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Ledelsespåtegning

Vi	har	dags	dato	behandlet	og	godkendt	årsrapporten	for	regnskabsåret	1.	januar	–	31.	december	2011	

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	pr.	31.	december	2011	samt	resultatet	af	fondens	aktiviteter	for	regnskabsåret	

1.	januar	–	31.	december	2011.

Ledelsesberetningen	indeholder	efter	vores	opfattelse	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	for-

skrifter	samt	med	indgåede	aftaler	og	sædvanlig	praksis.	Der	er	endvidere	etableret	retningslinjer	

og	procedurer,	der	sikrer,	at	der	tages	skyldige	økonomiske	hensyn	ved	forvaltningen	af	de	modtagne	

offentlige	midler.

København,	den	26.	marts	2012

Direktion

Mads	Roke	Clausen

Bestyrelse

Elin	Schmidt	 Erik	Wilhelmsen	 Martin	Delfer

Formand	 Næstformand

Lotte	Hansen	 Elsemarie	Hougaard	 Solveig	Løfberg
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Den	uafhængige	revisors	påtegning

Til	bestyrelsen	i	Fonden	Mødrehjælpen

Påtegning	på	årsregnskabet
Vi	har	revideret	årsregnskabet	for	Fonden	Mødrehjælpen	for	regnskabsåret	1.	januar	-	31.	december	

2011,	der	omfatter	anvendt	regnskabspraksis,	resultatopgørelse,	balance	og	noter.	Årsregnskabet	ud-

arbejdes	efter	lov	om	fonde	og	visse	foreninger.

Ledelsens	ansvar	for	årsregnskabet
Ledelsen	har	ansvaret	for	udarbejdelsen	af	et	årsregnskab,	der	giver	et	retvisende	billede	i	overens-

stemmelse	med	lov	om	fonde	og	visse	foreninger.	Ledelsen	har	endvidere	ansvaret	for	den	interne	

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

mation,	uanset	om	denne	skyldes	besvigelser	eller	fejl.	

Revisors	ansvar
Vores	ansvar	er	at	udtrykke	en	konklusion	om	årsregnskabet	på	grundlag	af	vores	revision.	Vi	har	

udført	revisionen	i	overensstemmelse	med	internationale	standarder	om	revision	og	yderligere	krav	

ifølge	dansk	revisorlovgivning.	Dette	kræver,	at	vi	overholder	etiske	krav	samt	planlægger	og	udfører	

revisionen	for	at	opnå	høj	grad	af	sikkerhed	for,	om	årsregnskabet	er	uden	væsentlig	fejlinformation.	

En	revision	omfatter	udførelse	af	revisionshandlinger	for	at	opnå	revisionsbevis	for	beløb	og	oplysnin-

ger	i	årsregnskabet.	De	valgte	revisionshandlinger	afhænger	af	revisors	vurdering,	herunder	vurdering	

af	risici	for	væsentlig	fejlinformation	i	årsregnskabet,	uanset	om	denne	skyldes	besvigelser	eller	fejl.	

Ved	risikovurderingen	overvejer	revisor	intern	kontrol,	som	er	relevant	for	fondens	udarbejdelse	af	et	

årsregnskab,	der	giver	et	retvisende	billede.	Formålet	hermed	er	at	udforme	revisionshandlinger,	der	

er	passende	efter	omstændighederne,	men	ikke	at	udtrykke	en	konklusion	om	effektiviteten	af	fon-

dens	interne	kontrol.	En	revision	omfatter	endvidere	vurdering	af,	om	ledelsens	valg	af	regnskabsprak-

sis	er	passende,	om	ledelsens	regnskabsmæssige	skøn	er	rimelige	samt	den	samlede	præsentation	af	

årsregnskabet.

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

vores	konklusion.

Revisionen	har	ikke	givet	anledning	til	forbehold.

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

finansielle	stilling	pr.	31.	december	2011	samt	af	resultatet	af	fondens	aktiviteter	for	regnskabsåret	

1.	januar	-	31.	december	2011	i	overensstemmelse	med	lov	om	fonde	og	visse	foreninger.
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Udtalelse	om	ledelsesberetningen
Vi	har	gennemlæst	ledelsesberetningen.	Vi	har	ikke	foretaget	yderligere	handlinger	i	tillæg	til	den	ud-

førte	revision	af	årsregnskabet.

Det	er	på	denne	baggrund	vores	opfattelse,	at	oplysningerne	i	ledelsesberetningen	er	i	overensstem-

melse	med	årsregnskabet.

Erklæring	om	udført	forvaltningsrevision

I	forbindelse	med	den	finansielle	revision	af	fondens	årsregnskab	for	2011	har	vi	foretaget	en	vurdering	

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

tagne	offentlige	midler.

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.

Revisors	ansvar	og	den	udførte	forvaltningsrevision
I	overensstemmelse	med	god	offentlig	revisionsskik	jf.	Social-	og	Integrationsministeriets	m.fl.	instruks	

for	revision	af	tilskud	har	vi	for	udvalgte	forvaltningsområder	undersøgt,	om	fonden	har	etableret	for-

retningsgange,	der	sikrer	en	økonomisk	hensigtsmæssig	forvaltning	af	de	modtagne	offentlige	midler.	

Vores	arbejde	er	udført	med	henblik	på	at	opnå	begrænset	sikkerhed	for,	at	forvaltningen	på	de	ud-

valgte	områder	er	varetaget	på	en	økonomisk	hensigtsmæssig	måde.

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

at	konkludere,	at	forvaltningen	af	de	modtagne	offentlige	midler	i	2011	på	de	områder,	vi	har	under-

søgt,	ikke	er	varetaget	på	en	økonomisk	hensigtsmæssig	måde.

København,	den	26.	marts	2012

Deloitte

Statsautoriseret	Revisionspartnerselskab

Christian	Dalmose	Pedersen

statsautoriseret	revisor
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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
	 Erik	Wilhelmsen
	 Martin	Delfer
	 Lotte	Hansen
	 Solveig	Løfberg
	 Elsemarie	Hougaard

Direktør	 Mads	Roke	Clausen

Revision	 Deloitte
	 Statsautoriseret	Revisionspartnerselskab
	 Weidekampsgade	6	
	 Postboks	1600
	 0900	København	C

Pengeinstitut	 Danske	Bank
	 Holmens	Kanal	2
	 1090	København	K
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Ledelsesberetning	2011

Mødrehjælpens	årsregnskab	for	2011	viser	et	driftsunderskud	på	15.678	kr.	Årets	resultat	skyldes	

bevægelser	på	både	indtægts-	og	omkostningssiden	i	forhold	til	budgettet.	Egenkapitalen	udgjorde	

pr.	31.	december	2011	28.779.855	kr.;	heraf	udgør	rådighedsbeløbet	1.218.974	kr.	Det	er	Mødrehjælpens	

målsætning,	at	indtægter	og	udgifter	set	over	flere	år	skal	balancere.	

Udvikling	i	udgifter	og	indtægter

De	samlede	indtægter	i	2011	er	steget	væsentligt	i	forhold	til	året	før,	fra	ca.	46,8	mio.	kr.	i	2010	til	

ca.	49,7	mio.	kr.	i	2011 .	Dette	skyldes	især	øgede	indtægter	fra	private	fonde,	virksomheder	og	

privatpersoner,	forhøjelse	af	Mødrehjælpens	finanslovsbevilling,	samt	en	stigning	i	indtægterne	fra	

genbrugs-butikkerne.

På	udgiftssiden	er	der	ligeledes	sket	en	stigning	fra	ca.	46,9	mio.	kr.	i	2010	til	ca.	49,7	mio.	kr.	i	2011 .	

Stigningen	skyldes	bl.a.	Mødrehjælpens	aktiviteter	i	forbindelse	med	de	nyoprettede	familiehuse	samt	

en	markant	opjustering	af	indsamlingsaktiviteterne	i	Kommunikationsafdelingen.

Rådgivnings-	og	udviklingsaktiviteter	
Mødrehjælpen	har	i	2011	imødekommet	9.699	henvendelser	om	rådgivning	og	støtte	fra	børnefamilier	

i	en	sårbar	situation.	Det	er	en	stigning	på	21	%	i	forhold	til	sidste	år.	7.605	henvendelserne	er	blevet	

imødekommet	i	en	af	Mødrehjælpens	tre	rådgivninger,	hvor	familierne	har	fået	rådgivning	eller	er	ble-

vet	visiteret	til	hjælp	hos	en	relevant	instans/projekt.	Det	er	en	stigning	på	19	%	i	forhold	til	sidste	år.	

De	personlige	rådgivninger	har	oplevet	en	samlet	stigning	på	7	%	og	de	telefoniske	rådgivninger	en	

samlet	stigning	på	35	%.	De	resterende	2.094	familier	har	henvendt	sig	i	Mødrehjælpens	lokalforenin-

ger,	der	har	afholdt	udflugter,	fødselsdage,	ferieture	eller	andre	faglige,	sociale	og	netværksskabende	

aktiviteter.	Det	er	en	stigning	på	30	%	i	forhold	til	sidste	år.	2.673	familier	har	modtaget	julehjælp,	jule-

pakker	eller	anden	økonomisk	støtte	eller	naturalier.	Det	er	en	stigning	på	19%	i	forhold	til	sidste	år.		

Rådgivningstilbuddene	i	de	generelle	rådgivninger	er	en	vigtig	del	af	Mødrehjælpens	indsats,	da	det	

er	her,	de	fleste	brugere	første	gang	kommer	i	kontakt	med	Mødrehjælpen.	Rekruttering	til	Mødre-

hjælpens	særlige	projekter	sker	for	en	stor	del	gennem	disse	rådgivninger.	

I	slutningen	af	2011	lykkedes	det	at	tilvejebringe	fornyet	finansiering	til	projekt	Ud	af	Voldens	Skygge	

II	for	de	kommende	3	år	–	dog	i	en	reduceret	form.		Finansieringen	er	tilvejebragt	ved	midler	fra	

Social-	og	Integrationsministeriet,	private	fonde	samt	en	egenfinansiering	fra	Mødrehjælpen.	Vi	har	

også	i	2011	via	vores	indsamlede	data	kunnet	dokumentere,	at	vi	er	i	stand	til	at	reducere	følgevirk-

ninger	af	volden.	

I	2011	er	projektets	metoder	og	resultater	blevet	formidlet	bredt	ved	besøg	i	afdelingerne	samt	af-

holdte	workshops	og	konferencer.	

Projekt	I	Gang	for	unge	gravide	og	mødre	i	alderen	15-25	år	er	i	2011	blevet	fuldt	implementeret	og	

IT-understøttet.	Manualerne	er	implementeret	i	det	daglige	arbejde	og	data	på	individ-,	gruppe-	og	

teamniveau	på	vej	til	at	blive	en	integreret	del	af	indsatsen	i	projektet.	301	unge	gravide	og	mødre	har	

i	2011	været	tilknyttet	projektet.	

Projekt	Råd	til	Livet	blev	i	2011	udvidet	til	også	at	omfatte	rådgivningen	i	Århus,	og	i	både	København	

og	Århus	er	der	stor	søgning	til	tilbuddet.	Der	er	stor	efterspørgsel	på	uvildig	økonomisk	rådgivning	

og	juridisk	og	social	rådgivning	til	udsatte	børnefamilier	for	at	vende	underskud	til	overskud	på	såvel	

det	økonomiske	som	personlige	plan.	Ved	årets	udgang	har	376	brugere	modtaget	rådgivning.	An-
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delen	af	brugere,	der	kan	overskue	økonomien,	er	mere	end	fordoblet	-	fra	31	%	til	72	%	-	efter	de	har	

modtaget	rådgivning.	Partnerskabsprojektet	mellem	Mary	Fonden,	Nykredit,	Østifterne	og	Mødre-

hjælpen	løber	foreløbig	frem	til	udgangen	af	2012.	

Familielinien	tilbød	med	støtte	fra	Bikubenfonden	individuel	telefonisk	rådgivning	og	netværksbasere-

de	telefoniske	fora	til	børnefamilier	i	hele	landet.	Der	blev	gennemført	876	samtaler	fordelt	på	henven-

delser	fra	93	kommuner.	Flertallet	af	henvendelserne	drejede	sig	om	samværsproblematik,	separation/

samlivsophævelse	og	økonomiske	problemstillinger.

I	København	fortsatte	projektet	Ung	mor	på	vej,	som	har	til	mål	at	udvikle	og	dokumentere	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	koordinerende	

indsats	mellem	rådgivning,	mentorordning	og	netværksskabende	aktiviteter.	Der	var	i	2011	78	del-

tagere	i	projektet	–	heraf	opnåede	77	%	af	mødrene	en	fremgang	i	forældrerollen,	52	%	en	fremgang	

på	netværksdelen	og	64	%	en	fremgang	på	handlekompetencer.	Projektet	blev	støttet	med	puljemid-

ler	fra	Social-	og	Integrationsministeriet	samt	egenfinansiering	fra	Mødrehjælpen.	

Som	følge	af	en	flerårig	dialog	med	politikere	og	embedsmænd	modtog	Mødrehjælpen	i	2011	en	

bevilling	på	1,5	mio.	kr.	fra	Ministeriet	for	Forebyggelse	og	Sundhed	til	fortsat	at	yde	abortrådgivning	i	

Mødrehjælpens	3	rådgivninger	i	perioden	2011	-	2014.	I	bevillingen	er	der	afsat	midler	til	en	kampagne,	

hvor	målgruppen	gøres	opmærksom	på	dette	rådgivningstilbud.	

I	2011	vandt	Mødrehjælpen	et	udbud	om	at	bliver	partner	i	etableringen	af	Familiens	Huse	i	Esbjerg	

og	Høje	Taastrup	kommuner.	Et	historisk	socialpolitisk	tiltag	udviklet	af	Mødrehjælpen	med	udgangs-

punkt	i	egne	og	nordiske	erfaringer	på	området.	I	projektet	har	Mødrehjælpen	bidraget	til	udfærdig-

else	af	manualer,	indikatorer	samt	opstart	af	husene.	I	hvert	hus	er	der	blevet	ansat	en	socialrådgiver	

og	frivilligkoordinator	fra	Mødrehjælpen	samt	en	metodekonsulent,	der	er	tilknyttet	begge	huse.	

Den	frivillige	indsats	
I	2011	åbnede	Mødrehjælpen	nye	lokalforeninger	på	Amager	og	i	Aalborg,	og	Mødrehjælpen	havde	

således	ved	udgangen	af	året	10	lokalforeninger.	I	2011	arrangerede	lokalforeningerne	415	Rullende	

Kagemænd,	uddelte	215	babypakker	til	nybagte	mødre	og	sendte	460	forældre	og	børn	på	et	ferie-

arrangement,	arrangerede	juleaktiviteter	og	solgte	børnetøj	i	genbrugsbutikker.	Udover	de	lokale	akti-

viteter	bidrog	Mødrehjælpens	lokalforeninger	med	1,3	mio.	kr.	til	Mødrehjælpens	rådgivningsarbejde.	

Derudover	lagde	frivillige	deres	arbejde	i	Mødrehjælpens	5	fondsbutikker,	som	via	salg	af	brugt	børne-

tøj	økonomisk	bidrager	til,	at	Mødrehjælpen	kan	rådgive	familier	i	sårbare	situationer	samt	at	familier	

med	en	stram	økonomi	kan	købe	billigt	børnetøj	af	høj	kvalitet.	Fondsbutikkerne	bidrog	med	1,2	mio.	

kr.	til	Mødrehjælpens	rådgivningsarbejde.	

Antallet	af	frivillige,	der	lægger	en	del	af	deres	tid	og	overskud	i	Mødrehjælpen,	var	i	2011	på	godt	600	

personer,	som	tilsammen	gav	mere	end	78.000	timer	på	frivilligt	arbejde,	hvilket	er	en	stigning	på	13	

%	i	forhold	til	året	før.	Omregnet	til	betalte	medarbejdere	udgør	den	frivillige	indsats	en	værdi	på	godt	

18	mio.	kr.	Denne	indsats	har	betydet,	at	2.408	familier	har	fået	glæde	af	de	forskellige	tilbud,	der	har	

været	at	finde	rundt	om	i	landet.

Som	led	i	Mødrehjælpens	strategi	om	udvikling	af	det	frivillige	område	udviklede	Mødrehjælpen	i	2011	

projektet	FamilieSamvirket,	der	skal	danne	ramme	om	udvikling	af	lokale	frivilligt	baserede	forældre-	

og	hverdagsskoler	–	i	første	omgang	i	to	lokalforeninger	med	henblik	på	at	udrulle	konceptet	i	flere	

lokalforeninger.	
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På	baggrund	af	en	klagesag	i	en	af	Mødrehjælpens	lokalforeninger	er	der	efterfølgende	sket	en	

ændring	af	§	4	i	standardvedtægten	for	lokalforeningerne,	således	at	procedurerne	ved	klager	er	

præciseret.	

Mødrehjælpens	organisering	og	vedtægt	
Den	frivillige	indsats	i	Mødrehjælpen	bidrager	med	såvel	vigtige	lokale	aktiviteter	som	med	et	øko-

nomisk	bidrag	til	rådgivnings-	og	behandlingsarbejdet.	Mødrehjælpen	oplever	i	disse	år	en	stor	efter-

spørgsel	efter	at	få	oprettet	lokalforeninger	i	flere	kommuner.	For	at	kunne	imødekomme	denne	efter-

spørgsel	og	sikre	både	lokale	aktiviteter	og	et	stabilt	økonomisk	tilskud	til	Mødrehjælpens	virke	blev	

der	i	2011	indført	en	ny	ordning	for	samarbejdet	mellem	Fonden	Mødrehjælpen	og	alle	nyetablerede	

lokalforeninger.	Den	nye	ordning	indebærer,	at	lokalforeningerne	kommer	til	at	virke	inden	for	nogle	

mere	tydelige	rammer,	at	foreningerne	får	mulighed	for	at	købe	bistand	fra	en	professionel	socialråd-

giver	til	lokalforeningens	brugere,	at	lokalforeningerne	kun	afregner	bidrag	til	Fonden	Mødrehjælpen	

ud	fra	foreningernes	overskud	i	de	lokale	butikker	samt	en	række	administrative	lettelser.	

Blandt	de	allerede	etablerede	lokalforeninger	valgte	Frederiksberg,	Næstved,	Slagelse,	Horsens,	

Aarhus,	Randers	og	Viborg	at	overgå	til	den	nye	ordning.	

Vedtægten	for	Fonden	Mødrehjælpen	af	16.	december	2008	foreskrev,	at	medlemmer	af	hovedbesty-

relsen	maksimalt	kan	sidde	8	år	i	bestyrelsen.	Som	følge	heraf	har	Mødrehjælpen	i	de	seneste	år	des-

værre	måtte	sige	farvel	til	fagligt	tunge	medlemmer.	For	nuværende	risikerer	Mødrehjælpen	at	miste	

erfarne	og	betydningsfulde	bestyrelsesmedlemmer	samtidig	med,	at	organisationen	står	midt	i	store	

forandringer.	På	denne	baggrund	besluttede	hovedbestyrelsen	at	ophæve	8-årsreglen	og	samtidig	

udvide	antallet	af	pladser	i	bestyrelsen	fra	seks	til	syv,	således	at	der	bliver	mulighed	for	at	optage	et	

bestyrelsesmedlem	med	særlig	ekspertise	inden	for	forskning	og	socialt	arbejde.	

Fokus	på	forståelse	og	lovgivning	
Det	er	en	del	af	Mødrehjælpens	formålsparagraf,	at	organisationen	skal	arbejde	for	øget	offentlig	og	

politisk	forståelse	for	enlige	forsørgeres,	gravides	og	børnefamiliers	levevilkår,	samt	virke	for	en	lovgiv-

ning,	der	i	højere	grad	sikrer	mulighed	for	en	social,	sundheds-	og	uddannelsesmæssig	støtte	til	disse	

grupper.

I	2011	har	Mødrehjælpen	således	aktivt	arbejdet	for	at	opnå	en	lovændring,	der	giver	partnervolds-

ramte	retsgaranti	for	ambulant	behandling	og	som	kan	bidrage	til	at	skabe	et	mere	varigt	finansie-

ringsgrundlag	for	ambulant	rådgivning	-	herunder	for	Mødrehjælpens	indsats	for	målgruppen.	I	indsat-

sen	for	at	tilvejebringe	en	politisk	forståelse	for	dette	behov	har	Mødrehjælpen	i	2011	taget	initiativ	til	

stiftelse	af	Foreningen	til	fremme	af	rådgivnings-	og	behandlingstilbud	til	voldsudsatte	familier,	som	

består	af	Røde	Kors,	Børns	Vilkår,	Dialog	mod	Vold,	Landsorganisation	af	Kvindekrisecentre	og	Mødre-

hjælpen.	Foreningen	har	med	sine	vedtægter	aftalt	at	stå	sammen	om	kravet	om	lovbestemte	ambu-

lante	rådgivnings-	og	behandlingstilbud.

Mødrehjælpen	er	fortaler	for	en	ændring	af	Forældreansvarsloven	og	en	styrkelse	af	sagsbehandlin-

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

voldsudsatte	familier	godt	nok.	I	2011	har	Mødrehjælpen	via	løbende	dialog	med	Familiestyrelsen	og	

politikere	og	via	Børnerådet	bidraget	til	processen	omkring	evaluering	af	loven	og	afgav	i	december	

2011	høringssvar	på	evalueringen.
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Det	er	Mødrehjælpens	opfattelse,	at	der	i	Danmark	mangler	et	generelt	tilbud	om	par-	og	skilsmis-

serådgivning,	således	at	alle	par	tilbydes	rådgivning	–	dels	for	at	forebygge	skilsmisser,	og	dels	for	at	

gøre	skilsmisser	mindre	konfliktfyldte	samt	styrke	grundlaget	for	forældresamarbejdet.	Mødrehjælpen	

har	i	2011	udarbejdet	en	analyse	og	et	forslag	til	en	styrket	national	indsats	på	området	for	at	kunne	

igangsætte	en	politisk	proces	herom.	

I	2011	har	Mødrehjælpen	advokeret	for,	at	forsørgere	på	erhvervsuddannelserne,	som	er	den	mest	

søgte	uddannelsesform	for	enlige	forsørgere,	får	samme	økonomiske	vilkår	som	studerende	for-

sørgere	på	videregående	uddannelser.	Problemet	er	på	Mødrehjælpens	initiativ	taget	op	politisk	flere	

gange	i	løbet	af	de	seneste	år,	senest	i	slutningen	af	2011	i	forbindelse	med	Mødrehjælpens	bidrag	til	

beskæftigelsesministerens	reformarbejde	på	beskæftigelsesområdet.	

Ud	over	de	løbende	kontakter	til	embedsværk	og	politikere	er	Mødrehjælpen	også	repræsenteret	i	

Frivilligrådet,	Børnerådet,	Social-	og	Integrationsministeriets		udvalg	vedr.	implementering	af	Barnets	

Reform,		Børnesagens	Fællesråd,	Det	Nationale	Voldsobservatorium,	Vidensklub	for	frivillige	organisa-

tioner	(CBS)	og	Social-	og	Velfærdspolitisk	udvalg	i	Dansk	Erhverv.	

Kommunikation	og	presse
Kommunikations-	og	pressearbejdet	understøtter	og	afspejler	Mødrehjælpens	mål	og	aktiviteter.	

Nogle	af	de	temaer,	som	Mødrehjælpen	i	2011	har	prioriteret	at	få	omtale	af,	har	været	forebyggelse	

af	sociale	problemer,	inddragelse	af	de	frivillige	organisationer,	Familiens	Hus,	hjælp	til	voldsramte	

familier,	vækst	i	de	frivillige	aktiviteter,	samt	at	flere	familier	søger	hjælp	i	Mødrehjælpen.	Derudover	

har	juleindsamlingen	ligesom	information	til	gravide	og	børnefamilier	om	Mødrehjælpens	tilbud	igen	

stået	for	en	betydelig	del	af	Mødrehjælpens	eksterne	synlighed.	Mødrehjælpen	blev	i	2011	omtalt	eller	

citeret	1.201	gange	i	trykte	medier	og	webmedier,	hvilket	er	på	niveau	med	året	før.

Indsamling

Resultaterne	af	fokuseringen	på	at	hverve	private	bidragydere	begynder	nu	for	alvor	at	slå	igennem.	

Således	blev	der	i	årets	løb	hvervet	5.260	nye	bidragydere	eller	støttemedlemmer,	så	der	ved	årets	

udgang	var	8.500	aktive	bidragydere.	

Samlet	set	steg	de	indsamlede	midler	fra	private,	virksomheder,	fonde	og	foreninger	til	ca.	17,1	mio.	kr.	

mod	14,4	mio.	kr.	i	2010.

Dokumentation	og	it

Mødrehjælpens	it-system	til	journalføring	og	dokumentation	af	rådgivningsarbejdet	er	blevet	ud-

bredt	og	tilpasset	til	flere	projekter.	Samtidig	er	der	udviklet	arbejdsgange	og	standardrapporter,	så	

medarbejderne	i	rådgivningerne	nu	i	det	daglige	kan	anvende	data	og	styrke	det	faglige	arbejde	på	

baggrund	af	de	data,	der	indsamles	via	spørgeskemaer	fra	brugerne.	Dette	område	vil	fortsat	være	

fokusområde	de	kommende	år.	Samtidig	er	Mødrehjælpens	basale	it-infrastruktur	blevet	forbedret	og	

fremtidssikret,	og	økonomisystemet	er	blevet	opgraderet.
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Anvendt	regnskabspraksis

Årsregnskabet	for	2011	er	udarbejdet	i	overensstemmelse	med	lov	om	fonde	og	visse	foreninger	samt	

vedtægternes	regnskabskrav.

Årsregnskabet	er	aflagt	efter	samme	regnskabspraksis	som	sidste	år.

Om	den	anvendte	regnskabspraksis	kan	i	øvrigt	oplyses	følgende:

Generelt	om	indregning	og	måling

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

tidige	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.	

Gebyret	reducerer	administrationsomkostningerne.
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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.
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Resultatopgørelse	1.1.2011	-	31.12.2011

Note

	 	 2011	 2010

	 Indtægter	 Kr.	 Kr.

1		 Øremærkede	projekttilskud		 25.144.490		 27.108.037

	 - Heraf offentlige  19.663.359  21.045.827

 - Heraf private  5.481.131  6.062.210

2		 Private	ikke-øremærkede	bidrag		 11.640.082		 8.299.763

3		 Offentlige	driftstilskud		 7.595.310		 6.451.154

	 Indtægter	fra	lokalforeninger	og	genbrugsbutikker		 3.347.879		 3.180.682

	 Finansieringsindtægter		 1.066.831		 1.210.667

	 Andre	indtægter		 47.341		 78.494

7		 Indtægter	fra	bundne	midler		 469.038		 469.038

	 Indtægter	på	Familiens	Hus	 412.329	 0

	 Indtægter	i	alt		 49.723.300		 46.797.834

	
	
	 Omkostninger

1		 Omkostninger	til	øremærkede	projekter		 -26.645.322		 -29.730.651

	 Åben	rådgivning	og	telefonrådgivning		 -9.049.831		 -9.849.628

	 Oplysning	og	kommunikation		 -7.354.521		 -4.762.412

	 Støtte	til	frivilligt	arbejde		 -2.053.925		 -1.937.814

	 Fortalerafdelingen		 -1.381.422		 -1.137.135

	 Administration		 -957.908		 -642.354

	 Fællesudgifter		 -1.579.314		 -1.727.859

	 Familiens	Hus	 -550.055	 0

	 Alexandrakollegiet		 -166.681		 -151.862

	

	 Omkostninger	i	alt		 -49.738.978		 -46.939.714

	

	

	 Årets	resultat		 -15.678		 -141.880
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Balance	pr.	31.12.2011
	 	 	 	

Note	

	 	 2011		 2010

	 Aktiver	 Kr.		 Kr.

	 Bundne	aktiver
	
4		 Værdipapirer,	båndlagt	depot		 26.083.678		 26.036.930

	

	 Mellemregning	med	frie	aktiver		 -732.956		 -487.105

	 Bundne	aktiver	i	alt		 25.350.722		 25.549.825

	

	 Tilgodehavender
	 Deposita		 1.535.142		 1.495.939

	 Diverse	tilgodehavender		 1.208.156		 1.884.103

	 Projekttilskud		 49.316		 105.940

	 Periodeafgrænsningsposter		 832.898		 1.253.293

	 	 3.625.512		 4.739.274

	 Værdipapirer	og	kapitalandele
5		 Værdipapirer,	åbent	depot		 211.517		 211.517

	

	 Likvide	beholdninger
	 Udlægskasser		 16.563		 21.556

	 Bankbeholdning		 14.387.769		 11.669.931

	

	 	 14.404.332		 11.691.487

	

	 Mellemregning	med	bundne	aktiver		 732.956		 487.105

	

	 Frie	aktiver	i	alt		 18.974.317		 17.129.384

	

	

	 Aktiver	i	alt		 44.325.039		 42.679.208
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Balance	pr.	31.12.2011
	 	 	 	

Note

	 		 2011		 2010

	 Passiver	 Kr.		 Kr.

	

6		 Egenkapital
	 Bunden	kapital		 25.350.722		 25.549.825

	 Fri	kapital		 3.429.133		 3.444.811

	 Egenkapital	i	alt		 28.779.855		 28.994.635

	 Gæld

	 Kortfristet	gæld
	 Deposita		 0		 1.450

	 Feriepengehensættelse		 4.663.046		 4.474.176

1		 Øremærkede	projekttilskud	til	senere	anvendelse		 6.139.192		 4.743.910

	 Tilbagebetaling	af	projekttilskud		 40.095		 46.256

	 Anden	gæld		 3.286.200		 3.205.067

	 Periodeafgrænsningsposter	-	driftstilskud	 	1.416.649		 1.213.712

	 	 15.545.183		 13.684.571

	 Gæld	i	alt		 15.545.183		 13.684.571

	

	

	 Passiver	i	alt		 44.325.039		 42.679.208

8		 Forpligtelser
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	 		 2011		 2010

	 	 Kr.		 Kr.

1		 Øremærkede	projekttilskud	og	-udgifter
	 Øremærkede	projekttilskud		 25.144.490		 27.108.037

	 Øremærkede	projektudgifter		 -26.645.322		 -26.730.651

	

	 Nettoresultat	af	projekter		 -1.500.831		 377.386

	

	

	 Øremærkede	projekttilskud	til	senere	anvendelse
	 Primo	overført		 4.743.910		 3.395.397

	 Regulering		 0		 -787

	 Årets	modtagne	tilskud		 26.539.772		 28.457.337

	 Projektudgifter	 -26.645.322		 -26.730.651

	 Årets	projektdrift		 1.500.831		 -377.386

	

	 Øremærkede	pr.	tilskud	til	senere	anvanvendelse	i	alt		 6.139.192		 4.743.910

2		 Private,	ikke-øremærkede	bidrag

	 Modtagne	private,	ikke-øremærkede	bidrag		 11.777.324		 7.453.763

	 Overført	fra	forrige	år		 554.000		 1.400.000

	 Overført	til	næste	år		 -691.242		 -554.000

	

	 Private,	ikke-øremærkede	bidrag	i	alt		 11.640.082		 8.299.763

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

	 I	beløbet	for	2011	indgår	en	overførsel	på	kr.	554.000,	der	var	specifikt	målrettet		 	 	

	 Mødrehjælpens	fortalerarbejde	i	2011.	Af	de	modtagne	bidrag	i	2011	overføres	til	2012	

	 kr.		691.242,	der	er	øremærket	Mødrehjælpens	indsats	på	det	frivillige	område	i	2012.
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	 		 2011		 2010

	 	 Kr.		 Kr.

3		 Offentlige	tilskud

	 Finansloven		 5.700.000		 5.200.000

	 Tips	og	Lotto-midler	overført	fra	forrige	år		 1.213.713		 831.627

	 Tips	og	Lotto-midler	for	året		 1.416.649		 1.213.712

	 Tips	og	Lotto-midler	overført	til	næste	år		 -1.416.649		 -1.213.712

	 SKAT	(momskompensation)		 681.598		 419.527

	

	 Offentlige	tilskud	i	alt		 7.595.310		 6.451.154

Mødrehjælpen	har	i	2011	modtaget	5,7	mio.	kr.	fra	Social-	og	Integrationsministeriet.	

Tilskuddet	er	anvendt	til	Mødrehjælpens	aktiviteter	til	støtte	til	gravide	og	børnefamilier.	

Bevillingen	finansierede	sammen	med	private	bidrag	Mødrehjælpens	løn-	og	lokale-

omkostninger	i	den	generelle	åbne	rådgivning	i	København,	Odense	og	Århus,	løn-	og	

lokaleomkostninger	i	frivilligafdelingen	samt	omkostninger	vedr.	løn,	blad	og	hjemme-

side	i	forbindelse	med	oplysningsarbejde	over	for	målgruppen.	Bevillingen	finansierede	

udelukkende	aktiviteter,	der	ikke	er	finansieret	ad	anden	vej.	Mødrehjælpen	har	i	den	

generelle	åbne	rådgivning	i	2011	imødekommet	7.605	henvendelser.

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

	 		 2011		 2010

	 	 Kr.		 Kr.

4		 Værdipapirer,	båndlagt	depot

	 Bogført	værdi	pr.	31.	december		 26.083.678		 26.036.930

	

	 Værdi	pr.	31.	december	til	børskurs		 28.413.155		 27.533.468

5		 Værdipapirer,	åbent	depot

	 Bogført	værdi	pr.	31.	december		 211.517		 211.518

	

	 Værdi	pr.	31.	december	til	børskurs		 280.957		 441.447

6	 Egenkapital

		 Bunden	kapital

	 Saldo	pr.	1.	januar		 3.350.000		 3.350.000

	 Avance	fra	ejendomssalg		 19.589.908		 20.058.945

	 Arv		 2.052.264		 1.876.151

	 Kursregulering		 358.551		 264.728

	 Bunden	kapital	pr.	31.	december		 25.350.722		 25.549.825

	 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		 1.234.652		 1.376.532

	 Resultatdisponering		 -15.678		 -141.880

	

	 Rådighedsbeløb	pr.	31.	december		 1.218.974		 1.234.652

	

	 Fri	kapital	pr.	31.	december		 3.429.133		 3.444.811

	 Egenkapital	i	alt		 28.779.855		 28.994.635
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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	2011	kan	opgøres	til	33.335	kr.			
	 Leasingforpligtelsen	udløber	pr.	31.	marts	2012.

	 Mødrehjælpen	kautionerer	med	KFBU	(Kristelig	Forening	til	Bistand	for	Børn	og	Unge)		
	 for	huslejeforpligtelse	på	Alexandrakollegiet.	Lejemålet	kan	opsiges	med	6	måneders			
	 varsel,	svarende	til	2	kvartalers	husleje	a	197.780	kr.,	lig	395.559	kr.	Der	er	ligeledes	en			
	 istandsættelsesforpligtigelse	forbundet	med	lejemålet.

	 Mødrehjælpens	lejemål	i	Nørre	Voldgade	i	København	kan	opsiges	med	6	måneders	
	 varsel,	svarende	til	2	kvartalers	husleje	a	330.956	kr,	lig	661.912	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	lejeperiodes	8	kvartaler	a	189.125	kr.,	lig	1.512.999	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	fra-
	 flytning	pr.	31.	marts	2013.	Pr.	31.	december	2010	har	Mødrehjælpen	en	huslejeforpligt-
	 else	på	den	resterende	lejeperiode	på	5	kvartaler	a	75.593	lig	337.964	kr.

	 Mødrehjælpen	har	i	2011	indgået	aftale	med	NiaNet	vedrørende	levering	af	af	fiber-
	 forbindelser	med	MPLS	net,	VPN	og	Firewall.	I	henhold	til	aftalen	forpligter	Mødre-
	 hjælpen	sig	fra	og	med	27.	maj	2011	til	at	betale	en	fast	månedlig	udgift	på	9.510	kr.	i	
	 36	måneder.	Pr	31.	december	2011	har	Mødrehjælpen	således	en	resterende	forpligt-
	 else	på	9.510	kr.	om	måneden	indtil	27.	maj	2014,	i	alt	276.741	kr.
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