriser arbejder vi med to tilgange. Første 
prioritet i den akutte fase er at sikre menneskers overlevelse, 
hvorefter vi etablerer aktiviteter, som hjælper med 
stabiliseringsfasen. Vi arbejder derfor med følgende: adgang 
til rent vand, sundhed, mad, uddannelse og beskyttelse. 
Derudover er vores kerneopgave i nødsituationer at fremme 
og beskytte børns rettigheder, og vores fokus på piger 
integreres på tværs af alle aktiviteter.     

Uddeling af myggenet redder liv
Risikoen for malaria er ekstra stor i Zimbabwe, Mozambique 
og Malawi efter cyklonen Idai. For at mindske den øgede 
risiko for malaria, har vi uddelt 160.000 myggenet som en del 
af nødhjælpsarbejdet. 

Kvinde bærer nødhjælpspakke fra Plan International hjem i Sofalaprovinsen, Mozambique.
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For at skabe tryghed og bedre fremtidsmuligheder uden vold 
og overgreb, støtter PlanBørnefonden unge kvinder og mænd 
mellem 14-25 år i udsatte byområder i Østafrika og i svært 
tilgængelige landområder i Vestafrika. 

Det gør vi gennem vores Strategiske Partnerskabsaftale med 
Danida på 39 millioner kroner fordelt på otte lande: Kenya, 
Etiopien, Zimbabwe, Uganda, Mali, Burkina Faso, Togo og 
Benin. Aftalen løber fra 2018 og skal genforhandles i 2021.
Målet er det samme i alle otte lande, men forholdene og 
udfordringerne er meget forskellige i by- og landområder. 
Derfor arbejder vi med to forskellige indsatser.

Fælles for aktiviteterne i Vest- og Østafrika er dog, at de 
arrangeres i tæt dialog med de unge og i samarbejde med 
lokale organisationer, ungdomsgrupper, lokale myndigheder 
og uddannelsesinstitutioner.

I landområderne i Benin, Burkina Faso, Mali og Togo har vi  
særligt fokus på indtægtsmuligheder og reproduktiv sundhed
I Vestafrika støtter vi unge, der er bosat i svært tilgængelige 
landområder i Mali, Burkina Faso, Togo og Benin, hvor de 
færreste har adgang til sundhedsvæsenet og uddannelse. I 
landområderne er jobmulighederne små, så de unge 
fastholdes i fattigdom eller nødsages til at migrere i jagten på 

at tjene penge. I Vestafrika sikrer vi adgang til basale 
rettigheder såsom uddannelse, indflydelse og 
familieplanlægning. De unge får også adgang til mikrolån og 
sættes i kontakt med arbejdsgivere, så de kan finde arbejde, 
hvor de bor.

I byerne i Kenya, Etiopien, Uganda og Zimbabwe har vi fokus på 
sikkerhed og rettigheder
Gennem partnerskabsaftalen får unge i storbyerne i Kenya, 
Etiopien, Zimbabwe og Uganda værktøjer til at organisere sig, 
styrke civilsamfundet, kræve deres rettigheder og til at gå i 
dialog med myndighederne. Programmet her hedder ”Safe 
and Inclusive Cities”, hvor initiativer er med til at forbedre 
forholdene for unge kvinder og mænd samt børn i 
storbyernes slumområder.

De unge undervises i medietræning af PlanBørnefonden, så 
de både kan fortælle historier om, hvilke udfordringer de 
oplever og om deres løsninger på, hvad der kan skabe 
tryghed, hvor de bor. De unge deler deres historier via lokale 
medier og med hinanden på Facebook. 

fortsættes

PARTNERSKABERStrategisk Partnerskabsaftale med Danida
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Gennem vores partnerskabsaftale med Danida støtter vi unge i at være aktive forandringsagenter. Her ses unge fra Zimbabwe, som deltager i vores 
medietræningsforløb. 

Strategisk partnerskabsaftale 
med Danida



De unge udvikler sikkerhedsinitiativer
De unge har bl.a. arbejdet med at kortlægge deres område, 
så de sammen med lokale autoriteter kunne markere de 
steder, der er særligt ramt af kriminalitet og vold.

Kortene har vist sig af være et effektivt middel til at mobilisere 
borgere i samfundet til at deltage i sikkerhedsinitiativerne. 
Programmet har været med til at udforme ungdomsledte 
initiativer og interventioner, såsom oplysningskampagner om 
sikkerhed, der bliver støttet af forskellige organisationer og 
lokale myndigheder, herunder politiet. 

solcelleLygtepæle og selvforsvarstræning 
I Zimbabwe har unge samarbejdet med politiet om at opsætte 
solcellelygtepæle, så folk kan føle sig trygge, når de går på 
gaden efter mørkets frembrud.

Ungdomsgrupper i Zimbabwe har også gennemført 
selvforsvarstræning, som bliver betragtet som et vigtigt initiativ 
til at unge kan beskytte sig selv og bekæmpe seksuel chikane 
og vold i deres lokalsamfund. Især har unge kvinder i den 
forbindelse lært at beskytte sig selv mod kriminelle og til at 
bruge de defensive færdigheder til at reducere voldsepisoder. 

Dét at de unge kvinder og mænd selv er i centrum for 
sikkerhedsinitiativerne, bl.a. ved at stå for koordineringen med 
interessenter og beslutningstagere, er med til at øge deres 
medindflydelse og selvtillid. 

Iværksættere i Vestafrika
I 2017 blev ”Boostprogrammet” søsat i Benin i Vestafrika. 
Programmet er en forretningsidé-konkurrence, der sigter mod 

at løfte unge ud af fattigdom ved at give dem målrettede 
muligheder for deres egne virksomheder, og metoden blev 
udviklet med fokus på kvindelige iværksættere. I 2018 blev 
innovationsfonde brugt til at styrke og opskalere 
Boostprogrammet til tre nye lande.

Programmet har tre overordnede mål: 1) at udvikle 
rollemodeller for unge, 2) at skabe indkomstskabende 
aktiviteter og 3) at fremme unge iværksættere. Ansøgere til 
Boostprogrammet skulle indsende deres forretningsidéer, 
hvorefter nogle blev udvalgt. 

Abena kan nu forbedre sine vilkår
I begyndelsen af 2019 modtog 416 iværksættere i Mali, 
Burkina Faso, Togo og Benin hjælp i form af uddannelse, 
mentorordninger og opstartssæt gennem Boostprogrammet. 

Én af dem var 29-årige Abena fra Togo. Abena sælger 
genbrugstøj, som hun køber på markedet i hovedstaden 
Lomé og sælger videre ved at gå fra dør til dør. Enkelte gange 
sælger hun det på markedet.

Gennem Boostprogrammet vandt Abena 150.000 CFA (cirka 
1.700 kr.), som hun har brugt til at købe nyt tøj til sin forretning 
og mannequiner, så hun kan præsentere tøjet flot. Derudover 
er hun medlem af organisationen JVS, der er 
partnerorganisation i Vestafrika. Sammen med JVS og andre 
unge holder hun fire gange om måneden foredrag om ’Sexual 
and Reproductive Health Rights’ med udgangspunkt i sin 
egen historie. 

fortsættes
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Unge i Zimbabwe kortlægger områder med henblik på at skabe øget sikkerhed. Unge samarbejder med myndigheder om at opsætte  
solcellelygtepæle, fordi gadebelysning skaber tryghed.  

PARTNERSKABERStrategisk Partnerskabsaftale med Danida
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Folkelig forankring i Danmark
I Danmark kommunikerer PlanBørnefonden også til unge 
mellem 14-25 år i forbindelse med vores partnerskabsaftale 
med Danida. Vi har valgt især at engagere unge i udsatte 
boligområder i Danmark, da det er en målgruppe, som har 
lavt kendskab til FN’s Verdensmål, udviklingssamarbejde og 
hvis stemmer sjældent bliver hørt. 

For at nå målgruppen tilbyder vi gratis medietræning, hvor de 
unge får en forståelse for medierne og for, hvordan de selv 
filmer, optager lyd og skriver debatindlæg. Medietræningen 
har samme karakter som en komponent i programmet i 
Østafrika, der hedder “Communication for Development”. 

Resultatet for de unge både i Danmark og i Østafrika er, at de 
opnår viden om vores udviklingsarbejde, og at de udvikler nye 
færdigheder, der betyder, at de kan og tør blande sig i 
debatten. 

Medietræningen i Danmark afholdes i samarbejde med 
Ansvarlig Presse og kommunernes helhedsplaner. Efter 
medietræningen har de unge fået deres historier i lokale, 
nationale og internationale medier. 

Derudover arrangerer vi initiativer, hvor unge fra udsatte 
boligområder i Danmark og unge fra slummen i Østafrika kan 
lære af hinandens erfaringer samt udveksle ideer. Det sker ved 
sociale medier, bl.a. Facebookgruppen “Safe and Inclusive 
Cities” og gennem udvekslingsbesøg, hvor unge fra slummen i 
Østafrika besøger Danmark og unge fra udsatte boligområder i 
Danmark rejser med til vores programlande i Østafrika.

De unge får indblik i, hvordan journalister arbejder og stiller kritiske spørgsmål til, hvorfor medier aldrig bringer positive historier om deres område.

PARTNERSKABERStrategisk Partnerskabsaftale med Danida



Vores arbejde gennem sponsorship
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Sponsorship

Sponsorbidrag ændrer livet for verdens mest udsatte børn, får 
dem i skole og giver dem bedre adgang til rent vand og 
toiletter. Vi er derfor meget taknemmelige for den store 
opbakning vi hver dag får fra mere end 55.000 danske 
familier, som har en tilknytning til et sponsorbarn og et 
lokalsamfund igennem vores organisation. Som sponsor 
følger man sit sponsorbarn og barnets lokalsamfund i mange 
år. Dette er med til at sikre et stærkt økonomisk fundament og 
en langvarig tilstedeværelse i de lande, som vi arbejder i. 

Vores danske sponsorer er en del af et globalt fællesskab med 
mere end en million sponsorer og mere end 1,2 millioner 
sponsorbørn. Sponsorbidragene går til at udvikle hele det 
samfund, sponsorbarnet bor i. Og gennem de globale 
sponsorship-programmer arbejder vi i 52 lande med det 
enkelte menneske fra tidlig barndom og frem til voksenalderen. 
Vores udgangspunkt er en rettighedsbaseret tilgang og vores 
primære fokus er det enkelte barns ret til uddannelse, sundhed 
og beskyttelse. Således sikrer vi at børn, teenagere, unge 
mænd og kvinder kan vokse op med uddannelse, aktiv 
deltagelse, beslutningskraft, livskvalitet og sundhed. 

Vi komplementerer den globale programtilgang finansieret 
igennem sponsorship-bidrag med bidrag fra virksomheder, 
private og institutionelle donorer. Dét at vi følger 
sponsorbørnene og deres familier år for år, giver en nærhed og 
et nærvær i vores arbejde, som er unik. Vi kender børnene og 
de unge, og vi ved at vores indsats gør en forskel i deres liv. 

Vores erfaring viser, at sponsorbidrag ændrer børnenes liv
-  Piger og drenge er mere tilbøjelige til at gå i skole i 

samfund, hvor vi har sponsoraktiviteter. 
-  Skoledeltagelsen blandt piger og drenge stiger hvert år, vi 

arbejder i et samfund. 
-  Sponsorbørn er mere tilbøjelige til at få deres fødsel 

registreret. 
-  Sponsorbidrag forbedrer samfundets adgang til vand, og jo 

længere tid vi arbejder i et samfund, jo bedre er adgangen 
til vand og toiletter. 

Sponsorbarn, Emma, og hendes bror, Bernard, i Zambia. 



Med afsæt i vores tre fokusområder, 
mærkesager og med FN’s Verdensmål som 
ramme, sikrer vi en klar sammenhæng mellem 
vores partnerskaber.

Ud over vores Strategiske Partnerskabsaftale med Danida, er 
det en vigtig del af PlanBørnefondens strategi og 
forudsætning for at nå vores mål, at vi indgår partnerskaber 
med private virksomheder såvel som fonde og institutionelle 
donorer. 

Som organisation har vi ikke monopol på udvikling, og ved at 
samarbejde med andre, der med deres viden og kompetencer 
komplementerer os, bliver vi endnu skarpere i vores indsatser. 
Gennem partnerskaberne er vi i stand til at skabe 
bæredygtige løsninger, som også er en del af FN’s 
Verdensmål, nemlig #17.

PlanBørnefonden samarbejder derfor med en række danske 
fonde og virksomheder – både på strategisk niveau og 
gennem enkeltstående donationer.

Sammen med Poul Due Jensens fond skaffer vi vand
Som den eneste danske organisation har vi et strategisk 
samarbejde med Poul Due Jensens Fond. Gennem en 
årrække har vi i fællesskab etableret vandforsyningsanlæg i 

små landsbyer i Togos udkantsområder, og vi har nu også 
indgået et længerevarende strategisk samarbejde. 
Partnerskabet har givet os mulighed for at lave et forsøg i 
Togo med solcelledrevne vandpumper, der kan skaffe vand til 
de landsbyer, der ikke er store nok til at få etableret en 
traditionel vandtank med pumpestationer, som skal tilses af 
myndighederne.

Novo Nordisk Fonden støtter i kriseområder
Det seneste år har PlanBørnefonden modtaget en række 
bevillinger fra Novo Nordisk Fonden (NNF), primært inden for 
uddannelse, ernæring og beskyttede områder for børn i 
kriseområder i Vestafrika (Mali og Niger), Mellemøsten 
(Libanon), Colombia (flygtninge fra Venezuela), samt i det 
sydlige Afrika i kølvandet på cyklonen Idai (Mozambique, 
Zimbabwe og Malawi). NNF og PlanBørnefondens fælles mål 
med midlerne er at sikre børns uddannelse og beskyttelse i 
kriseområder.

Med støtte fra Fonde sikrer vi udsatte i humanitære kriser
Novo Nordisk Fonden og Poul Due Jensens Fond har  
desuden ydet bidrag, der har gjort os i stand til at sikre rent 
drikkevand og mad til de mange tusinde mennesker, der  
mistede deres hjem i Østafrika som konsekvens af cyklonen 
Idai i 2019.

fortsættes

PARTNERSKABER

Poul Due Jensens Fond, Togo.

Samarbejde med danske partnere
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PARTNERSKABER
FOR HANDLING



Piger i Ugandas slum med den trøje Mads Nørgaard 

designede i forbindelse med Pigedagen 2018.  

Fotos: Message, Zenz, Mads Nørgaard, Søstrene Grene.

Frisørkæden Zenz støtter unge piger i Kampalas slum med frisøruddannelse.

Vinderne af PlanBørnefondens Pigepris 2018 sammen med  

ambassadør Masha Vang, alle iklædt t-shirt fra Message, der til  

Pigedagen producerede en tøjlinje til fordel for unge piger i Kampala. 

Når man køber et net i Søstrene Grene, støtter 

man ligestilling mellem piger og drenge.

Joe & The Juice har et sponsorbarn for hver 

butik i hele verden. 

Sammen med danske virksomheder sætter vi fokus på  
ligestilling 
I PlanBørnefonden arbejder vi sammen med en lang række 
virksomheder for at skabe lige muligheder for piger og drenge, 
sikre børns rettigheder og opbygge stærke, bæredygtige 
lokalsamfund for verdens mest udsatte børn. 

I Danmark har vi etableret over 80 partnerskaber med små og 
mellemstore virksomheder, herunder Joe & The Juice, 
Søstrene Grene, Lindpro, Message, Letz Sushi, Nature Planet 
og mange andre. 

Alle vore partnerskaber adresserer Verdensmålene, og vi 
tilpasser vores indsats, så den passer til virksomhedens 
strategiske målsætninger. I samarbejde med virksomhederne 

udfører vi fælles kommunikationsindsatser såsom kampagner 
vedrørende vigtigheden af at piger får en uddannelse. 
Virksomhederne modtager dokumentation for deres støtte til 
brug i deres CSR-rapportering og eksterne kommunikation.

Søstrene Grene er med til at skabe øget tryghed for piger i 
Østafrika
Partnerskabet med Søstrene Grene er etableret i 2018 og 
bliver promoveret i mere end 250 Søstrene Grene-butikker i 
Europa. Dette partnerskab varer i tre år og har fokus på 
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene. Søstrene Grenes 
donation går til vores arbejde med unge i Østafrika og er med 
til at sikre tryghed for piger i byerne.
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FRA  1 .  JUL I  20 18  –  30 .  JUN I  20 19  HAR  D ISSE  V IRKS OMHEDER 
O G  FONDE  STØT TET  MED  MERE  END  500 .000  KR .

Støtte til humanitære og sociale projekter  
i Afrika, Asien og Sydamerika

Sponsorbørn Projekter for udsatte børn i Nepal

PARTNERSKABER

Latriner i Mozambique efter Cyklon Idai Kvinder i shea-værdikæde og  
ernæring af småbørn

Bygger en skole i Benin

Trygge byer for piger ØstafrikaVand, sanitet og hygiejne i Togo



FRA  1 .  JUL I  20 18  –  30 .  JUN I  20 19  HAR  D ISSE  V IRKS OMHEDER 
O G  FONDE  S TØT TET  MED  MINDST  50 .000  KR .

Advokatbistand

Nedbringelse af dødelighed blandt  
mødre og spædbørn i Benin

Fonden af 
17.12.1981

Marie Eleonora &  
Olaf Lies Mindefond 

Støtter pigers rettigheder i Vest- og Østafrika

Rent vand i Vest- og Østafrika

Uddannelse af unge i BeninTeknisk skole i Benin

Carliis 
Sponsorbørn
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Genanvendelige bind til piger i Kenya

Sponsorbørn

Ernæringsprojekt i Benin Uddannelse af unge i Benin

Vandprojekter i Kenya

Uddannelse af unge i Benin

Uddannelse af unge i Benin

Bygger en skole i Mali

PARTNERSKABER

Skolematerialer

Konsulentbistand Advokatbistand

Fodboldprojekt i Mali 

Genanvendelige bind til piger i Kenya

Børnehaver i Benin

Uddanner skræddere i Uganda

Skole i Kenya

Nærum Gymnasium

Copenhagen

Uddanner frisører i Uganda

Fodboldprojekt i Mali 



Alliancer og netværk

Vi har i flere år arbejdet tæt sammen med Global Media 
Campaign to End FGM (GMC), der arbejder for at stoppe 
omskæring af piger ved at træne aktivister, journalister og 
religiøse ledere i at bruge medier til at sætte fokus på 
konsekvenserne af omskæring i deres egne lokalsamfund.
Omskæring kan medføre både psykiske og fysiske 
konsekvenser for pigerne og være årsag til alt fra manglende 
nydelse ved sex over fistula til dødsfald som følge af 
komplikationer ved fødsler.

GMC er aktive i syv lande, og vores samarbejde har indtil 
videre været forankret i Mali, hvor ca. 90% af pigerne er 
omskåret. 

Med støtte fra den danske ambassade i Mali arbejder 
PlanBørnefonden med at oplyse religiøse ledere fra hele 
landet om konsekvenserne ved omskæring og dette er med til 
at aktivere nøglepersoner i kampen for at stoppe omskæring 
af piger.

Samarbejde: Global Media Campaign to end FGM

Fatoumatas historie: De tog min datter

25 Årsrapport 2018-2019

Fatoumata på 23 år fik sin første datter for halvandet år siden. 
Fatoumata kommer fra en familie, der i modsætning til 
flertallet ikke omskærer sine piger. Af samme årsag ville hun 
heller ikke have, det skulle ske for hendes egen datter. Men 
hendes mand og hans familie gik mere op i traditionerne og 
insisterede på, deres datter skulle omskæres. Det skabte en 
masse spændinger mellem de to familier, og selvom 
Fatoumatas forældre prøvede at tale svigerfamilien til fornuft, 
viste det sig at være forgæves. En morgen opdagede 

Fatoumata, at hendes datter var væk. Hendes svigermor 
havde taget hende og fået hende omskåret. På grund af 
blødninger måtte Fatoumata tage på hospitalet for at redde 
datterens liv. 
I dag arbejder Fatoumata som aktivist for at stoppe 
omskæringen af piger i Mali. Hun deltager i radio- og tv-shows 
og laver gratis informationsmøder for unge. Hun håber, hun i 
fremtiden sammen med sin datter kan være med til at stoppe 
den skadelige tradition.

Vi har en stor fordel og styrke i at være medlem af Plan 
International med mulighed for at udføre projekter i over 50 
lande. Samtidig er der mere end 20 andre nationale kontorer, 
som vi kan samarbejde, sparre og udveksle erfaringer med. 
Der er lokal tilstedeværelse af landekontorer i stort set alle 
landene, og programenhedernes lokale, aktuelle viden og 
arbejde giver nyttig indsigt i og kendskab til lokalsamfundets 
ressourcer, netværk og myndigheder både på lokalt og 
nationalt niveau. 

Som medlem af Plan International indgår PlanBørnefonden 
desuden i en række internationale alliancer:

• Girls Not Brides.
• Global Partnership to End Violence Against Children.
•  Alliance for Child Protection in Humanitarian Action  

(Plan er co-chair).
• Girls Education Initiative.
• Global Partnership for Education.
• Education Cannot Wait.

Globalt samarbejder vi med civilsamfundsorganisationer og 
akademiske institutioner. Samarbejdet har stigende betydning 
for at kunne indfri de mål, vi har sat os i både 
PlanBørnefondens strategi FY20-FY22 og i Plans overordnede 
globale strategi, ”100 Million Reasons”.

Den verden vi lever i bliver i større udstrækning fjendtlig og 
truende mod aktører og organisationer, der udfordrer status 
quo. Det er nødvendigt at samarbejde i en verden, der er 
presset af populistiske bevægelser, politisk ekstremisme, 
autokrati, vold samt begrænsning af rettigheder og 
muligheder for civilsamfundets udfoldelse. PlanBørnefonden 
samarbejder gennem Plan International med organisationer, 
der deler vores værdier og vores vision om at sikre børn og 
unges stemmer og indflydelse.

Gennem partnerskaber med andre organisationer, 
engagement i globale civilsamfundsnetværk samt research i 
samarbejde med f.eks. universiteter, kan vi øge vores impact, 
opskalere vores programindsatser og ikke mindst maksimere 
politisk indflydelse. Vi engagerer os derfor i relevante netværk i 
og uden for organisationen – på tværs af regioner og temaer. 

Globale partnere som PlanBørnefonden arbejder tæt sammen 
med:

• Global Media Campaign to end FGM.
• Maternity Foundation.
• Slumdwellers International. 

Plan International driver fire kontorer i Bruxelles, Geneve, New 
York og Addis Ababa, der blandt andet har fokus på politisk 
fortalerarbejde over for EU, FN og Den Afrikanske Union.



PlanBørnefonden, der er en af Danmarks største 
privatfinansierede børnerettighedsorganisationer, er en 
selvejende, almennyttig fond.

PlanBørnefondens øverste myndighed er en ulønnet bestyrelse. 
Bestyrelsen vælger hvert tredje år blandt sine medlemmer en 
formand og en næstformand. Ordinære bestyrelsesmøder 
holdes mindst fem gange årligt. Bestyrelsens 
investeringsudvalg, der har ansvaret for forvaltningen af 
PlanBørnefondens investeringspolitik, mødes to gange årligt.

En gang årligt foretager bestyrelsen en selv-evaluering. Et 
spørgeskema danner grundlaget for en samtale mellem det 
enkelte bestyrelsesmedlem og formanden.

Til den daglige ledelse af PlanBørnefonden er ansat en 
administrerende direktør (CEO), som sammen med 
Management-gruppen varetager ledelsen af fondens arbejde.
Sammen med den administrerende direktør besøger 
bestyrelsen hvert tredje år et eller flere af PlanBørnefondens 
programlande for løbende at holde sig ajour med de samfund 
PlanBørnefonden virker i, og for at gøre sig fortrolige med  
”on the ground” situationen i vores programaktiviteter. 

PlanBørnefonden arbejder uafhængigt af politiske, etniske og 
religiøse forhold. 

Som medlem af Indsamlingsorganisationernes 
Brancheorganisation, ISOBRO, følger PlanBørnefonden de 
Indsamlingsetiske retningslinjer, herunder ISOBRO's 
retningslinjer for Regnskabsaflæggelse.

PlanBørnefonden er medlem af den globale organisation,  
Plan International, der er tilstede i mere end 70 lande. Som 
en del af vores medlemskab skal vi som dansk organisation 
overholde alle Plans globale politikker, som f.eks. 
Safeguarding Children and Young People, Code of Conduct 
samt antikorruptionspolitik for alle ansatte, partnere og 
leverandører.

Bestyrelse efter fusionen
Efter fusionen er Stine Bosse formand for PlanBørnefondens 
bestyrelse (tidligere formand for BØRNEfonden), og Allan 
Fenger er næstformand (tidligere formand for Plan Danmark). 

PlanBørnefonden arbejder for at sikre børn og unges rettigheder og for at skabe lige muligheder uanset køn. På billedet ses børn fra Sierra Leone.  

Fotograf Kenneth Nguyen

ledelse
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PlanBørnefondens bestyrelse for perioden  
1. juli 2018 – 30. juni 2019. 

Fra næste regnskabsår består bestyrelsen af syv medlemmer.

Stine Bosse, formand
Cand.jur., professionelt bestyrelsesmedlem. 
Født i 1960. Indtrådt i bestyrelsen i 2009 (BØRNEfonden).
Særlige kompetencer: Mange års erfaring fra topledelse 
både som operationel leder og som bestyrelsesmedlem. Flere 
års erfaring som formand for bestyrelser i den private sektor 
og i NGO’er og civilorganisationer. Ledelsesmæssig tilgang er 
præget af balance. 
Øvrige bestyrelsesposter: Formand for BankNordik, TELE 
Greenland, NunaOil og Europabevægelsen. 
Bestyrelsesmedlem i TDC og Allianz.

Allan Fenger, næstformand
Cand.merc.jur., Adm. direktør i LOOP Consulting.
Født i 1964. Indtrådt i bestyrelsen i 2003 (Plan Danmark). 
Særlige kompetencer: Mere end 30 års erfaring med at 
udvikle forretningsstrategier med særligt fokus på at inddrage 
FN’s Verdensmål. Solid erfaring med at fremme unges 
muligheder gennem iværksætteri og innovation til at skabe en 
bæredygtig fremtid. 
Øvrige bestyrelsesposter: Tuborgfondet. 

Birgitte Boesen
Cand.scient.pol., Strategisk rådgiver, ejer af büroCPH. 
Født i 1957. Indtrådt i bestyrelsen i 2014 (BØRNEfonden).
Særlige kompetencer: Strategisk kommunikation og 
formidling, relation og kommunikation til gavn for 
virksomheder og institutioner med et samfundsmæssigt 
engagement.

Cecilie Nørgaard
Cand.pæd.soc., udannelses- og kønssociolog,  
direktør i Mangfold. 
Født i 1975. Indtrådt i bestyrelsen i 2016 (Plan Danmark).
Særlige kompetencer: Viden om køn, diversitet og normer 
samt erfaring med at udvikle bæredygtige løsninger, der 
fremmer ligestilling.

Charlotte Jepsen
Cand.rer.soc., Adm. direktør i Danske Revisorer.
Født i 1962. Indtrådt i bestyrelsen i 2014 (Plan Danmark). 
Særlige kompetencer: Erfaring med udvikling af 
forretningsstrategier- og beslutninger, hvor FN’s Verdensmål 
integreres i processen. Fokus på iværksætteri og innovation 
for at skabe konkurrencedygtige virksomheder.

Henrik Agner Hansen
Statsautoriseret revisor, Partner i Beierholm  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.  
Født i 1970. Indtrådt i bestyrelsen i 2012 (BØRNEfonden). 
Særlige kompetencer: Økonomi, controlling, 
ledelsesrapportering, strategi, revision. 

Henrik Julius Nielsen
Cand.scient.soc. og ph.d., Lektor, VUC Storstrøm.
Født i 1961. Indtrådt i bestyrelsen i 2012 (BØRNEfonden). 
Særlige kompetencer: Kendskab til udvikling og 
udviklingshjælp i Vestafrika. 

Jacob Rasmussen
Cand.scient.anth., ph.d., Associate Professor, Lektor, 
International Development Research Studies, RUC.
Født i 1974. Indtrådt i bestyrelsen i 2011 (Plan Danmark). 
Særlige kompetencer: Erfaring med udviklings- og 
samfundsforhold, urbanisering i Afrika samt ekspertise i at 
genere nuanceret, kritisk udviklingsteori. 

Jakob Grymer Tholstrup
Cand.merc., Adm. direktør i Ucomposites. 
Født i 1965. Indtrådt i bestyrelsen i 1992 (BØRNEfonden). 
Særlige kompetencer: Afrika-kendskab, marketing, generel  
ledelse. Søn af BØRNEfondens grundlægger Morten Pedersen 
Grymer, boede i Afrika i forbindelse med BØRNEfondens opstart.

Jakob Høyer
Journalist, Kommunikationschef hos DBU. 
Født i 1971. Indtrådt i bestyrelsen i 2015 (Plan Danmark). 
Særlige kompetencer: Strategi, medier, kultur, økonomi  
og ledelse.

Lise Fink Vadsholt
M.Sc. International Business and Strategy, CMO,  
Kommunikations- og marketingdirektør Købstædernes 
Forsikring.
Født i 1971. Indtrådt i bestyrelsen i 2014 (Plan Danmark).
Særlige kompetencer: Erfaring med strategier og koncepter 
og få dem til at leve gennem kreativitet og praktisk 
eksekvering. Fokus på at fastholde relationer og styrke vækst.

Susanne Møller Wallin
Cand.jur., advokat for direktionsstab i PFA.
Født i 1978. Indtrådt i bestyrelsen i 2013 (BØRNEfonden). 
Særlige kompetencer: Juridiske forhold, corporate 
governance.

PlanBørnefondens ledelse

Gwen Wisti
Administrerende direktør

Anne Smith Petersen
International og politisk direktør

Marianne Søndergaard
Direktør for kommunikation, fundraising og sponsorship 

Michael Engelbrechtsen
Økonomidirektør, CFO

Bestyrelse og Ledelse
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsregnskabet for 2018/19 for PlanBørnefonden.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. lov om fonde og visse foreninger, fondens vedtægter samt 
ISOBRO’s retningslinjer for indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse med de tilpasninger, der følger af fondens særlige 
forhold.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 
samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

København, den 26. november 2019

Ledelsespåtegning

Direktion
Gwen Wisti
Adm. direktør

Bestyrelse

Stine Bosse
Formand

Charlotte Jepsen

Lise Fink Vadsholt 

Allan Fenger 
Næstformand

Jacob Rasmussen  

Birgitte Boesen 

Jakob Grymer Tholstrup
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Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal 1. juli - 30. juni 2018/19 2017/18

t.kr. t.kr.

Hovedtal t.kr. 

Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter 268.656 66.452

Resultat af indtægtsskabende aktiviteter og sponsorservice 244.575 59.694

Administrationsomkostninger 14.917 10.611

Finansielle poster, netto 3.807 -16

Resultat før formålsbestemte aktiviteter 233.465 49.067

Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter 233.465 49.067

Årets resultat 0 0

Anlægsaktiver 28.899 1.202

Omsætningsaktiver 122.015 13.942

Aktiver i alt 150.914 15.145

Bunden fondskapital 24.864 221

Disponibel fondskapital 23.365 1.244

Fondskapital i alt 48.229 1.466

Hensatte forpligtelser 210 527

Langfristede gældsforpligtelser 0 0

Kortfristede gældsforpligtelser 102.474 13.152

Passiver i alt 150.914 15.145

Antal sponsorater 56.699 15.299

Gns. antal ansatte 63 24

Nøgletal % 2018/19 2017/18

% %

Overskudsgrad ved indsamlinger mv. 91,0% 89,8%

Administrationsprocent 5,6% 16,0%

Formålsprocent 86,9% 73,8%

Konsolideringsprocent 0,0% 0,0%

Sikkerhedsmargin 20,7% 3,0%

Soliditetsgrad 32,0% 9,7%

Andel af offentlig finansiering 18,6% 23,4%
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ledelsesberetning

Den 1. juli 2018 fusionerede de to danske organisationer,  
Plan Danmark Fonden og BØRNEfonden, og blev til 
PlanBørnefonden. Bag fusionen lå en fælles vision og 
ambition om at give endnu flere af verdens mest 
marginaliserede børn og unge muligheden for at få et 
anstændigt liv. 

PlanBørnefonden er medlem af en af verdens store 
organisationer, Plan International, som driver programmer i  
52 af verdens fattigste lande. Som en del af fusionsaftalen 
mellem de to organisationer blev alle BØRNEfondens 
aktiviteter, medarbejdere, aktiver og passiver i de fire 
Vestafrikanske lande Benin, Burkina Faso, Mali og Togo 
overført til Plan International Inc. (PII), som skal drive projekter 
og programaktiviteterne videre. PII er den 
programimplementerende del af Plan International.

PII var i forvejen tilstede i de pågældende lande med fire store 
landekontorer. Således har sammenlægningen givet et bedre 
grundlag for udnyttelse af de indsamlede midler og bidrager til 
opfyldelse af fondens formål. 

Fondens formål 
PlanBørnefonden er en uafhængig udviklings- og humanitær 
organisation, der stræber mod en retfærdig verden, der sikrer 
børns rettigheder og ligestilling for piger. Den fulde ordlyd af 
fondens formål fremgår af vedtægterne, der kan findes på 
organisationens hjemmeside planbornefonden.dk.

Fondens aktiviteter
Allerede i indeværende regnskabsår har fusionssynergierne 
langt mere end udlignet omkostningerne i forbindelse med 
fusionen til konsulentbistand, juridisk bistand, ekstra revision, 
fratrædelsesgodtgørelser, dobbelthusleje i en periode og 
flytning, da de i forbindelse med fusionens forventede 
økonomiske synergier er blevet realiseret fra starten.

Synergierne består primært i lønbesparelser i forbindelse med 
nedlæggelse af dobbeltfunktioner, besparelser på 
systemomkostninger i København og driften af aktiviteterne i 
Vestafrika. I forbindelse med fusionen er der således 
afskediget otte medarbejdere i København, og en ledig stilling 
er ikke blevet genbesat. Da driften af aktiviteterne i Vestafrika i 
forbindelse med fusionen overgik til Plan International, har der 
tilsvarende været besparelser til drift af landekontorer og 
support funktioner.

Størrelse og styrke er afgørende, når vi hver dag kæmper for 
at sikre børns og unges rettigheder og muligheder i verdens 
mest skrøbelige områder – og specielt for pigerne, der er 
særlig ramt af ulighed og har få og ringe fremtidsmuligheder. 
Vi arbejder benhårdt for at børn kan klare sig, uanset hvor de 
er født og hvilket køn de har. At piger og drenge har samme 
gode muligheder og vilkår i livet er fundamentet for, at de i 

fremtiden sammen kan bygge et bedre lokalsamfund. Vi 
arbejder langsigtet med bæredygtig udvikling, så udsatte og 
skrøbelige samfund kan vokse sig stærke og stabile.

Kommentarer til regnskabet
PlanBørnefondens samlede indtægter i regnskabsåret 
2018/19 blev DKK 273,470 mio. mod DKK 66,457 mio. i 
2017/18. Denne udvikling skyldes primært fusionen.  
Herved er PlanBørnefonden en af de største primært 
privatfinansierede udviklings- og humanitære organisationer 
på det danske marked. Årets nettoresultat blev såvel i 
2018/19 og som i 2017/18 et nulresultat, hvilket skyldes at 
alle indsamlede midler uddeles ved årets afslutning.

Hovedtal

Helt overordnet har det økonomiske resultat været 
tilfredsstillende for regnskabsåret 2018/19. Fusionen mellem 
Plan Danmark Fonden og BØRNEfonden har haft den 
forventede økonomiske effekt på såvel indtægter, midler til 
program- og formålsbestemt arbejde og 
administrationsomkostninger. 

Ledelsesberetning

86,9% 
af støtten går 
til program- og 
formålsbestemt 
arbejde

81,4% 
af støtten kommer 
fra private donorer, 
virksomheder og  
fonde

5,6%  
går til administration

81,4%

86,9%

5,6% 
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Private donorer, virksomheder og fonde udgør 
PlanBørnefondens primære bidragydere med 81,4% af de 
samlede indtægter. 

Offentlige midler udgør i dag 18,6% af indtægterne, men 
disse midler spiller en vigtig rolle i vores indsats i de 
prioritetslande, som PlanBørnefonden har identificeret. Det er 
netop samspillet mellem private og offentlige midler, der er 
nødvendig for at kunne opnå en større impact i de lande, hvor 
vi er tilstede.

PlanBørnefonden har i 2018 indgået en strategisk 
samarbejdsaftale med Danida, hvorigennem der modtages 
DKK 39 mio. om året frem til og med år 2021. 

Det forventes, at indtægten fra offentlige midler vil stige i de 
kommende år.

Indsamlede midler
Med mere end 80% af indtægterne fra private donorer udgør 
sponsorship den vigtigste indtægtskilde for PlanBørnefonden. 
Det er den private danske sponsor, der med månedlige bidrag 
og enkelt donationer udgør rygraden i PlanBørnefondens 
økonomi og udviklingsarbejde. Sponsorindtægterne er en vigtig 
indtægtskilde, fordi de sammen med projektmidler fra 
virksomheder som f.eks. Joe & the Juice, Nature Planet og 
Søstrene Grene, private fonde som f.eks. Poul Due Jensens 
Fond og Novo Nordisk Fonden samt store institutionelle donorer, 
som Danida og EU, udgør fundamentet for vores arbejde. 

Sponsorship

Sponsorindtægterne giver os en mangeårig tilstedeværelse 
lokalt ude i de fjerneste landsbyer og langt inde i slummen i 
de store byer, mens projektmidlerne gør det muligt at arbejde 
med samme tema på tværs af lokalsamfund, regioner og 
landegrænser. 

Beklageligvis er sponsorindtægterne nedadgående på grund 
af flere forhold. 

I indeværende regnskabsår er den primære årsag at 
Barnfonden Sverige har opsagt samarbejdet som følge af 
fusionen. Desværre valgte Barnfonden Sverige at bryde den 
aftale, vi havde om en længerevarende udfasning af vores 
sponsorprojekter i Mali og Burkino Faso – og opsagde i 
stedet samarbejdet fra den ene dag til den anden til.

For det andet opererer PlanBørnefonden i en sektor, der 
fortsat er meget konkurrencebetonet. Vi er mange 
organisationer, der kæmper om de samme private midler, 
hvilket gør det sværere og dyrere at erhverve nye sponsorer 
og bidragydere. I det første år af fusionen har vi ikke anvendt 
de samme midler på fundraising som tidligere, hvilket har 
betydet, at tilgangen af nye sponsorater ikke har kunnet 
udligne den naturlige afgang, når en sponsor stopper efter at 
have været sponsor i 12-14 år, hvilket i sig selv er fantastisk 
flot. Vi er utroligt glade og taknemmelige for den mangeårige 
støtte, vi får fra vores tusindvis sponsorer.

Arv
Der er indtægtsført DKK 0,2 mio. arv, da den øvrige arv 
PlanBørnefonden i årets løb har modtaget, DKK 3,2 mio., er 
blevet registreret under den bundne fondskapital. Den 1. 
februar 2019 trådte en ny bestemmelse i fondsloven i kraft, 
hvorefter almenvelgørende fonde, som PlanBørnefonden, som 
udgangspunkt kan uddele midler, der modtages som arv og 
gave, dvs. at sådanne midler er fri kapital. Det betyder, at 
bestyrelsen fremadrettet kan beslutte, at midler kan anvendes 
til fondens formål, selvom formål ikke er formuleret i 
testamentet. Det er en meget positiv ændring, men løser 
desværre ikke udfordringen med anvendelse af de midler fra 

223,5
mio. kr.

Private midler

Offentlige midler

Månedsbidrag og gaver fra sponsorer
178,3 mio. kr. // 79,8%

Operation Dagsværk
0,9 mio. kr. // 0,4%

Other grants
13,1 mio. kr. // 5,9%

Enkeltdonationer, ikke kontante  
donationer og andre indsamlede midler
6,6 mio. kr. // 3,0%

Danmarks Indsamlingen
6,9 mio. kr. // 3,1%

Private Foundations grants
12,8 mio. kr. // 5,7%

Arv
0,2 mio. kr. // 0,1%

Finansielle indtægter
4,8 mio. kr. // 2,2%

Strategisk Partnerskabsaftale  
med Udenrigsministeriet
38,9 mio. kr. // 71,8%

EU
3,3 mio. kr. // 6,6%

CISU
7,9 mio. kr. // 15,9%

Offentlige tilskud fra Kulturministeriet
2,8 mio. kr. // 5,7%

49,9
mio. kr.

Private midler
Månedsbidrag og gaver fra sponsorer
178,3 mio. kr. // 79,8%

Danmarks Indsamlingen
6,9 mio. kr. // 3,1%

Operation Dagsværk
12,8 mio. kr. // 5,7%

Private Foundations grants
6,6 mio. kr. // 3,0%

Other grants
13,1 mio. kr. // 5,9%

Arv
0,2 mio. kr. // 0,1%

Enkeltdonationer, ikke kontante  
donationer og andre indsamlede midler
6,6 mio. kr. // 3,0%

Finansielle indtægter
4,8 mio. kr. // 2,2%

80%
af indtægterne fra private  

donorer kommer fra  
månedsbidrag og gaver  

fra sponsorerne

32 Årsregnskab 2018-2019

ledelsesberetning



arv, der allerede er bundet under fondskapitalen. For at 
sidstnævnte kan anvendes, så skal de på anmodning frigives 
af Civilstyrelsen. Retningslinjerne for vilkår og frigivelse er 
desværre ikke klare. 

Af de samlede indtægter på DKK 273,470 mio. i 2018/19 er 
83,8% gået til programarbejde og formålsbestemt arbejde. 
5,6% er gået til administration.

Årets resultat, likvide beholdninger og egenkapitalen
Ved afslutningen af hvert regnskabsår vurderer bestyrelsen 
fondens egenkapital- og finansieringsbehov.
Årets resultat udgør et nulresultat. Med baggrund i fondens 
nuværende aktivitetsniveau vurderer bestyrelsen, at fonden kan 
svare sine forpligtigelser, som opgjort pr. 30. juni 2019, med den 
eksisterende egenkapital og likvide beholdning. Den likvide 
beholdning ved regnskabsårets udgang er ualmindelig stor 
grundet tidspunktet for, og tilgang af nye projekter, hvor midlerne 
overføres til programlandene inden udførelsen af arbejdet. I det 
nye år er likvidbeholdningen reduceret væsentligt.

Bestyrelsen overvejer at frigøre en del af den bundne 
egenkapital til indsatser i henhold til fondens formål og vil 
derfor rette kontakt til Civilstyrelsen i det nye år med henblik 
på at få klarlagt retningslinjerne for dennes godkendelse af 
brug af de midler, der hidrører arv. Den bundne egenkapital er 
efter bestyrelsens vurdering blevet ualmindelig stor grundet 
fondslovens regler om binding af arv på egenkapitalen og 
bestyrelsen har et ønske om, at disse midler skal anvendes til 
gavn for børnene, de unge og lokalsamfundene – ikke stå på 
en bankkonto.

Risikostyring
De midler, som PlanBørnefonden modtager fra sponsorer og 
donorer, forvaltes under skyldig hensyntagen til de 
forvaltningsmæssige forpligtelser, fonden er underlagt – det 
være sig lovgivningsmæssige forpligtelser, men i mindst ligeså 
høj grad forpligtelser, der følger af den tillid, bidragyderne viser 
PlanBørnefonden.

Ledelsen aflægger jævnligt rapport til bestyrelsen over de 
væsentligste risici med tilhørende aktionspunkter. Herved har 
PlanBørnefonden etableret forretningsgange, der har til formål 
at sikre styring og vurdering af væsentlige risici. 

PlanBørnefondens risikostyringssystemer skal sikre, at fonden 
til stadighed og på forsvarlig vis er i stand til at indsamle, 
modtage og opbevare betroede midler og sikre, at midlerne 
herefter uddeles til de tiltænkte formål og anvendes effektivt i 
overensstemmelse med PlanBørnefondens formål.

PlanBørnefonden har et kapitalberedskab, der består af midler 
fra Fondskapitalen og forudbetalinger fra sponsorer og donorer.
En del af disse midler er investeret i værdipapirer ud fra den af 
bestyrelsen vedtagne investeringspolitik, der tilstræber at 
minimere risikoen for at tabe penge, men samtidig sikre et 
fornuftigt afkast af den investerede kapital. Til sikring af 
overholdelse af investeringspolitikken har bestyrelsen nedsat et 
investeringsudvalg, der afholder møder to gange årligt. 

Indsamlingsrisiko blandt private bidragydere
Den væsentligste risiko i relation til PlanBørnefondens 
indsamlingsaktiviteter udgøres af svigtende vilje eller evne blandt 
fondens nuværende og/eller potentielle fremtidige donorer og 
bidragydere til at bidrage til PlanBørnefondens arbejde. Denne 
overordnede risiko påvirkes af forhold i omverdenen, som 
PlanBørnefonden ikke har indflydelse på, for eksempel 
makroøkonomiske forhold, men også af forhold, som fonden 
selv kan påvirke såsom opfattelsen af PlanBørnefondens 
troværdighed, kvaliteten af vores arbejde samt fondens evne til at 
kommunikere effekt og resultater af indsatsen. Som ovenfor 
beskrevet har PlanBørnefonden mistet sponsorer i 
regnskabsåret. En væsentlig del skyldes fusionen og var 
forventet, men det vil i årene fremover blive en væsentlig del af 
vores indsats at imødegå den naturlige afgang blandt sponsorer.

Anvendelse af midler
PlanBørnefonden anvender de indsamlede midler til 
udviklingsarbejde i nogle af verdens fattigste og mest udsatte 
lande. Vi implementerer gennem Plan International og i 
samarbejde med lokale civilsamfundspartnere. Derved er vi 
med til at opbygge lokale færdigheder og organisationer, men 
det indebærer også risici i form af misbrug, som for eksempel 
tyveri og underslæb. Som led i den løbende kontrol af 
programarbejdet og anvendelsen af de modtagne midler, får 
den internationale bestyrelse i Plan kvartalsvis rapporter fra 
såvel de eksterne revisorer samt Plan International’s interne 
revisorer ”Global Assurance” (GA). GA besøger samtlige af 
Plans programlande mindst en gang i løbet af en treårs 
periode. GA undersøger den finansielle rapportering, 
effektiviteten i landekontorerne samt, hvorvidt de overholder 
de interne procedurer. GA har desuden ansvar for Plans 
antikorruptions enhed, som har til opgave at undersøge og 
modvirke intern korruption i hele Plan International.

Vi arbejder i lande, hvor korruption er fremherskende. Global 
Assurance er i høj grad medvirkende til, at korruption bliver 
opdaget i en tidlig fase. I regnskabsåret 2018/19 er der ingen 
besvigelsessager konstateret i PlanBørnefondens projekter. 
Selvom vi bruger væsentlige ressourcer til at afdække disse 
risici i form af forebyggelse og kontrol, ved vi godt, at vi ikke 
kan opdage alt, men det, der bliver konstateret, bliver lagt op 
på PlanBørnefondens hjemmeside.
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Likviditets- og valutarisici 
De fra sponsorerne modtagne midler bliver overført månedligt 
til Plan International, som står for implementering af vores 
sponsorprogrammer i landene. Vi overfører primært danske 
kroner og Plan International sikrer en fordeling af midlerne til 
rette tid og sted. 

Midler fra institutionelle donorer og fonde overføres direkte til 
det enkelte programland efter anmodning fra de 
projektansvarlige og efter vi har kontrolleret behovet i forhold 
til forbrug og budgetter.

I landene anvendes mange forskellige valuta, men vi overfører 
primært i EURO til lande, der har en fastkurs til EURO. Da den 
danske krone følger EURO, udgør valutakursrisikoen 
udelukkende en devalueringsrisiko af lokalvalutaen. 
Valutakursrisikoen anses samlet set for minimal.

Forventninger til det kommende regnskabsår
I 2019 blev PlanBørnefonden strategi FY20-FY22 godkendt. 
Denne strategi er den nye organisations første samlede 
strategi og vores mission er at sikre børn og unges rettigheder 
og skabe lige muligheder uanset køn. 

PlanBørnefondens strategi taler direkte ind i Plan 
Internationals globale strategi ”100 Million Reasons”, og vi vil 
konkret bidrage til Plan Internationals strategi om at nå ud til 
100 millioner piger.

Året skal bruges til intensivt at implementere den nye strategi 
og vi forventer at PlanBørnefondens samlede indtægter vil 
stige i de kommende år til fordel for det formålsbestemte 
programarbejde, så vi kan nå ud til endnu flere børn, unge og 
lokalsamfund.

Dog er det ledelsens forventning, at vi i det kommende 
regnskabsår 2019-20 vil se et mindre fald i den samlede 
omsætning som følge af en forventet konsolidering i arbejdet 
omkring projekter og et fald i sponsoromsætning grundet de 
årsager, som foregående er beskrevet. 

Usædvanlige forhold og begivenheder efter  
regnskabsårets udløb
Det er ikke vores vurdering, at der er indtrådt nogen særlige 
begivenheder efter balancedagen, som har påvirket vores 
regnskab. Der er heller ikke indtrådt begivenheder efter 
regnskabsårets afslutning og frem til regnskabsaflæggelsen, 
der påvirker PlanBørnefondens finansielle stilling som 
præsenteret i årsrapporten. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god 
regnskabsskik, jf. lov om fonde og visse foreninger, 
”Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet” samt 
ISOBRO’s retningslinjer for indsamlingsorganisationers 
regnskabsaflæggelse med de tilpasninger, der følger af 
fondens særlige forhold. 

Plan Danmark Fonden og BØRNEfonden fusionerede med 
virkning fra 1. juli 2018, og blev PlanBørnefonden. 
Fusionen er regnskabsmæssigt foretaget efter 
overdragelsesmetoden, hvor de bogførte værdier for de to 
fonde er lagt sammen. Ved anvendelse af 
overdragelsesmetoden er der ikke krav om tilpasning af 
sammenligningstal. Da det er Plan Danmark Fondens cvr-
nummer, som er fortsættende, er det Plan Danmark Fondens 
tal for 2017/18, som er anvendt som sammenligningstal. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 
tidligere år. 

Årsregnskab for 2018/19 er aflagt i DKK. 

Generelt om indregning  
og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de 
modtages, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle 
aktiver og forpligtelser.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger 
vedrørende regnskabsåret, herunder afskrivninger og 
nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets 
værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. 
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for 
hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta indregnes til enten den faktiske 
kurs eller til en månedlig gennemsnitskurs. 
Valutakursdifferencer, der opstår mellem den oplyste kurs og 
kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som 
en finansiel post. 

Resultatopgørelse  
Indtægter
Indsamlede private midler
Omfatter månedsbidrag og gaver fra sponsorer, som 
indtægtsføres på forfaldstidspunktet, såfremt modtaget, samt 
midler fra andre individuelle bidragydere, Danmarks 
Indsamling, fonde, organisationer og virksomheder, der 
indregnes, når projektmidlerne er modtaget. Der indregnes 
ligeledes en omkostning/uddeling i resultatopgørelsen og en 
forpligtelse (gæld) i balancen til at imødegå den forpligtelse, 
der er til at afholde omkostninger til det pågældende projekt 
fratrukket administrationsbidrag. 

Arvemidler og ikke-kontante donationer indregnes ved 
modtagelse. Arvemidler, som er modtaget til brug for 
PlanBørnefondens løbende arbejde, indtægtsføres i 
resultatopgørelsen. Arvemidler, hvor giver har betinget sig, at 
alene det løbende afkast af donationen kan anvendes af 
fonden, indregnes direkte på egenkapitalen under de bundne 
midler. Det løbende afkast af donationen indregnes i 
resultatopgørelsen på realisationstidspunktet. Ikke-kontante 
donationer indregnes alene i det omfang, at dagsværdien af 
disse kan opgøres pålideligt.

Indsamlede offentlige midler
Indeholder midler fra institutionelle donorer, som f.eks. Danida, 
der indregnes når projektmidlerne er modtaget. Der indregnes 
ligeledes en omkostning/uddeling i resultatopgørelsen og en 
forpligtelse (gæld) i balancen til at imødegå den forpligtelse, 
der er til at afholde omkostninger til det pågældende projekt 
fratrukket administrationsbidrag. Offentlige driftstilskud 
omfatter midler modtaget fra Kulturministeriets pulje til 
landsdækkende almennyttige formål og indtægtsføres i det år, 
hvor midlerne er bevilget, hvilket sædvanligvis er det år, hvor 
de modtages.

Omkostninger
omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter  
og sponsorservice
Omkostninger vedrørende indtægtsskabende aktiviteter og 
sponsorservice omfatter omkostninger, der direkte er afholdt 
til opnåelse af de tilknyttede indtægter. Omkostningerne 
indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for afholdelse, 
medmindre omkostningerne berettiger til indregning i 
balancen som en periodeafgrænsningspost.

Anvendt regnskabspraksis
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Administrationsomkostninger o.l.
Administrationsomkostninger er nettoomkostninger efter 
indtægtsførsel af administrationsbidrag fra projekter. 
Omkostningerne kan henføres til fondens administrative 
funktioner, og omfatter bl.a. personaleomkostninger til det 
administrative personale, herunder ledelsen samt 
omkostninger i form af lokaleomkostninger, kontorhold,  
it-omkostninger, afskrivninger og ekstern assistance. 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i 
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Finansielle indtægter
Finansielle indtægter omfatter renteindtægter og udbytter 
samt realiserede og urealiserede kursgevinster vedrørende 
værdipapirer, tilgodehavender, gældsforpligtelser og 
transaktioner i fremmed valuta.

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger omfatter renter og gebyrer, samt 
realiserede og urealiserede kurstab vedrørende værdipapirer, 
tilgodehavender, gældsforpligtelser og transaktioner i 
fremmed valuta. 

Formålsbestemte aktiviteter
Programarbejde og uddelinger
Under ”Programarbejde og uddelinger til formålsbestemt 
arbejde” indregnes omkostninger til gennemførelse af 
projekter, samt lønomkostninger til programmedarbejdere. 

Oplysningsarbejde
Under ”oplysningsarbejde” indregnes formålsbestemte 
omkostninger til fortaler virksomhed, oplysningskampagner og 
sponsormagasin. Derudover indregnes lønomkostninger til 
medarbejdere, der sidder i disse funktioner.

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

Aktiver 
Anlægsaktiver
Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, 
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger 
til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar 
til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger 
og fradrag for forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der 
foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering 
af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmidler og inventar......................................................5 år
Indretning af lejede lokaler…………...................................3 år
Hardware.....................................................................3-10 år
Udvikling af hjemmeside…………..................................3-5 år
Software…………………………………….........................3 år

Afskrivninger resultatføres under posterne ”Omkostninger ved 
indtægtsskabende aktiviteter”, ”Administrationsomkostninger 
o.l.” og ”Oplysningsarbejde”. Fortjeneste eller tab ved 
afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som 
forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger 
og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under de 
nævnte poster.

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter tilgodehavender i form af 
huslejedeposita og bundne aktiver bestående af likvider og 
værdipapirer. Likvider og værdipapirer opført som finansielle 
anlægsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.
Tilgodehavender måles til kostpris. 

Tilgodehavender
Tilgodehavende projektdonationer
Tilgodehavende projektdonationer omfatter projektdonationer, 
hvor donationen ikke er modtaget på balancedagen. 
Tilgodehavende projektdonationer indregnes til kostpris. 

Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender omfatter tilgodehavende moms, 
tilgodehavende udbytteskat samt andre lignende 
tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalt husleje, samt 
andre omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, 
som er afholdt på balancedagen. Tilgodehavender indregnes 
til kostpris.

Værdipapirer
Værdipapirer opført som omsætningsaktiver måles til 
dagsværdi på balancedagen.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger måles til balancedagens kursværdi og 
består af kontanter samt fondens indeståender i 
pengeinstitutter i Danmark og Norge.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
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Passiver  
Fondskapital

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

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser udgøres af forpligtelser, der er uvisse 
med hensyn til størrelse eller forfaldstid. Hensatte forpligtelser 
omfatter b.la. hensættelser til igangværende retssager.

Gældsforpligtelser 
Kortfristede gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til kostpris.

Mellemregning med Plan International Inc.
Mellemregning med Plan International Inc. omfatter 
gældsforpligtelser til Plan International Inc., samt andre 
National Offices. 

Modtagne forudbetalinger fra sponsorer
Modtagne forudbetalinger fra sponsorer omfatter betalinger 
fra sponsorer i indeværende eller tidligere regnskabsår og 
vedrører kommende regnskabsår. 
 
Leverandørgæld
Leverandørgæld omfatter gæld vedrørende omkostninger, 
som endnu ikke er betalt på balancedagen. 

Projekter under udførelse
Projekter under udførelse omfatter gældsforpligtelsen 
vedrørende endnu ikke anvendte midler til projekter i 
programlandene. 

Anden gæld
Anden gæld omfatter gæld til offentlige myndigheder, 
ferieforpligtelse, modtaget arv som endnu ikke er forbrugt 
samt andre skyldige omkostninger. 

Skyldige uddelinger
Skyldige uddelinger omfatter uddelinger, som er i 
overensstemmelse med PlanBørnefondens formål, er 
vedtagne på balancedagen og kundgjort overfor modtager, 
men som ikke er udbetalt på balancedagen. 

Skat
Fondens skattepligtige indkomst opgøres som det 
regnskabsmæssige resultat fratrukket uddelinger mv., 
reguleret for skattefrie indtægter og ikke fradragsberettigede 
omkostninger. Den skattepligtige indkomst er opgjort til kr. 0, 
hvorfor der ikke påhviler fonden nogen skatteforpligtelse.

Udskudte skatteaktiver indregnes ikke, idet aktivet ikke 
forventes at kunne realiseres enten ved udligning i skat, af 
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte 
skatteforpligtelser.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året fordelt 
på driftsaktivitet og investeringsaktivitet for året, årets 
forskydning i likvider samt likvidbeholdninger.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat 
reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i 
driftskapital.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i 
forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle aktiver.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontanter samt indestående i 
pengeinstitutter mv.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Resultat af indtægtsskabende aktiviteter x 100 
Indtægter ved indtægtskabende aktiviteter

Administrationsomkostninger og ikke  
fordelbare fællesomkostninger x 100 

Indtægter ved indtægtskabende aktiviteter

Omkostninger ved formålsbestemte aktiviteter x 100 
Indtægter ved indtægtskabende aktiviteter

Årets resultat x 100 
Indtægter ved indtægtskabende aktiviteter

Fondskapital x 100 
Samlede omkostninger til indtægtskabende,  

formålsbestemte og generelle aktiviteter

Fondskapital x 100 
Balance i alt

Indsamlede offentlige midler x 100 
Indtægter ved indtægtskabende aktiviteter

Overskudsgrad

Administrationsprocent

Formålsprocent

Konsolideringsprocent

Sikkerhedsmargin

Soliditetsgrad

Andel af offentlig finansiering

Beregning - Nøgletal Beregningsformel
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Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.  
30. juni 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 i overensstemmelse 
med god regnskabsskik, jf. lov om fonde og visse foreninger, 
fondens vedtægter samt ISOBRO’s retningslinjer for 
indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse med de 
tilpasninger, der følger af fondens særlige forhold.

Vi har revideret årsregnskabet for PlanBørnefonden for 
regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, der omfatter 
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis (”regnskabet”).

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen  
af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i 
overensstemmelse med internationale etiske regler for 
revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse krav. Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 
egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen, som omfatter 
årsberetning og regnskabsberetning.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke 
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores 
ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse 
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent 
med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen 
eller på anden måde synes at indeholde væsentlig 
fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om 
ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til god regnskabsskik. Baseret på det udførte arbejde 
er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i 
overensstemmelse med god regnskabskik. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god 
regnskabsskik, jf. lov om fonde og visse foreninger, fondens 
vedtægter samt ISOBROs retningslinjer for 
indsamlingsorganisationers regnskabsaflæggelse med de 
tilpasninger, der følger af fondens særlige forhold. Ledelsen 
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for 
at vurdere fondens evne til at fortsætte driften; at oplyse om 
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette.

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

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og 
opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

•  Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger 
som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der 
er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores 

Den uafhængige  
revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i 
PlanBørnefonden

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Hellerup, den 26. november 2019

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-NR.: 33771231

konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig 
fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser 
kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•  Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for 
revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne 
kontrol. 

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

•  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet 
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er 
passende, samt om der på grundlag af det opnåede 
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med 
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 
fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at 

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

•  Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og 
indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt 
om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner 
og begivenheder på en sådan måde, at der gives et 
retvisende billede heraf.

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. 

Brian Christiansen
Statsautoriseret revisor
mne23371

Jesper Randall Petersen
Statsautoriseret revisor
mne34352
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni Note 2018/19 2017/18

kr. kr.

 

Indsamlede private midler 1 218.732.021 50.910.584

Indsamlede offentlige midler 2 49.924.023 15.541.054

Indtægter ved indtægtsskabende aktiviteter 268.656.044 66.451.638

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter og sponsorservice 3 24.081.009 6.757.620

Resultat af indtægtsskabende aktiviteter og sponsorservice 244.575.035 59.694.018

Administrationsomkostninger o.l. 4 14.916.570 10.610.770

Resultat før finansielle poster 229.658.465 49.083.248

Finansielle indtægter 4.814.152 5.505

Finansielle omkostninger 1.007.134 21.774

Resultat før formålsbestemte aktiviteter 233.465.483 49.066.979

Programarbejde og uddelinger til formålsbestemt arbejde 5 225.212.083 43.164.193

Oplysningsarbejde 6 8.252.400 5.902.786

Årets resultat 0 0

Forslag til resultatdisponering

Overført til bunden kapital 0 0

Overført til næste år 0 0

Disponeret i alt 0 0

Resultatopgørelse 
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Balance 30. juni Note 2019 2018

kr. kr.

Aktiver

Udvikling af hjemmeside og Software 7 433.438 75.202

Immaterielle anlægsaktiver 433.438 75.202

Driftmidler, inventar, hardware og indretning af lejede lokaler 8 2.484.934 373.556

Materielle anlægsaktiver 2.484.934 373.556

Deposita 1.116.111 532.488

Likvide beholdninger - bundne aktiver 82.678 80

Værdipapirer - bundne aktiver 9 24.457.687 221.150

Overføres til (-)/fra disponible aktiver 9 323.759 0

Finansielle anlægsaktiver 25.980.235 753.718

Anlægsaktiver i alt 28.898.607 1.202.476

Tilgodehavende projektdonationer 3.140.804 1.989

Tilgodehavende uddelinger Plan International Inc. 0 3.164.186

Varelager 48.032 70.232

Andre tilgodehavender 10 132.612 6.548.462

Periodeafgrænsningsposter 710.963 274.614

Tilgodehavender 4.032.411 10.059.483

Værdipapirer 9 69.737.098 0

Likvide beholdninger 48.245.533 3.882.894

Omsætningsaktiver i alt 122.015.042 13.942.377

Aktiver i alt 150.913.650 15.144.853

Balance 30. juni 2019
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Note 2019 2018

kr. kr.

Passiver

Bunden fondskapital 24.864.124 221.230

Disponibel fondskapital 23.365.127 1.244.422

Fondskapital i alt 11 48.229.251 1.465.652

Andre hensatte forpligtelser 12 210.407 527.200

Hensatte forpligtelser i alt 210.407 527.200

Mellemregning med Plan International Inc. 129.323 231.459

Modtagne forudbetalinger fra sponsorer 25.057.519 1.314.755

Projekter under udførelse 13 23.709.592 7.277.719

Leverandørgæld 2.166.098 1.175.368

Anden gæld 14 8.422.727 3.152.700

Skyldige uddelinger til Plan International Inc. 30.000.493 0

Skyldige uddelinger øvrige 12.988.240 0

Kortfristede gældsforpligtelser 102.473.992 13.152.001

Gældsforpligtelser i alt 102.473.992 13.152.001

Passiver i alt 150.913.650 15.144.853

Danmarks Indsamling 15

Personaleomkostninger 16

Eventualforpligtelser mv. 17

Indsamlingsregnskab 18

Mellemregnskab CISU 19

Balance 30. juni 2019
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Pengestrømsopgørelse 1. juli - 30. juni 2018/2019 2017/2018

kr. kr.

Driftsaktivitet

Indbetalinger fra sponsorer og tilskudsgivere 268.656.045 66.451.638

Udbetalinger til programlande og projekter -234.443.323 -48.410.205

Omkostninger ved indtægtsskabende aktivitet og administration -38.199.315 -17.112.408

Ændring i driftskapital 21.930.816 -5.862.937

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 17.944.223 -4.933.912

Netto finansielle indtægter 3.807.017 -16.269

Pengestrømme fra driftsaktivitet 21.751.240 -4.950.181

Investeringsaktivitet

Nettoinvesteringer i værdipapirer -3.028.067 0

Nettoinvesteringer i immaterielle anlægsaktiver -495.314 0

Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver -2.235.431 -137.550

Nettoinvesteringer i deposita -400.410 -32.000

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -6.159.222 -169.550

Forskydning i likvide beholdninger 15.592.018 -5.119.731

Likvid beholdning, primo 3.882.894 9.002.625

Tilgang ved fusion 29.094.380 0

Forskydning i likvide beholdninger 15.592.017 -5.119.731

Overførsel til bunden kapital -323.759 0

Likvid beholdning, ultimo 48.245.533 3.882.894

PENGESTRØMSOPGØRELSE
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Noter 2018/19 2017/18

kr. t.kr.

1   Indsamlede private midler

Månedsbidrag og gaver fra sponsorer 178.285.477 42.366.756

Danmarks Indsamlingen 6.898.248 1.340.763

Operation Dagsværk 875.479 1.000.548

Private Fonde projekter 12.789.725 0

Andre projekter 13.089.185 2.104.704

Enkeltdonationer 3.270.134 1.647.979

Arv 162.636 0

Ikke kontante donationer 686.785 1.090.460

Andre indsamlede midler 2.674.352 1.359.374

218.732.021 50.910.584

2 Indsamlede offentlige midler

Strategisk Partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet 35.850.000 9.000.000

CISU 7.937.485 698.481

EU 3.291.815 5.118.065

   Offentlige tilskud fra Kulturministeriet - almennyttige formål (drifttilskud) 2.844.723 724.508

49.924.023 15.541.054

De offentlige tilskud, der er modtaget i tilskudsperioden, er anvendt i  
overensstemmelse med fondens formål og retningslinjerne fra tilskudsgiver.

Der er i ovenstående note foretaget sammenlægning af midlerne modtaget fra 
henholdsvis CISU og CISU DERF. 
Der er i ovenstående note foretaget sammenlægning af midlerne modtaget fra 
Kulturministeriet til henholdsvis konkrete formål og til almennyttige formål. 

3 Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter og sponsorservice

Personaleomkostninger 6.955.339 1.580.063

Andre eksterne omkostninger 17.066.780 5.177.557

Afskrivninger og nedskrivninger 58.890 0

24.081.009 6.757.620

4 Administrationsomkostninger o.l.

   Personaleomkostninger 7.848.344 2.733.197

Andre eksterne administrationsomkostninger 6.328.852 7.621.591

Afskrivninger og nedskrivninger 739.374 255.982

14.916.570 10.610.770

5 Programarbejde og uddelinger til formålsbestemt arbejde

Personaleomkostninger 6.989.118 4.027.461

Andet programarbejde og uddelinger til formålsbestemt arbejde 218.222.965 39.136.732

225.212.083 43.164.193

noter
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noter

2018/19 2017/18

kr. kr.

6   Oplysningsarbejde

Personaleomkostninger 5.808.096 4.587.142

Andre eksterne omkostninger 2.398.351 1.186.070

Afskrivninger og nedskrivninger 46.953 129.574

8.253.400 5.902.786

7   Immaterielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum 1. juli 3.875.450 3.875.450

Afgang i året -3.081.101 0

Tilgang i året 495.314 0

Anskaffelsessum 30. juni 1.289.663 3.875.450

Af- og nedskrivninger 1. juli 3.800.248 3.610.047

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver -3.081.101 0

Af- og nedskrivninger i året 137.078 190.201

Af- og nedskrivninger 30. juni 856.225 3.800.248

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 433.438 75.202

8 Materielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum 1. juli 1.868.118 1.730.568

Afgang i året -1.521.785 0

Tilgang fra fusion 234.205 0

Tilgang i året 2.585.310 137.550

Anskaffelsessum 30. juni 3.165.848 1.868.118

Af- og nedskrivninger 1. juli 1.494.561 1.299.207

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver -1.171.907 0

Af- og nedskrivninger i året 358.259 195.355

Af- og nedskrivninger 30. juni 680.914 1.494.562

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2.484.934 373.556

9 Værdipapirer

Stk. Kurs Kursværdi Afkast

Værdipapirer - bundne aktiver

Nordea Invest Mellemlang obl. Pension 2.074  169,900 352.373 3.511

NIE Absolute Return Equities II - Etisk 13.366  134,810 1.801.870 100.214

NIE Mellemlange Obligationer 202.155  103,870 20.997.840 264.528

NIE Corporate Bonds 10.805  100,320 1.083.958 7.314

Danske Invest Fonde 2.366  93,680 221.647 3.091

24.457.687 378.658
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Stk. Kurs Kursværdi Afkast

Børsnoterede værdipapirer - disponible aktiver

NI Portefølje PBPM Balance KL 3 32.104  147,250 4.727.314 0

NI Portefølje PBPM Kreditobl. KL 3 292.314  102,430 29.941.723 0

NI Portefølje PBPM Stats- & realkreditobl. KL 3 236.016  104,040 24.555.105 233.724

NI Portefølje PBPM Globale Aktier Strategi KL 3 52.887  124,920 6.606.644 47.318

NI Portefølje PBPM Globale Aktier Focus KL 3 28.036  150,880 4.230.072 236.754

70.060.857 517.796

Reservation til bunden -323.759

69.737.098

2018/19 2017/18

kr. kr.

10   Andre tilgodehavender

Momskompensation 0 619.547

Danida projekter 0 1.875.360

EU projekter 0 3.459.300

Tilgodehavende udbytteskat 84.543 0

Øvrige tilgodehavender 48.069 594.255

132.612 6.548.462

11 Fondskapital

Bunden fondskapital 1. juli 221.230 220.260

Tilgang fra fusion 21.447.612 0

Modtaget arv med særlig binding 3.195.282 970

Bunden fondskapital 30. juni 24.864.124 221.230

Disponibel fondskapital 1. juli 1.244.422 1.244.422

Tilgang fra fusion 22.120.705 0

Overført af årets resultat 0 0

Disponibel fondskapital 30. juni 23.365.127 1.244.422

Fondens kapital i alt 48.229.251 1.465.652

12 Andre hensatte forpligtelser

Tilgang fra fusion / hensættelse til udfasning, Kap Verde 210.407 0

Hensættelse til udbedring af lejemål 0 527.200

210.407 527.200

noter
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noter

15 Danmarks Indsamlingen Danmarks 
Indsamling

2016
kr.

Danmarks 
Indsamling

2017
kr.

Danmarks 
Indsamling

2018    
kr.

Danmarks 
Indsamling

2019    
kr.

Total
kr.

Modtagne midler 1. juli 10.692.898 8.797.097 7.023.763 0 26.513.758

Modtagne midler i året 0 91.000 849.642 6.117.000 7.057.642

Samlede modtagne midler 30. juni 10.692.898 8.888.097 7.873.405 6.117.000 33.571.400

Administrationsbidrag (7%) 733.769 332.749 403.713 8.000 1.478.231

Til rådighed for projekter efter 9.959.129 8.555.348 7.469.692 6.109.000 32.093.169

fradrag af administrationsbidrag

Heraf

Overført 1. juli 8.499.938 4.772.048 2.402.592 0 15.674.578

Overført og forbrugt i året 1.459.191 2.585.300 3.259.100 112.000 7.415.591

Overført til senere DI-projekter 0 0

Anvendt 30. juni 9.959.129 7.357.348 5.661.692 112.000 23.090.169

Til rådighed for projekter 

30. juni 0 1.198.000 1.808.000 5.997.000 9.003.000

2018/19 2017/18

kr. kr.

13 Projekter under udførelse

Ubrugte projektmidler København, Danmarks Indsamlingen 8.818.298 0

Ubrugte projektmidler København, Danida 4.480.428 4.897.428

Ubrugte projektmidler København, CISU 3.125.424 -139.113

Ubrugte projektmidler København, EU 554.845 3.145.445

Ubrugte projektmidler København, Private Fonde 4.842.787 0

Ubrugte projektmidler København, Øvrige 1.887.810 -626.041

23.709.592 7.277.719

14 Anden gæld

Skyldig moms 337.085 255.301

Feriepengeforpligtelse og skyldige feriepenge til feriekonto 3.299.469 1.406.539

Skyldig løn, a-skat, sociale bidrag m.m. 56.059 653.783

Modtaget arv 1.964.774 0

Andre skyldige omkostninger 2.765.340 837.077

8.422.727 3.152.700
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2018/19 2017/18

kr. kr.

16 Personaleomkostninger

Lønninger 24.390.223 12.036.915

Pensioner 2.606.096 640.135

Andre sociale omkostninger 604.578 250.814

27.600.897 12.927.864

Personaleomkostninger er fordelt således:

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter 6.955.339 1.580.063

Administrationsomkostninger o.l. 7.848.344 2.733.197

Programarbejde og uddelinger til formålsbestemt arbejde 6.989.118 4.027.461

Oplysningsarbejde 5.808.096 4.587.142

27.600.897 12.927.864

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 63 24

Personaleomkostninger er fordelt på de respektive aktiviteter baseret på 

funktionsbeskrivelser for de enkelte medarbejdere og timeregistreringer.

Direktionens løn inkl pension udgør i regnskabsåret DKK 1.390.823

17 Eventualposter mv.

Eventualforpligtelser
PlanBørnefonden er, som følge af fondens tilstedeværelse i de lande, hvor fonden havde aktivitet i, del i mindre søgsmål,
som alle af PlanBørnefondens ledelse er vurderet uberettiget. PlanBørnefondens ledelse holder konstant opsyn med  
udviklingen og revurderer forholdene når dette vurderes relevant.

Huslejekontrakt

Der er indgået en lejekontrakt pr. 1. november 2018. 

Lejekontrakten er uopsigelig med fraflytning 30. maj 2022.

Fonden har en huslejeforpligtelse på lejemålet, som i alt udgør TDKK 5.434.

Eventualaktiver

PlanBørnefonden har en igangværende retssag med tidligere udlejer i Borgergade. Denne retssag blev vundet i Byretten, men 
er blevet kæret af modparten til Østre Landsret. Advokaten forventer at sagen er afgjort inden årets udgang.

noter
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2018/19 2017/18

kr. kr.

 

18 Indsamlingsregnskab  

Indsamlingsregnskab 2019 jf. Bekendtgørelse nr. 820 af 27.06.2014 om indsamlinger.  
Indsamlingsregnskabet er udarbejdet til opfyldelse af kravene i denne bekendtgørelse.  
Øvrige midler består af ikke indsamlede midler.  
I beløbet indgår modtagne arvemidler, offentlige tilskud, finansielle indtægter og øvrige tilskud.  

PlanBørnefonden  
i alt

Indsamlede 
midler

Indsamlede 
midlerØvrige midler

Driftsaktivitet

Indbetalinger fra sponsorer og tilskudsgivere 268.656.045 3.007.360 265.648.685 65.727.130

Udbetalinger til programlande og projekter -234.443.323 0 -234.433.323 -48.410.205

Netto finansielle indtægter 3.807.016 3.807.016 0 0

Omkostninger ved indtægtsskabende aktivitet 

og administration -38.199.315 0 -38.199.315 -17.112.408

Pengestrømme fra driftsaktivitet -179.576 6.814.376 -6.993.952 204.517

Investeringsaktivitet

Nettoinvesteringer i værdipapirer -3.028.067 -3.028.067 0 0

Nettoinvesteringer i immaterielle anlægsaktiver -495.314 0 -495.314 0

Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver -2.235.431 0 -2.235.431 -137.550

Nettoinvesteringer i deposita -400.410 -400.410 0 0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -6.159.222 -3.428.477 -2.730.745 -137.550

Årets likviditetsvirkning i alt -9.724.697 66.967

Ikke anvendte indsamlede midler 1. juli 3.882.894 9.678.864

Ændring i driftskapital 21.930.816 -5.862.937

Årets likviditetsvirkning -9.724.698 66.967

Ikke anvendte indsamlede midler 30. juni 16.089.012 3.882.894

Der fremgår således

Likvide beholdninger 48.245.533 3.882.894

Børsnoterede værdipapirer 70.060.857 0

Øvrige midlers andel i børsnoterede værdipapirer

og likvide beholdninger -102.217.378 0

16.089.012 3.882.894

noter
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2018/19 2017/18

kr. kr.

Indsamlingsregnskab (fortsat)

Indbetalinger fra sponsorer og tilskudsgivere

Månedsbidrag og gaver fra sponsorer 178.285.477 42.366.756

Danmarks Indsamlingen 6.898.248 1.340.763

Operation Dagsværk 875.479 1.000.548

Private Foundations grants 12.789.725 0

Other grants 13.089.185 2.104.704

Enkeltdonationer 3.270.134 1.647.979

Ikke kontante donationer 686.785 1.090.460

Andre indsamlede midler 2.674.352 1.359.374

Strategisk Partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet 35.850.000 9.000.000

CISU 7.937.485 698.481

EU 3.291.815 5.118.065

265.648.685 65.727.130

Omkostninger ved formålsbestemt aktivitet

Programarbejde og uddelinger til formålsbestemt arbejde -225.212.083 -43.164.193

Oplysningsarbejde -8.253.399 -5.902.786

Tilbageførte af- og nedskrivninger 46.953 129.574

Forskydning i hensatte forpligtelser -1.024.793 527.200

-234.443.323 -48.410.205

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter

og administration

Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter og sponsorservice -24.081.009 -6.757.620

Administrationsomkostninger o.l. -14.916.570 -10.610.770

Tilbageførte af- og nedskrivninger 739.374 255.982

Tilbageførte af- og nedskrivninger 58.890 0

-38.199.315 -17.112.408

noter
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PlanBørnefonden
Mimersgade 47, 4. sal
2200 København N

Telefon 70 22 12 11
mail@planbornefonden.dk
www.planbørnefonden.dk

PlanBørnefonden er en af Danmarks største privatfinansierede børnerettighedsorganisationer.  
Vi kæmper hver dag for at sikre børn og unges rettigheder i verdens mest skrøbelige områder  
– og specielt for pigerne, der i særlig grad er ramt af ulighed. Vi arbejder for, at børn skal kunne 
klare sig, uanset hvor de er født og hvilket køn de har. At piger og drenge har samme muligheder 
og vilkår i livet er fundamentet for, at de i fremtiden kan bygge bedre lokalsamfund og være 
med til at skabe en mere lige verden.

PlanBørnefonden er medlem af en af verdens store børneorganisationer, Plan International, 
som driver programmer i 52 af verdens fattigst lande.

Forsidefoto Årsrapport
I de områder hvor vi er tilstede  
har børn bedre adgang til rent 
vand og sanitet. Det er blandt 
andet tilfældet i Togo, hvor vi  
samarbejder med Poul Due  
Jensens Fond om at installere 
vandforsyning i landsbyer. Målet 
er at sikre de lokale skolebørn og 
deres familier et bedre helbred, 
hvilket bl.a. muliggøres ved at 
bygge brønde med vandpumper 
i byerne og opstille toiletter på 
skolerne. 

Foto: Anne Ackermann.

Forsidefoto Årsregnskab
For få måneder siden havde 
10-årige Balkissa fra Mali aldrig 
været i skole. I stedet tilbragte hun 
sin tid på at hjælpe sin mor med 
huslige pligter og med at sælge 
krydderier på et nærtliggende  
marked. Balkissa er nu ved at  
blive integreret i den lokale skole. 
På verdensplan er der stadig 130 
millioner piger, der ikke går i skole. 
Med støtte fra vores trofaste  
sponsorer, er vi i gang med at 
ændre den statistik.

Foto: Plan International.

Twitter: 
@planbornefonden

Facebook: 
PlanBørnefonden

Instagram: 
@planbornefonden

YouTube: 
PlanBørnefonden

LinkedIn:
PlanBørnefonden


