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Ledelsespåtegning 
 
 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2007 for Fonden Mødrehjælpen. 
 
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabskrav. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende bille-
de af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. 
 
 
 
København, den 27. marts 2008  
 
 
Direktion 
 
 
 
  
Mads Roke Clausen 
Direktør 
 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
      
Elin Schmidt  Sigrid Bigum Nielsen  Martin Delfer 
formand  næstformand 
 
 
 
      
Frank Ebsen  Susanne Fabricius  Margrete Skov 
 
 
 
      
Ulla Krogager Jette Halling Jane Korczak 
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Den uafhængige revisors påtegning 
 
 
Til ledelsen i Fonden Mødrehjælpen  
 
 
Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Mødrehjælpen for perioden 1. januar – 31. december 2007, omfat-
tende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet aflægges efter lov om fonde og visse foreninger samt vedtægternes regnskabskrav. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med de for Fonden Mødrehjælpen gældende regnskabsbestemmelser. Dette ansvar omfatter ud-
formning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge 
en årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen 
skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse 
af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at 
de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og 
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Revisors ansvar og den udførte revision 
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revi-
sion i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Socialministeriet 
m.fl.’s instruks for revision af tilskud. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger 
og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder 
væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i års-
regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væ-
sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko-
vurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Mødrehjælpens udarbejdelse og aflæg-
gelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der 
er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten 
af Mødrehjælpens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvend-
te regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en 
vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om 
de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og an-
dre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusi-
on. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Den uafhængige revisors påtegning (fortsat) 
 
 
Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fonden Mødrehjælpens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af Mødrehjælpens aktiviteter for regnskabspe-
rioden 1. januar – 31. december 2007 i overensstemmelse med efter lov om fonde og visse foreninger samt 
vedtægternes regnskabskrav. Det er ligeledes vor opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnska-
bet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. 
 
Erklæring om udført forvaltningsrevision 
I forbindelse med den finansielle revision af Fonden Mødrehjælpens årsregnskab for 2007 har vi foretaget en 
vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 
Fonden Mødrehjælpen, og at oplysningerne i rapporteringen til Socialministeriet m.fl. om mål og resultater er 
dokumenterede og dækkende for Mødrehjælpens virksomhed i 2007. 
 
Ledelsens ansvar 
Fonden Mødrehjælpens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at 
der tages skyldige økonomiske hensyn ved Mødrehjælpens forvaltning, og  at oplysningerne i årsregnskabet 
om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Fonden Mødrehjælpens virksomhed . 
i 2007. 
 
Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision 
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Socialministeriet m.fl. instruks for revision af tilskud 
har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Mødrehjælpen har etableret forretningsgange, der sik-
rer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået oplysningerne i 
årsregnskabet om mål og resultater for Mødrehjælpen. Vort arbejde er udført med henblik på at opnå be-
grænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæs-
sig måde, og at oplysningerne i rapporteringen om opfyldelse af resultatmålene er dokumenterede og dæk-
kende for Mødrehjælpens virksomhed i 2007. 
 
Konklusion 
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, 
at forvaltningen i 2007 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig 
måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for 
Mødrehjælpens virksomhed i 2007. 
 
Supplerende oplysninger 
I henhold til revisionsinstrukser fra tilskudsgivende myndigheder skal vi bekræfte, at modtagne tilskud er an-
vendt til de formål, hvortil de er givet. Ikke forbrugte tilskud er efter ansøgning overført til anvendelse i 2008 
eller tilbagebetalt til tilskudsgiver.” 
 
 
 
 
København, den 27. marts 2008 
 

Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 
 
 
 
Lise Foss Nielsen 
Statsautoriseret revisor 
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Institutionsoplysninger 
 
 
Navn Fonden Mødrehjælpen  
 Nørre Voldgade 80 
 1358 København K 
 
 Fondsreg. nr. 000608  
 CVR-nr. 72 98 85 15 
 Kommune: København 
 
Protektor Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary 
 
Formål At yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæs-

sig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som her-
igennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår. 

  
 At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige forsør-

geres, gravides og børnefamiliers levevilkår. 
  

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

 
Skattegodkendelse Mødrehjælpen er efter sine vedtægter en almenvelgørende eller på 

anden måde almennyttig forening. Institutionen er godkendt i hen-
hold til skattelovgivningen som værende berettiget til at modtage 
gaver m.v. med fradragsret for giveren. 

 
Bestyrelsen Elin Schmidt, formand 
 Sigrid Bigum Nielsen, næstformand 
 Martin Delfer 
 Frank Ebsen 
 Susanne Fabricius 
 Ulla Krogager 
 Jette Halling 
 Jane Korczak 
 Margrete Skov  
 
Direktør Mads Roke Clausen 
 
Revision  
 
 Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
 Kalvebod Brygge 45 
 1560  Købehavn V 
 
Pengeinstitut Danske Bank 
 Holmens Kanal 2 
 1090 København K 
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Ledelsesberetning 
 
 
Årets økonomiske resultat 
Mødrehjælpens årsregnskab for 2007 viser et driftsoverskud på 272.635 kr. Dette skal ses i forhold til, at der 
i 2007 blev budgetteret med et balanceret budget. Målsætningen er, at indtægter og udgifter over flere år ba-
lancerer. 
 
Egenkapitalen udgjorde 27.576.697 kr., heraf er rådighedsbeløbet på 3.698.714 kr. Stigningen i egenkapital 
skyldes hovedsageligt, at Mødrehjælpen i 2007 realiserede sin ejendom i Studiestræde. Avancen fra salget 
er bundet - jf. Civilstyrelsens fondsbestemmelser. 
 
Udvikling i udgifter og indtægter 
Såvel Mødrehjælpens udgifter som indtægter er steget væsentligt. Mens indtægts- og udgiftsniveauet i 2006 
lå på knap 31 mio. kr., lå det i 2007 omkring 36,5 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er øgede projektind-
tægter og – udgifter, især på det store projekt ”I Gang”. Af andre øgede indtægtskilder kan nævnes finansie-
ringsindtægter, der er steget på grund af øgede renteindtægter efter realiseringen af ejendommen i Studie-
stræde. Også indtægter fra støtteaktiviteter er mere end fordoblet, og på Alexandrakollegiet er indtægtsni-
veauet steget som følge af, at der er indgået flere aftaler med kommunerne om at betale for kollegianernes 
ophold. 
 
På udgiftssiden er udgifterne i rådgivningsafdelingerne steget lidt, mens der til gengæld har været et mindre 
fald i såvel Administrationsafdelingen som Kommunikationsafdelingen og Frivilligafdelingen. Hvad angår de 
to sidstnævnte afdelinger skyldes udgiftsfaldet midlertidige vakancer som følge af udskiftninger i personalet. 
 
Rådgivningsaktiviteter 
Det samlede antal henvendelser i Mødrehjælpens rådgivningsafdelinger og lokalforeninger var i 2007 6.214. 
Det er en stigning på 14 pct. i forhold til 2006, og på næsten 25 pct. i forhold til 2005. Antallet af brugere ud-
gøres hovedsageligt af dem, der søger hjælp hos Mødrehjælpens professionelle rådgivere. Lokalforeninger-
ne yder også en stor indsats, og i 2007 havde knap 900 forældre og børn kontakt til en lokalforening.  
  
Ved udgangen af 2007 sluttede Mødrehjælpens projekt ”Børn i skyggen af Vold”. Det var ved årets udgang 
endnu uafklaret, hvorledes satspuljemidlerne ville blive fordelt, og Mødrehjælpens ansøgning om et nyt 
voldsprojekt var derfor heller ikke behandlet. I februar 2008 er der bevilget midler fra SATS-puljen til fortsæt-
telse af Mødrehjælpens indsats for at hjælpe voldsramte kvinder og børn de kommende 4 år. 
 
Frivilligafdelingen 
Stillingen som frivilligkonsulent var vakant i størstedelen af 2007, idet der skulle udvikles en ny model for or-
ganiseringen af frivilligområdet, før stillingen kunne besættes. Fokus på at styrke den økonomiske støtte til 
Mødrehjælpens rådgivningsarbejde karakteriserer den nye frivilligkonsulentstilling. En væsentlig del af den 
nye frivilligkonsulents arbejde bliver derfor at åbne nye butikker og øge genbrugsbutikkernes indtjening. 
 
Det er dog alligevel lykkedes at opretholde et tilfredsstillende aktivitetsniveau i lokalforeningerne, og de 423 
frivillige lagde i 2007 tilsammen 56.180 timer, hvilket er en stigning på 2 pct. i forhold til 2006. Også gen-
brugsbutikkerne under Fonden øgede deres indtægter i 2007 i forhold til 2006.  
 
Lokalforeningen i Århus måtte lukke sin genbrugsbutik, da den ikke var rentabel. Mødrehjælpen havde ydet 
lokalforeningen et lån, som ikke kunne tilbagebetales, og led derfor et tab på 42.648 kr. 
 
Ny protektor 
Mødrehjælpen oplevede i 2007 den store ære at få Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary som pro-
tektor. Organisationen havde en periode været uden protektor, og så meget desto mere glædeligt var det, at 
H.K.H. Kronprinsessen sagde ja, til at være protektor for Mødrehjælpen. 
 
Ny organisering 
Siden 2005 har Mødrehjælpen været organiseret uden ledere i de tre rådgivningsafdelinger i København, År-
hus og Odense. Til gengæld var der i hver afdeling nedsat selvstyrende grupper, med en tværgående rådgiv-
ningschef og en tværgående HR-chef til at bistå alle afdelinger. I løbet af 2006 blev det klart, at denne orga-
nisering ikke fungerede optimalt, og der var behov for lokale rådgivningschefer. I april 2007 blev der derfor 
implementeret en ny organisering, hvis væsentligste indhold var afvikling af HR-chefstillingen samt ansættel-
sen af rådgivningschefer i København, Århus og Odense.  
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Ledelsesberetning (fortsat) 
 
 
Hussalg og flytning 
Hovedbestyrelsen besluttede i 2006, at Mødrehjælpens bygning i Studiestræde skulle sælges, da der var sto-
re problemer med indeklimaet. Bygningen blev solgt medio 2007 til overtagelse 1. oktober. Provenuet fra 
ejendommen er – i henhold til Civilstyrelsens bestemmelser – lagt i den bundne kapital og kan kun frigives ef-
ter ansøgning. Mødrehjælpens administration og rådgivningsafdeling i København er nu placeret i lejede lo-
kaler ved Nørreport St. 
 
Alexandrakollegiet 
Alexandrakollegiet fik pr. 14. maj 2007 status af selvejende institution. Fra 1. januar 2008 administreres kol-
legiet af KFBU (Kristelig Forening til bistand for Børn og Unge). Alexandrakollegiet er siden 14. maj 2007 ble-
vet ledet af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvor Mødrehjælpen og KFBU udpeger hver 2 medlemmer, og det 
femte medlem – som er en person med særlig faglig indsigt – udpeges i fællesskab af de stiftende organisati 
oner. 
 
Mødrehjælpen havde i 2007 stillet en underskudsgaranti for Alexandrakollegiet på 1,6 mio. kr. Det endelige 
underskud blev på 772.000 kr.  
 
Nødboliger 
Mødrehjælpen har i 2007 afviklet størstedelen af sine nødboliger, da disse generelt har haft for lav en dæk-
ningsgrad. Mødrehjælpen har nu kun en nødbolig tilbage, som vil blive afviklet inden udgangen af 2008. 
 
Fortalervirksomhed 
På en lang række områder har Mødrehjælpen i det forløbne år bidraget til udviklingen af velfærdssamfundet 
og varetaget rollen som fortaler for sårbare gravide og børnefamilier.  
 
I samarbejde med LOKK (Landsorganisationen for KvindeKriseCentre) har Mødrehjælpen taget initiativ til en 
undersøgelse af de samfundsmæssige omkostninger af vold mod børn og kvinder. Undersøgelsen finansie-
res af Rockwool Fonden og forventes færdig i 2009.  
 
I samarbejde med Dannerhuset og Ungdommens Røde Kors har Mødrehjælpen arbejdet for en reform af fi-
nansieringen af de socialhumanitære organisationer i Danmark. Regeringen forventes at spille ud med en ny 
finansieringsmodel i 2008, og Mødrehjælpen vil derfor fortsætte dette arbejde det kommende år. I samarbej-
de med Red barnet, Børns Vilkår, Frelsens Hær og Børnenes kontor har Mødrehjælpen sat fokus på børn i 
fattigdom og stået for afholdelse af en konference herom.  
 
Mødrehjælpen har været repræsenteret som ekspert i en række faglige fora, herunder regeringens socialpoli-
tiske årsmøde, i Københavns Kommunes socialdirektorat og overfor Socialministeriet. I efteråret 2007 var 
Mødrehjælpen inviteret til Grønland for at deltage i en konference om voldsramte børn. To af Mødrehjælpens 
rådgivere deltog og holdt oplæg om erfaringerne med arbejdet med voldsramte børn  
 
I samarbejde med Alexandrakollegiet, KFBU og Bikubenfonden har Mødrehjælpen arbejdet med at etablere 
2 nye kollegier i Danmark. Dels ved at udarbejde en hvidbog om kollegier og dels ved at holde møder med in-
teresserede kommuner.  
 
Mødrehjælpen har de seneste år mangedoblet omtalen i pressen, og har dermed talt udsatte børnefamiliers 
og unge gravides sag overfor ministre, medier og myndigheder. 
 
I 2003 var Mødrehjælpen således omtalt eller citeret 132 gange i de trykte medier, mens vi i 2007 var omtalt 
eller citeret 586 gange. Specielt siden den nye ledelse er kommet på plads, har vi kunnet sætte større fokus 
på at tale vores målgruppes sag i medierne. Alene i andet halvår af 2007 var Mødrehjælpen således omtalt 
eller citeret over 400 gange. 
 
I 2007 har Mødrehjælpens presseindsats sat særligt fokus på at dokumentere behovet for bedre hjælp til 
voldsramte kvinder og børn. Vi har i flere artikler dokumenteret eller påpeget, at kommunerne ikke altid hjæl-
per de voldsramte familier tilfredsstillende. Kombineret med møder med partiernes socialordførere, har dette 
betydet, at der er fra og med år 2008 er afsat flere midler til at hjælpe og behandle voldsramte kvinder og 
børn. 
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Ledelsesberetning (fortsat) 
 
 
Disponering af overskud 
I slutningen af 2007 drøftede Hovedbestyrelsen muligheden for at disponere et eventuelt overskud til på for-
hånd definerede aktiviteter, som der ikke havde været mulighed for at afsætte midler til i budgettet for 2008. 
Overskuddet på 272.535 kr. vil derfor blive brugt til istandsættelse af de lettere nedslidte lokaler i Mejlgade i 
Århus samt til øget efteruddannelse. 
 
 
 



 9
 
 

Anvendt regnskabspraksis 
 
 
Årsregnskabet for 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger samt ved-
tægternes regnskabskrav . Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincipper som tidligere år. 
 
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: 
 
Resultatopgørelsen 
 
Tilskud og legater 
Indtægtskriteriet er som hovedprincip indbetalingstidspunktet. Kun den anvendte del af formålsbestemte til-
skud er indtægtsført i resultatopgørelsen. Modtagne ikke anvendte tilskud er opført under gæld, som ”Pro-
jekttilskud til senere anvendelse”. 
 
Driftsmidler m.m. 
Inventar og kontormaskiner modtaget som gave indgår ikke i regnskabet. Driftsmidler, inventar og kontorma-
skiner anskaffet i regnskabsåret er udgiftsført. 
 
Renter 
Renteindtægter og –udgifter er periodiserede. Prioritetsrenter medregnes under ejendomsudgifter. 
 
Administrationsgebyr 
Rådgivninger, Mødrehjælpscentre samt de fleste projekter er pålagt et administrationsgebyr. Gebyret reduce-
rer administrationsomkostningerne. 
 
Overskudsdisponering/henlæggelser 
Såfremt der er mulighed for det, kan bestyrelsen beslutte, at en del af årets resultat skal henlægges til en 
særlig formålsbestemt henlæggelse under egenkapitalen. Når det efterfølgende besluttes at anvende af de 
således henlagte midler, sker det ved at et til anvendelsen svarende beløb tages til indtægt i resultatopgørel-
sen under posten anvendte formålsbestemte henlagte midler 
 
 
Balancen 
 
Ejendomme 
Ejendommene er opført til anskaffelsessum med fradrag af tilskud til anskaffelser og akkumulerede afskriv-
ninger. Afskrivninger sker lineært over aktivernes forventede brugstid, der er vurderet til følgende åremål: 
 
Bygninger ekskl. grunde 50 år 
 
I anskaffelsessummen indgår ombygnings- og forbedringsudgifter samt andre med erhvervelsen direkte for-
bundne omkostninger. 
 
Værdipapirer 
Børsnoterede obligationer og aktier værdiansættes til anskaffelsespris. Realiserede kursgevinster og kurstab 
medtages i resultatopgørelsen. I noten anføres beholdningens værdi opgjort til børskurser pr. 31. december. 
 
Skat 
Mødrehjælpen er kun skattepligtig af et eventuelt erhvervsmæssigt overskud og er efter selskabsskattelo-
vens bestemmelser fritaget for indsendelse af selvangivelse. 
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Resultatopgørelse 
 
 

Note 2007 2006

Indtægter kr. kr.

  
Driftstilskud
Offentlige 1 6.570.756 6.653.711
Fonde og organisationer 3.721.349 3.859.913
Tilskud/ arv fra private 456.646 402.036
Støtteaktiviteter 465.831 128.034
Indtægter i genbrugsbutikker 991.290 951.079
Finansieringsindtægter 558.960 79.453
Ejendomsindtægter 3 1.280.301 919.000
Andre indtægter 20.105 3.000

I alt 14.065.238 12.996.226

Betaling for tjenesteydelser
Alexandrakollegiet 2.123.508 1.357.610
Nødboliger 129.063 277.948

Projekttilskud
Anvendte formålsbestemte tilskud 2 20.352.252 15.528.173
Anvendte formålsbestemte henlagte midler 0 566.200

Indtægter i alt 36.670.061 30.726.157

Udgifter
Rådgivninger -5.464.600 -5.028.560
Kommunikation -1.022.436 -1.198.868
Afdeling for frivillige -74.039 -114.230
Administration -461.280 -693.869
Fællesudgifter -1.795.624 -2.333.910
Ejendomsudgifter 3 -2.773.645 -942.863
Drift af genbrugsbutikker -520.096 -426.826

I alt -12.111.720 -10.739.126

Alexandrakollegiet -2.895.593 -2.650.231
Nødboliger -230.379 -314.872
Projektudgifter 2 -21.159.734 -17.272.667

Udgifter i alt -36.397.426 -30.976.896

Driftresultat 272.635 -250.739
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Balance 
 
 

Note 2007 2006

AKTIVER kr. kr.

Bundne aktiver

Grunde og bygninger 3 0 3.000.000
Værdipapirer, båndlagtdepot 4 437.540 451.026

437.540 3.451.026
Mellemregning med fri aktiver 23.440.443 -101.026

Bundne aktiver i alt 23.877.983 3.350.000

Frie aktiver
Anlægsaktiver
Grunde og bygninger 3 0 4.816.934

Tilgodehavender
Deposita 995.928 243.324
Diverse tilgodehavender 3.371.188 4.035.951
Projekttilskud 1.101.729 3.179.868
Periodeafgrænsningsposter 877.999 1.244.177

6.346.844 8.703.320
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer, åbent depot 6 212.121 212.121

Likvide beholdninger
Udlægskasser 48.367 22.054
Girobeholdning 417.951 558.687
Bankbeholdning 5 27.845.524 1.540.815

28.311.842 2.121.556

Mellemregning med bundne aktiver -23.440.443 101.026

Frie aktiver i alt 11.430.364 15.954.957

Aktiver i alt 35.308.347 19.304.957
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Balance 
 
 

Note 2007 2006

kr. kr.

PASSIVER

Egenkapital 7
Bunden kapital 23.877.983 3.350.000
Fri kapital 3.698.714 3.426.079

Egenkapital i alt 27.576.697 6.776.079

Gæld

Langfristet gæld
Prioritetsgæld 8 0 5.214.985

Kortfristet gæld
Kortfristet del af langfristet gæld 8 0 127.176
Deposita 65.039 145.860
Feriepengehensættelse 2.200.546 1.729.906
Projekttilskud til senere anvendelse 2 3.081.777 2.877.015
Tilbagebetaling af projekttilskud 148.327 21.976
Anden gæld 2.235.961 2.411.960

7.731.650 7.313.893

Gæld i alt 7.731.650 12.528.878

Passiver i alt 35.308.347 19.304.957

Forpligtelser 9
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Noter 
 
 

2007 2006

kr. kr.  

Note 1  Offentlige tilskud 
Finansloven 5.200.000 5.200.000
Tips og Lotto (primo) 98.304 95.580
Tips og Lotto 1.080.502 983.035
Tips og Lotto (ultimo) -108.050 -98.304
Københavns Kommune 0 7.000
Odense Kommune (husleje) 0 117.000
Fyns Amt 49.400
PUF midler 300.000 300.000

I alt 6.570.756 6.653.711

 
 

Note 2

Anvendte formålsbestemte tilskud 20.352.252 15.528.172
Projektudgifter -21.159.734 -17.272.667

Nettoresultat af projekter -807.482 -1.744.495

Projekttilskud til senere anvendelse
Primo overført 2.877.015 2.353.271
Periodisering 116.979 -280.962
Modtagne tilskud i året 20.440.035 16.176.587
Projektudgifter -21.159.734 -17.116.376
Årets projektdrift 807.482 1.744.495

Projekttilskud til senere anvendelse i alt 3.081.777 2.877.015

Projekttilskud og projektudgifter
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Noter (fortsat) 
 
 

2007 2006

kr. kr.  

Note 3 Grunde og bygninger
Anskaffelsessum pr. 1. januar 11.639.981 9.606.916
Tilgang/afgang i året -11.639.981 2.033.065

Anskaffelsessum pr. 31. december 0 11.639.981

Afskrivninger pr. 1. januar 3.823.047 3.688.737
Afskrevet i året og tilbageførte afskrivninger -3.823.047 134.310

0 3.823.047

Bogført værdi pr. 31. december 0 7.816.934

Ejendomsværdi pr. 31.december
Studiestræde 0 11.600.000

Ejendomsværdier i alt 0 11.600.000

 
 

Ejendomsindtægter og udgifter 

Indtægter
Modtagne 0 0
Beregnede 1.280.301 919.000

1.280.301 919.000
Udgifter 
Husleje Nørre Voldgade 881.067
Prioritetsrenter m.v. 266.536 205.938
Ejendomsskatter 92.349 105.242
Øvrige udgifter 323.893 497.373
Afskrivninger 51.555 134.310
Omkostningerifm. flytning 1.158.245

2.773.645 942.863

Ejendom i alt -1.493.344 -23.863
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Noter (fortsat) 
 
 

2007 2006

kr. kr.  

Note 4  Værdipapirer, båndlagt depot

Bogført værdi pr. 31. december 437.540 451.026

Værdi pr. 31. december til børskurs 430.916 441.791

 
 

Note 5  Bankbeholdning
Saldo pr. 1. januar 1.540.815 3.529.169
Tilgang aftaleindlån i året 26.304.709 -1.988.354

Saldo pr. 31. december 27.845.524 1.540.815

 
 

Note 6 Værdipapirer, åbent depot
Bogført værdi pr. 31. december 212.121 212.121

Værdi pr. 31. december til børskurs 572.639 686.773
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Noter (fortsat) 
 
 

2007 2006

kr. kr.  

Note 7 Egenkapital

Bunden kapital 
Saldo pr. 1. januar 3.350.000 3.350.000
 Fortjeneste ved salg af Studiestræde 21 20.527.983
Overført fra rådighedsbeløb 0 0

Bunden kapital pr. 31. december 23.877.983 3.350.000

 
 

Fri kapital
Henlæggelser særlige formål
Saldo pr. 1. januar 302.650 868.850
Anvendt til Alexandrakollegiet 0 -566.200

Henlæggelser særlige formål pr. 31. december 302.650 302.650

Henlæggelse til fornyelse og vedligeholdelse
Saldo pr. 1. januar 146.343 146.343
Anvendt i regnskabsåret 0 0

Henlæggelser særlige formål pr. 31. december 146.343 146.343

 
 
Henlæggelse til investering i og 
vedligeholdelse af anlægsaktiver
Saldo pr. 1. januar 1.761.166 1.761.166
Anvendt i regnskabsåret 0 0

Henlæggelser særlige formål pr. 31. december 1.761.166 1.761.166

Rådighedsbeløb 
Rådighedsbeløb 1. januar 1.215.920 1.310.367
Regulering vedr. Projekt Unge Mødre 0 156.292
Resultatdisponering 272.635 -250.739

Rådighedsbeløb pr. 31. december 1.488.555 1.215.920

Fri kapital pr. 31. december 3.698.714 3.426.079

Egenkapital i alt 27.576.697 6.776.079
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Noter (fortsat) 
 
 

2007 2006

kr. kr.  

Note 8 Prioritetsgæld
Realkreditlån 0 5.594.450
Kurstab ved omlægning 0 -252.291

0 5.342.159

 
 
 
Note 9 Forpligtelser

 

Mødrehjælpen har løbende leasingforpligtelser med årlige ydelser på kr. 106.734, der for de resterende
leasingperioder pr. 31. december 2007 kan opgøres til kr. 453.620.

Mødrehjælpen har frem til 1. juli 2011 en uopsigelig huslejeforpligtigelse på Alexandrakollegiet med en årlig
ydelse på kr. 500.000. Den samlede huslejeforpligtelse pr. 31. december 2007 kan opgøres til kr.
1.750.000.
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