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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 

for Fonden Mødrehjælpen.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, 

finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder 

en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Fonden Mødrehjælpen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, 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. Der er endvidere etableret retningslinjer og proce-

durer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af modtagne offentlige 

midler.

København, den 24. marts 2011
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Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Fonden Mødrehjælpen
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Mødrehjælpen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 

2010 omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter samt 

ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter lov om fonde og visse for-

eninger.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og en ledelsesberetning, der indeholder 

en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger Dette ansvar 

omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at 

udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uan-

set 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 overens-

stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan-

lig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af 

vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og 

god offentlig revisionsskik, jf. Socialministeriets m.fl. 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 og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinforma-

tion. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i 

årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 

vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset 

om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne 

kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et ret-

visende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegø-

relse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men 

ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision 

omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de 

af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsen-

tation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de 

dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love 

og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

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

vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger samt at ledel-

sesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om fonde og visse 

foreninger. Det er ligeledes vores opfattelse, 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.

Erklæring om udført forvaltningsrevision
I forbindelse med den finansielle revision af fondens årsregnskab for 2010 har vi foretaget en vurde-

ring af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af 

modtagne offentlige midler, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om mål og 

resultater er dokumenterede og dækkende for Fonden Mødrehjælpens virksomhed i 2010.

Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyl-

dige økonomiske hensyn ved fondens forvaltning af modtagne offentlige midler, og at oplysningerne i 

årsregnskabet og ledelsesberetningen om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Fon-

den Mødrehjælpens virksomhed i 2010.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Socialministeriets m.fl. instruks for revision af 

tilskud har vi for udvalgte områder undersøgt, om fonden har etableret forretningsgange, der sikrer en 

økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af modtagne offentlige midler. Vi har endvidere stikprøvevist 

gennemgået oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om mål og resultater for Fonden 

Mødrehjælpens virksomhed i 2010 Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikker-

hed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, 

og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om mål og resultater er dokumenterede 

og dækkende for Fonden Mødrehjælpens virksomhed i 2010.

Konklusion
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til 

at konkludere, at forvaltningen i 2010 på de udvalgte områder, vi har undersøgt ikke er varetaget på 

en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen 

om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Fonden Mødrehjælpens virksomhed i 2010.

København, den 24. marts 2011

6  
 4 




 










 



 











 


















 



 









 









 3 


  
            





            
            




            
   



            
        
          
           
 

           



 
                


















Fondsoplysninger

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 uddannelses-
 mæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, 
 som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og leve-
 vilkår.

 At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige 
 forsørgeres, 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 fond. Institutionen er godkendt 
 i henhold til skattelovgivningen som værende berettiget til at 
 modtage gaver m.v. med fradragsret for giveren.

Bestyrelsen Elin Schmidt, formand
 Mette Crisp, næstformand
 Martin Delfer
 Lotte Hansen
 Solveig Løfberg
 Karin Sjørring

Direktør Mads Roke Clausen

Revision Deloitte
 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
 Weidekampsgade 6 
 Postboks 1600
 0900 København C

Pengeinstitut Danske Bank
 Holmens Kanal 2
 1090 København K
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Ledelsesberetning 

Mødrehjælpens årsregnskab for 2010 viser et driftsunderskud på 141.880 kr. Resultatet skyldes både 

bevægelser på indtægts- og udgiftssiden i forhold til budgettet. Det er målsætningen, at indtægter og 

udgifter set over flere år skal balancere.

Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2010 28.994.635 kr., hvoraf rådighedsbeløbet udgør 

1.276.369 kr. 

Udvikling i udgifter og indtægter

De samlede indtægter i 2010 er steget fra knap 44,9 mio. kr. i 2009 til knap 46,8 mio. kr. i 2010. Dette 

skyldes primært, at indtægterne fra de private, ikke-øremærkede bidrag samt indtægterne fra lokal-

foreninger og genbrugsbutikker er steget. Herudover skyldes stigningen også frigivelse af bundne 

midler på knap 0,5 mio. kr. 

På udgiftssiden er der parallelt hermed også sket en stigning fra ca. 44,8 mio. kr. i 2009 til ca. 46,9 

mio. kr. i 2010. Stigningen skyldes bl.a. en øgning af aktiviteten i den generelle rådgivning og telefon-

rådgivningen, en styrkelse af indsamlingsaktiviteterne i Kommunikationsafdelingen og en intensivering 

af fortalerarbejdet.

Rådgivningsaktiviteter 
I 2010 var det samlede antal henvendelser i Mødrehjælpens rådgivninger og lokalforeninger 8.011 - en 

stigning på 17 % i forhold til 2009. Antallet af klienter udgøres hovedsageligt af gravide og mødre, der 

søger hjælp hos Mødrehjælpens professionelle rådgivere, men også i lokalforeningerne ydes der en 

stor indsats, og i 2010 har godt 1.600 forældre og børn fået hjælp fra en lokalforening. 

Derudover har 2.245 familier modtaget julehjælp, julepakker eller anden økonomisk støtte eller natu-

ralier. Dette er en stigning på 71 % i forhold til sidste år. Af disse har 1308 fået tilsendt en skattefri jule-

check, mens 937 har modtaget jule- eller baby-pakker fra en af Mødrehjælpens lokalforeninger.

Antallet af hjulpne i Mødrehjælpens generelle og telefoniske rådgivning ligger på 5.280 og er en stig-

ning på 7 % i forhold til 2009. Rådgivningstilbuddene i de generelle rådgivninger er en vigtig del af 

Mødrehjælpens indsats, da det er her, at mange klienter første gang kommer i kontakt med Mødre-

hjælpen. Rekruttering til Mødrehjælpens særlige projekter sker for en stor del gennem disse rådgivnin-

ger. 

Brugen af data er blevet en integreret del af behandlingsarbejdet og af den resultatbaserede indsats i 

projekt Ud af voldens skygge. På baggrund af disse data, kan det nu dokumenteres, at man med den 

rette behandling kan reducere følgevirkninger af volden. Det har givet en del udadvendt aktivitet med 

formidling og vidensdeling om målgruppens problematik og projektets resultater. 

Projektbevillingen udløber med udgangen af 2011 og der blev iværksat og gennemført en række tiltag 

med henblik på at tilvejebringe fortsat finansiering af Mødrehjælpens projekt for voldramte familier 

samt opnå en lovændring, der giver partnervoldsramte kvinder og børn retsgaranti for ambulant be-

handling og som kan skabe et mere varigt finansieringsgrundlag for Mødrehjælpens indsats for mål-

gruppen. I marts 2011 måtte Mødrehjælpen konstatere, at ansøgningen til Socialministeriet om fortsat 

økonomisk støtte til projektet ikke blev imødekommet. Mødrehjælpen vil fortsat arbejde på en lovæn-

dring på området og projektaktiviteterne vil i lystet heraf også forsøges ført videre – om end i reduce-

ret form.
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Med en ny justeret projektbevilling pr. 1. januar 2010 til projekt I Gang er indsatsen overfor sårbare gra-

vide og mødre uden uddannelse blevet ændret. Det har betydet, at målgruppen nu er unge gravide og 

mødre i alderen 15-25 år. Der er i det reducerede projekt lagt op til, at der kan hjælpes 220 unge gra-

vide og mødre pr. år. 

Der er arbejdet på klargøring af IT-implementering, så der også i dette projekt kan sikres en løbende 

dokumentation på klienternes udvikling. 

Klienter over 25 år blev - på baggrund af ændringen i målgruppen - i første kvartal af 2010 afsluttet 

og/eller overført til rådgivning i de generelle rådgivninger. 

Projekt Råd til Livet forsatte indsatsen med at yde uvildig økonomisk rådgivning og juridisk og social 

rådgivning til udsatte kvinder for at vende underskud til overskud på såvel det økonomiske som per-

sonlige plan. Evalueringen ved årets udgang viste et godt resultat for de knapt 570 kvinder, som har 

deltaget i projektet.  Andelen af kvinder, der kan overskue deres økonomi var blevet mere end fordob-

let fra 31 % til 72 % efter, at de havde fået rådgivning. 

Partnerskabsprojektet mellem Mary Fonden, Nykredit, Østifterne og Mødrehjælpen er forlænget i 

yderligere to år og vil i denne periode blive udvidet til også at omfatte rådgivningen i Århus.

Familielinien tilbyder individuel telefonisk rådgivning til børnefamilier i hele landet. Der blev gennem-

ført 946 samtaler - heraf 35 abortstøttesamtaler.  Flertallet af henvendelserne drejede sig om sam-

værsproblematik og separation/samlivsophævelse.

Med støtte fra Bikubenfonden fortsatte Familielinien udviklingen og tilbuddet om deltagelse i net-

værksbaserede telefoniske fora.  De telefoniske fora er professionelt ledet og tilbyder løsning af en 

fælles problemstilling for op til 4 deltagere i et forløb på 5 gange. 

I København blev der søsat et nyt projekt - Ung mor på vej, der har som mål at udvikle og dokumen-

tere en ny metode til at hjælpe sårbare unge gravide og unge mødre i alderen 15 – 25 år med at styrke 

deres egen kompetence, opnå et stærkere forældreskab og et bæredygtigt netværk via en koordine-

rende indsats mellem rådgivning, mentorordning og netværksskabende aktiviteter. Der var i 2010 96 

deltagere i projektet, der løber frem til udgangen af 2011 og er støttet med puljemidler fra Socialmini-

steriet. 

I samarbejde med Kristelig Forening for bistand til Børn og Unge (KFBU) fortsatte Mødrehjælpen 

samarbejdet omkring Alexandrakollegiet. Udover at hjælpe sårbare kvinder til at få en uddannelse er 

formålet med kollegiet, at det skal være et demonstrationsprojekt, der viser, at selv de mest sårbare 

mødre kan få en uddannelse med den rigtige hjælp. Det er derfor med stor tilfredshed, at Mødrehjæl-

pen kan konstatere, at der med økonomisk bistand fra Socialministeriet nu oprettes tilsvarende kol-

legier i Aalborg og Aarhus. Samtidig har den generelle økonomiske krise dog bevirket, at det er stadig 

vanskeligere at få kommunerne til at købe pladser på Alexandrakollegiet. Mødrehjælpen og KFBU har 

derfor intensiveret forhandlingerne med Københavns Kommune om at opnå en form for driftsaftale.

Frivillige aktiviteter
Den 1. oktober blev Frivilligafdelingen omorganiseret og bemandet med en chef, en frivilligkonsulent 

og en sekretær. I samarbejde med 3 lokalforeningsformænd – der repræsenterer alle lokalforeninger – 

og Mødrehjælpens direktør arbejdes der på en ny strategi - Mere Frivillig Mødrehjælp - for frivilligom-

rådet.

Udover butiksdrift har der været afholdt mange aktiviteter i lokalforeningsregi - Den rullende kage-

mand, sommerferieaktiviteter og julepakker er blandt favoritterne. Disse aktiviteter er kun mulige ved 

hjælp af de mange stærkt engagerede frivillige i Mødrehjælpens lokalforeninger og butikker.
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Fondsbutikken i Dr. Tværgade er flyttet til et billigere lejemål i samme gade. Der er åbnet en fondsbu-

tik i Valby. Butikken er bemandet med en fast leder og herudover er der indgået et samarbejde med 

Hans Knudsen Instituttet, der bemander butikken med aktiverede fra et arbejdsprøvningsprojekt.

Der er 530 frivillige i lokalforeningerne - 100 flere end sidste år og en stigning på 23 %. De frivillige har 

lagt 69.792 timer, en stigning på 8 %. I alt vurderes det frivillige arbejde til at udgøre en samlet værdi 

på 16,2 mio. kr.

Kommunikation og indsamling 
I 2010 har kommunikations- og pressearbejdet primært fokuseret på at synliggøre Mødrehjælpens po-

litiske budskaber om værdien af bedre forebyggelse af sociale problemer samt behovet for en styrket 

inddragelse af de frivillige organisationer. Derudover har juleindsamlingen igen stået for en betydelig 

del af Mødrehjælpens eksterne synlighed, ligesom oplysning til potentielle klienter om Mødrehjælpens 

tilbud har været prioriteret. Mødrehjælpen blev i 2010 omtalt eller citeret 1.163 gange i trykte medier 

og webmedier mod 1.074 gange i 2009.

Indsamling

Resultaterne af fokuseringen på at hverve nye bidragydere begyndte i 2010 for alvor at vise sig. Såle-

des blev der i årets løb hvervet 3.881 nye bidragydere eller støttemedlemmer, så der ved årets udgang 

var 5.600 aktive bidragydere. De samlede faste bidrag via PBS og hjemmesiden steg i 2010 til over 5 

mio. kr. mod 3,1 mio. kr. i 2009. Støtten fra privatpersoner udgør således et stadigt vigtigere bidrag til 

Mødrehjælpens arbejde.

Dokumentation og it

I foråret tog Mødrehjælpen et nyt it-system til journalføring og dokumentation i brug i projektet Ud 

af Voldens Skygge, og senere på året blev dette system også implementeret i projektet Råd til Livet. 

Mødrehjælpen har dermed i løbet af året taget et stort skridt i retning af systematisk at kunne udvikle 

programmer og arbejdsmetoder på baggrund af data og effektmålinger. Dette arbejde vil fortsætte de 

kommende år.

Fortaleraktiviter
Som led i det politiske arbejde for mere Mødrehjælp og i bestræbelserne på at styrke investeringsper-

spektivet i dansk socialpolitik, udarbejdede Centre for Economic and Business Research i samarbejde 

med Mødrehjælpen en analyserapport, der med al tydelighed viste potentialet i en særlig indsats for 

sårbare børnefamilier og den konkrete gevinst forbundet med Mødrehjælpens projekt I Gang for unge 

mødre. Rapporten har været et godt grundlag for dialog om og synliggørelse af Mødrehjælpens ideer 

og visioner om partnerskaber. 

I 2009 fik Mødrehjælpen sit foreløbig sidste tilskud til abortrådgivningen fra sundhedsstyrelsen, som - 

siden loven om abortstøtte blev iværksat i 2000 - havde bidraget med ca. 500.000,- årligt. Sundheds-

styrelsen giver pt. ikke tilskud til den retsbestemte abortstøtte, hvorfor Mødrehjælpen igangsatte

en politisk proces, der i et samråd resulterede i en entydig placering af ansvaret for abortstøtten hos 

regionerne. Der blev derfor i begyndelsen af 2010 indledt en dialog med regionerne mhp. eventuelt at 

få finansieret dele af abortrådgivningen via takstydelser. 

Mødrehjælpen er fortaler for en revision af Forældreansvarsloven og en styrkelse af sagsbehandlingen 

i statsforvaltningerne, fordi loven - og administrationen af den - har vist sig ikke at beskytte børn og

voldsramte familier godt nok. Mødrehjælpen har ad flere kanaler arbejdet for at påvirke en evaluering 

af loven, der skal være færdig i sommeren 2011, og som skal danne baggrund for en eventuel efterføl-

gende revision.
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Studerende på erhvervsuddannelserne får elevløn under praktikforløb – for de enlige forsørgere på 

uddannelserne betyder det, at de går fra dobbelt SU til den væsentligt lavere elevløn i flere og lange 

perioder i uddannelsesforløbet, hvilket får mange – også af Mødrehjælpens klienter - til at falde fra el-

ler slet ikke at påbegynde en uddannelse. Mødrehjælpen har bragt problemet på dagsordenen, og det 

har resulteret i, at forslaget er blevet en del af forhandlingsoplægget til SU-forhandlingerne med rege-

ringen. 

Derudover er Mødrehjælpens direktør udpeget af Socialministeren til at sidde i Frivilligrådet og Bør-

nerådet, der begge rådgiver Regering og Folketing på deres respektive områder. I forlængelse heraf 

deltager Mødrehjælpen i en række udvalgsarbejder om børns vilkår og rammebetingelserne for det 

frivillige arbejde i Danmark.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger samt 

vedtægternes regnskabskrav.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra at kursregulering af 

værdipapirer, der vedrører fondens bunden kapital, fra og med 1. januar 2010 føres på bunden kapital. 

Tidligere blev kursreguleringen ført i resultatopgørelsen. Ændringen medfører, at overskud for 2009 

reduceres fra 83.582 kr. til 41.865 kr. med den positive kursregulering i 2009 på 41.717 kr., der er ført 

direkte på bunden egenkapital.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Generelt om indregning og måling

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

dige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregn-

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter som hovedregel, i takt med at de indtjenes, mens omkost-

ninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Tilskud og legater

For tilskud og legater er kun den anvendte del af formålsbestemte tilskud indtægtsført i resultatop-

gørelsen. Modtagne ikke anvendte tilskud er opført under gæld, som ”øremærkede projekttilskud til 

senere anvendelse”.

Driftsmidler m.m.

Driftsmidler, inventar og kontormaskiner anskaffet i regnskabsåret er udgiftsført.

Renter

Renteindtægter og –udgifter er periodiserede.

Administrationsgebyr

Rådgivningerne, de øvrige afdelinger samt de fleste projekter er pålagt et administrationsgebyr. Geby-

ret reducerer administrationsomkostningerne.

Årsrapport 2010
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Overskudsdisponering og 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 anven-

de af de således henlagte midler, sker det ved at et til anvendelsen svarende beløb tages til indtægt i 

resultatopgørelsen under posten ”anvendte formålsbestemte henlagte midler”. 

Balancen

Værdipapirer

Børsnoterede obligationer og aktier værdiansættes til anskaffelsespris. I noten anføres beholdningens 

værdi opgjort til børskurser pr. 31. december.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes med fradrag af nedskrivning til tabsrisici efter en individuel vurdering.

Skat

Fonden Mødrehjælpen er kun skattepligtig af et eventuelt erhvervsmæssigt overskud og er efter sel-

skabskattelovens bestemmelser fritaget for indsendelse af selvangivelse.

Årsrapport 2010
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Resultatopgørelse 1.1.2010 - 31.12.2010

Note

  2010 2009

 Indtægter	 Kr. Kr.

1  Øremærkede projekttilskud  27.108.037  28.475.389

 - Heraf offentlige  21.045.827  23.110.530

 - Heraf private  6.062.210  5.364.859

2  Private ikke-øremærkede bidrag  8.299.763  5.109.584

3  Offentlige driftstilskud  6.451.154  7.721.511

 Indtægter fra lokalforeninger og genbrugsbutikker  3.180.682  2.128.973

 Finansieringsindtægter  1.210.667  1.315.553

 Andre indtægter  78.494  95.574

7  Indtægter fra bundne midler  469.038  0

 Indtægter i alt  46.797.834  44.846.584

	
	
 Udgifter

1  Udgifter til øremærkede projekter  -26.730.651  -29.276.836

 Åben rådgivning og telefonrådgivning  -9.849.628  -6.769.824

 Oplysning og kommunikation  -4.762.412  -3.047.055

 Støtte til frivilligt arbejde  -1.937.814  -1.580.913

 Fortalerafdelingen  -1.137.135  -924.716

 Administration  -642.354  -651.742

 Fællesudgifter  -1.727.859  -2.027.105

 Alexandrakollegiet  -151.862  -526.529

	

 Udgifter i alt  -46.939.714  -44.804.719

 

	

 Årets resultat  -141.880  41.865
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Balance pr. 31.12.2010
    

Note 

  2010  2009

 Aktiver Kr.  Kr.

 Bundne aktiver
 
4  Værdipapirer, båndlagtdepot  26.036.930  24.002.587

 

 Mellemregning med frie aktiver  -487.105  -82.887

 Bundne aktiver i alt  25.549.825  23.919.700

 

 Tilgodehavender
 Deposita  1.495.939  1.168.069

 Diverse tilgodehavender  1.884.103  1.385.544

 Projekttilskud  105.940  56.947

 Periodeafgrænsningsposter  1.253.293  1.834.051

  4.739.274  4.444.612

 Værdipapirer og kapitalandele
5  Værdipapirer, åbent depot  211.517  212.121

 

 Likvide beholdninger
 Udlægskasser  21.556  53.318

 Bankbeholdning  11.669.931  12.416.094

 

  11.691.487  12.469.412

 

 Mellemregning med bundne aktiver  487.105  82.887

 

 Frie aktiver i alt  17.129.384  17.209.031

 

 

 Aktiver i alt  42.679.208  41.128.731
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Balance pr. 31.12.2010
    

Note

   2010  2009

 Passiver Kr.  Kr.

 

6  Egenkapital
 Bunden kapital  25.549.825  23.919.700

 Fri kapital  3.444.811  3.586.691

 Egenkapital i alt  28.994.635  27.506.391

 Gæld

 Kortfristet gæld
 Deposita  1.450  2.150

 Feriepengehensættelse  4.474.176  3.781.156

1  Øremærkede projekttilskud til senere anvendelse  4.743.910  3.395.397

 Tilbagebetaling af projekttilskud  46.256  192.460

 Anden gæld  3.205.067  4.019.549

 Periodeafgrænsningsposter - driftstilskud  1.213.712  2.231.627

  13.684.571  13.622.339

 Gæld i alt  13.684.571  13.622.339

 

 

 Passiver i alt  42.679.208  41.128.731

8  Forpligtelser
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   2010  2009

  Kr.  Kr.

1  Øremærkede projekttilskud og -udgifter
 Øremærkede projekttilskud  27.108.037  28.475.389

 Øremærkede projektudgifter  -26.730.651  -29.276.836

 

 Nettoresultat af projekter  377.386  -801.447

 

 

 Øremærkede projekttilskud til senere anvendelse
 Primo overført  3.395.397  4.330.138

 Regulering  -787  0

 Årets modtagne tilskud  28.457.337  27.540.648

 Projektudgifter -26.730.651  -29.276.836

 Årets projektdrift  -377.386  801.447

 

 Øremærkede pr. tilskud til senere anvanvendelse i alt  4.743.910  3.395.397

2  Private, ikke-øremærkede bidrag

 Modtagne private, ikke-øremærkede bidrag  7.453.763  6.509.584

 Overført fra forrige år  1.400.000  0

 Overført til næste år  -554.000  -1.400.000

 

 Private, ikke-øremærkede bidrag i alt  8.299.763  5.109.584

3  Offentlige tilskud

 Finansloven  5.200.000  5.199.996

 Tips og Lotto-midler overført fra forrige år  831.627  2.264.903

 Tips og Lotto-midler for året  1.213.712  831.627

 Tips og Lotto-midler overført til næste år  -1.213.712  -831.627

 SKAT (momskompensation)  419.527  256.612

 

 Offentlige tilskud i alt  6.451.154  7.721.511

Årets Tips og Lotto-tilskud blev først bevilget i januar 2011 og er derfor overført til

2011. Det tilskud, der er anvendt i tilskudsperioden, er anvendt i overensstemmelse

med fondens formål.
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Finansielle anlægsaktiver
   2010  2009

  Kr.  Kr.

4  Værdipapirer, båndlagt depot

 Bogført værdi pr. 31. december  26.036.930  24.002.587

 

 Værdi pr. 31. december til børskurs  27.533.468  25.531.425

5  Værdipapirer, åbent depot

 Bogført værdi pr. 31. december  211.518  212.121

 

 Værdi pr. 31. december til børskurs  441.447  381.122

 Egenkapital

6  Bunden kapital

 Saldo pr. 1. januar  3.350.000  3.350.000

 Avance fra ejendomssalg  20.058.945  20.527.983

 Arv  1.876.151  0

 Kursregulering  264.728  41.717

 Bunden kapital pr. 31. december  25.549.825  23.919.700

 Fri kapital

 Henlæggelser særlige formål

 Saldo pr. 1. januar  2.210.159  2.210.159

 

 Henlæggelser særlige formål pr. 31. december  2.210.159  2.210.159

 

 Rådighedsbeløb

 Rådighedsbeløb 1. januar  1.376.532  1.334.667

 Resultatdisponering  -141.880  41.865

 

 Rådighedsbeløb pr. 31. december  1.234.652  1.376.532

 

 Fri kapital pr. 31. december  3.444.811  3.586.691

 Egenkapital i alt  28.994.635  27.506.391
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7 Frigivelse af bunden kapital
 Mødrehjælpen fik i 2010 tilladelse af Civilstyrelsen til at frigive en mindre del af den
 budne kapital til at finansiere en opnormering i afdelingerne i Odense og Århus over
 en fire-årig periode. Mødrehjælpen har derfor frigivet 469.038 kr., der figurerer som
 en indtægt i resultatopgørelsen.

8  Forpligtelser
 Mødrehjælpen har løbende leasingforpligtelser med årlige ydelser på 133.420 kr.,
 der for de resterende leasingperioder pr. 31. december 2010 kan opgøres til 166.775
 kr.

 Mødrehjælpen kautionerer med KFBU (Kristelig Forening til Bistand for Børn og
 Unge) for huslejeforpligtelse på Alexandrakollegiet frem til 31. december 2011 på
 737.000 kr. årligt. Der er ligeledes en istandsættelsesforpligtigelse forbundet med
 lejemålet.

 Mødrehjælpens lejemål i Nørre Voldgade i København kan tidligst opsiges til fra-
 flytning pr. 1. maj 2011 med 6 måneders varsel. Pr 31. december 2010 har Mødre-  
 hjælpen en huslejeforpligtelse på den resterende lejeperiode på 2 kvartaler a
 317.757 kr. lig 635.514 kr.

 Mødrehjælpens lejemål i Søndergade i Århus kan tidligst opsiges til fraflytning pr. 
 31. december 2013. Pr. 31. december 2010 har Mødrehjælpen en huslejeforpligtelse 
 på den resterende lejeperiode 12 kvartaler a 181.080 kr. lig 2.172.957 kr.

 Mødrehjælpens lejemål i stueetagen på Tolderlundsvej i Odense kan opsiges med 
 6 måneders varsel, svarende til 2 kvartalers husleje a 64.833,31 kr. lig 129.666 kr.
 
 Mødrehjælpens lejemål i 1. sal på Tolderlundsvej i Odense kan tidligst opsiges til
 fraflytning pr. 31. marts 2013. Pr. 31. december 2010 har Mødrehjælpen en husleje-
 forpligtelse på den resterende lejeperiode på 9 kvartaler a 73.605 lig 662.445 kr.

 Mødrehjælpen har over for Dansk Supermarked en garantiforpligtelse på 10.000 kr. 
 i forbindelse med et købekort. Forpligtelsen udløb 22. januar 2011.
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