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Påtegninger

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 for 
Fonden Mødrehjælpen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om 
fonde og visse foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et ret-
visende billede af fondens aktiver og passiver, finan-
sielle stilling pr. 31. december 2014 samt resultatet af 
fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2014.

Fonden Mødrehjælpen har etableret retningslinjer og 
procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er om-
fattet 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 procedurer, der 
sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de modtagne offentlige midler.

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

Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen for Fonden Mødrehjælpen

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Mødrehjæl-
pen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatop-
gørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes 
efter lov om fonde og visse foreninger.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med lov om fonde og visse foreninger. Ledelsen 
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-
delsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregn-
skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl.

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
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregn-
skabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 
revisionen i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Be-
kendtgørelse om regnskab og revision af regnskaber 
for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integra-
tionsministeriets puljer efter lov om udlodning af over-
skud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. 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 oplysninger 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 risikovurderin-
gen 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 omstæn-
dighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision 
omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af 

regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabs- 
mæssige skøn er rimelige samt den samlede præsenta-
tion af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der 
er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af 
årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med ind-
gåede 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.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et ret-
visende billede af fondens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet 
af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2014 i overensstemmelse med lov om fonde 
og visse foreninger. Det er ligeledes vores opfattelse, at 
der er etableret forretningsgange og interne kontroller, 
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af 
årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med ind-
gåede aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til lovgivningen gennemlæst ledelses-
beretningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger 
i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplys-
ningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet.

København, den 25. marts 2015

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor

Ledelsespåtegning

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

København den 25. marts 2015

Direktion

Mads Roke Clausen
Direktør

Bestyrelse

Elin Schmidt
Formand

Anette Storgaard

Erik Wilhelmsen
Næstformand

Elsemarie HougaardThomas Blach

Henrik Bonné

Frank Ebsen
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Fondsoplysninger 

 

Navn
Fonden Mødrehjælpen
Nørre Voldgade 80
1358 København K

CVR-nr. 72 98 85 15

Kommune: København

Protektor
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary

Formål
At yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddan-
nelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, gravide og 
børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn 
bedre opvækst og levevilkår.

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 mu-
lighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig 
støtte til disse grupper.

Skattegodkendelse 
Mødrehjælpen er efter sine vedtægter en almenvel-
gørende eller på anden måde almennyttig fond. Insti-
tutionen 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, næstformand
Henrik Bonné
Thomas Blach
Frank Ebsen
Elsemarie Hougaard
Anette Storgaard

Direktør 
Mads Roke Clausen

Revision 
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6 
Postboks 1600
0900 København C

Pengeinstitut 
Danske Bank
Holmens Kanal 2
1090 København K

Fonden Mødrehjælpens formål er at yde social, sund-
hedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støt-
te til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som 
herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og 
levevilkår samt at arbejde for øget offentlig og politisk 
forståelse for enlige forsørgere, gravides og børnefami- 
liers levevilkår, herunder en lovgivning, der i højere 
grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og ud-
dannelsesmæssig støtte til disse grupper.  

Mødrehjælpens årsregnskab for 2014 viser et driftsun-
derskud på 736.847 kr. Forventningen ved indgangen 
til året var et underskud på 1.621.050 kr. Underskuddet 
for 2014 er således bedre en forventet og ikke et resul-
tat af uforudsete begivenheder.

Forbedringen af årets resultat skal ses i sammenhæng 
med en positiv udvikling i indtægterne og fokus på en 
balanceret udvikling på udgiftssiden. Pr. 31. december 
2014 udgjorde egenkapitalen 31.524.784 kr., hvoraf rå-
dighedsbeløbet udgjorde 2.676.575 kr. Det er Mødre-
hjælpens målsætning, at indtægter og udgifter set over 
flere år skal balancere. 

Udvikling i udgifter og indtægter
De samlede indtægter i 2014 er steget ca. 4,8 mio. kr. 
i forhold til året før. Dette skyldes især øgede ikke-
øremærkede indtægter fra private fonde, virksomhe-
der og privatpersoner, samt en stigning i aktiviteterne 
i Familiens Hus. 

Med øgede indtægter har Mødrehjælpen øget aktivi-
teten i forhold til sidste år, og der er således på udgifts-
siden sket en stigning på 4,8 mio. kr.  Stigningen skyldes 
primært flere udgifter til de øremærkede projekter og 
en opnormering i frivilligafdelingen. 

Der har gennem 2014 været ført en stram udgiftsstyring 
for hele Mødrehjælpen, hvor der har været en løbende 
tilpasning af aktiviteterne i forhold til de givne indtæg-
ter. Der har samtidig været fokus på at styrke den faglige 
kompetenceudvikling og igangsætte tiltag, som kan 
øge indtægtsgrundlaget både i forhold til private og of-
fentlige bidragydere. Det forventes, at denne udvikling 
vil fortsætte i de kommende år, således at der skabes 
grundlag for en øget omsætning med en god faglig råd-
givning og balance mellem indtægter og udgifter. 

Overordnet om Mødrehjælpens 
rådgivningsaktiviteter 
I 2014 imødekom Mødrehjælpen i alt 12.960 henven-
delser om rådgivning og støtte fra brugere i en sårbar 
situation. Det er samlet set 1.468 flere henvendelser 
end i 2013 svarende til en stigning på 13 pct. De 7.678 af 
henvendelserne blev imødekommet i Mødrehjælpens 
rådgivninger, mens 4.971 brugere deltog i aktiviteter 
arrangeret af frivillige i Mødrehjælpens lokalforeninger 
og i Familiens Hus. Sammenlignet med 2013 er antallet 
af professionelle rådgivninger hos f.eks. socialrådgivere 
eller jurister i Mødrehjælpen øget med 994 svarende til 
knap 14 pct. Derudover havde Familiens Hus i Esbjerg 
og Høje Taastrup tilsammen 311 aktive forløb i 2014.

Mødrehjælpen uddelte i 2014 julehjælp til 2.221 fami-
lier, hvilket udgør en stigning på 9 pct. sammenlignet 
med året før. 

Mødrehjælpens strategi – Mere Mødrehjælp
Mødrehjælpen var i 2014 midt i sin strategiperiode, der 
løber til og med 2016. Hovedbestyrelsen gjorde derfor 
midtvejsstatus på strategien. Det fremgik her, at Mød-
rehjælpen på en lang række punkter allerede midtvejs 
har indfriet de strategiske mål. På baggrund heraf valg-
te hovedbestyrelsen at justere strategien på særligt to 
punkter. 

For det første valgte man at justere de principper for 
partnerskaber, der arbejdes efter, således at der blev 
tilføjet et fokus på lokale partnerskaber med afsæt 
i brugernes behov. Det betyder, at Mødrehjælpen i 
højere grad kommer til at arbejde med at flytte indsat-
sen ud fra Mødrehjælpens egne lokaler til lokale satel-
litter i samarbejde med andre lokale aktører. 

For det andet tiltrådte man en ny og ambitiøs frivilligvi-
sion med et mål om, at Mødrehjælpen skal være til stede 
i alle kommuner med minimum tre frivilligt baserede 
brugerrettede aktiviteter. Dette mål er i forlængelse 
af den overordnede strategi om at kunne hjælpe flere. 
Frivilligvisionen medfører, at Mødrehjælpen skal øge 
antallet af frivillige samt frivillige aktiviteter markant i 
de kommende år. 

Rådgivning 
Mødrehjælpens generelle rådgivning tilbyder anonym, 
professionel rådgivning enten ansigt til ansigt i de lokale 

Ledelsesberetning 2014



FONDEN MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 9FONDEN MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 8

rådgivningshuse eller på telefon og chat. Derudover 
kan brugerne finde råd og vejledning i Rådgivningsuni-
verset på Mødrehjælpens hjemmeside. 

I 2014 havde rådgivningshusene i Aarhus, Odense og 
København 1.958 ansigt til ansigt og telefoniske råd-
givninger. Fra 2015 tilbydes dette rådgivningstilbud 
også i Aalborg. 

97 pct. af brugerne var mødre, og gennemsnitsalderen 
var 37 år. De henvendte sig primært om samvær og 
forældremyndighed, økonomi og samlivsophævelse. 

Det landsdækkende rådgivningstilbud Familielinjen 
havde 955 brugere i 2014. De kom fra 92 ud af landets 
98 kommuner og søgte primært hjælp til samvær, foræl-
dremyndighed, økonomi og samlivsophævelse. Fami-
liechatten, ligeledes et landsdækkende rådgivningstil-
bud, hjalp 621 brugere i løbet af året. En chatsamtale 
varede gennemsnitlig 37 minutter, og de primære hen-
vendelsesårsager var samvær, vold, økonomi og gravi-
ditet.  96 pct. af chattens brugere følte sig efter råd-
givningen hjulpet til selv at tage næste skridt i forhold 
til deres problemstilling. 

Mødrehjælpen tilbød også i 2014 støttesamtaler ved-
rørende abort. I 2014 modtog 265 kvinder eller par 
støttesamtaler. Af dem henvendte 33 pct. sig til Fami-
lielinjen, mens 21 procent af samtalerne foregik via 
chatten. Derudover har 5.131 brugere søgt råd og viden 
om abort i Rådgivningsuniverset. 71 pct. af støttesam-
talerne foregik inden en evt. abort. Den resterende an-
del omhandlede bl.a. de psykiske reaktioner efter en 
abort. Mødrehjælpens rådgivere hjælper med at stille 
afklarende spørgsmål og videregive viden om mu-
ligheder og konsekvenser. Af etiske årsager har Mødre-
hjælpen ingen viden om de valg, brugerne af denne råd-
givning træffer. Tilbuddet om støttesamtaler er muligt 
på baggrund af projektmidler fra Sundhedsstyrelsen.

Alle fire rådgivningshuse tilbød desuden retshjælp 
(Aalborg siden juni 2014). I 2014 modtog 1.494 brugere 
retshjælp, der består af en halv times rådgivning af en 
erfaren retshjælpsadvokat eller jurist.  

Gennem projekt Råd til Livet tilbyder Mødrehjælpen i 
samarbejde med Mary Fonden, Nykredit og Foreningen 
Østifterne gratis og uvildig rådgivning til voldsudsatte 
familier, der har brug for hjælp til at genvinde overb-
likket over deres økonomi. Råd til livet blev i 2014 ud-
budt i København, Aarhus og Odense. I alt 391 brugere 
fik rådgivning i projektet. Af dem oplevede 63 pct. en 

forbedret trivsel efter rådgivningen.

Mødrehjælpen er udvalgt som én af fem organisationer, 
der skal uddele Egmont Fondens enkeltstøtte ”En Hånds-
rækning” til økonomisk trængte familier, hvor barnet lider 
betydelige materielle eller sociale afsavn. I 2014 uddelte 
Mødrehjælpen enkeltydelser for 2,3 mio. kr. Midlerne 
hjalp 1.212 børn og gik bl.a. til babyudstyr, julehjælp, 
etableringshjælp og hjælp til børns fritidsaktiviteter.

Indsatser for unge gravide og mødre 
– samt tilknyttede fædre
Mødrehjælpens særlige indsats for unge gravide og 
unge mødre har i 2014 optaget 217 nye brugere og hjul-
pet i alt 583 gravide og mødre samt 133 fædre. 

Som noget nyt har Mødrehjælpen i Aarhus og Odense i 
2014 varetaget indsatsen i et partnerskab med Odense 
og Aarhus Kommune. Fra juni 2014 har indsatsen 
ligeledes været iværksat i Mødrehjælpens nye råd-
givningshus i Aalborg. Formålet er at støtte sårbare 
unge gravide og mødre gennem en helhedsorienteret 
og koordineret indsats, der hjælper dem til at starte 
eller fastholde uddannelse og job og samtidig støtter 
dem i deres forældreskab. 

Brugernes resultater i 2014 viser, at 92 pct. er kommet i 
gang med eller er blevet fastholdt i uddannelse og job. 
Samtidig oplever brugerne en forbedring i forhold til 
moderskab og handlekompetencer. 

Familiens Huse i Esbjerg og Høje Taastrup fik i 2014 198 
nye deltagere, og i alt har der været 311 aktive brugere i 
2014. Fokus har i løbet af året været stillet ind på husenes 
fremtid, da projektperioden udløber i april 2015.

Projekt Ung Mor på Vej er et partnerskab mellem Mød-
rehjælpen, Københavns Kommune og SydhavnsCom-
pagniet startet i 2014. Det er en indsats i Sydhavnen for 
gravide og forsørgere under 30 år. Projektet Ung Mor 
på Vej er finansielt støttet af Susi og Peter Robinsohns 
Fond samt Københavns kommune og løber foreløbig 
indtil udgangen af 2015. Her kan mødre under 25 år 
deltage i en mødregruppe, som varetages af sundheds-
plejen og Mødrehjælpen. Og mødre mellem 25 og 30 
år kan få individuel rådgivning af Mødrehjælpens so-
cialrådgivere, erhvervsvejledning og økonomisk råd-
givning. Barnets far må også deltage i samtalerne.

Sigtet med indsatsen er netværksetablering, styrkede 
handlekompetencer og bevidsthed om forældrerollen, 

øget trivsel gennem bedre sundhed samt et fokus på 
uddannelse og beskæftigelse. 

Ung Mor på Vej tilbød også et 12 ugers kursusforløb 
med fokus på motion og kost i samarbejde med Fore-
byggelsescenteret Vesterbro. Det var en stor succes i 
2014, og flere deltagere tog efterfølgende selv initiativ 
til at motionere sammen. 

I 2014 deltog 69 mødre i indsatsen, og 12 startede i et 
mødregruppeforløb af 15 ugers varighed. 73 pct. af 
brugerne har ingen uddannelse ud over folkeskolen. 

Indsats for voldsudsatte familier  
Mødrehjælpen hjalp 210 kvinder og 102 børn, som har 
oplevet vold i 2014 via projektet Ud af Voldens Skygge 
II. Kvinderne havde typisk været udsat for psykisk og 
fysisk vold gennem mere end to år. En tredjedel af mød-
rene angav, at også deres børn havde været udsat for 
vold, mens omkring to ud af tre børn har set deres mor 
blive udsat for vold. 

Efter rådgivningen, som består af individuelle forløb, 
gruppeforløb eller en kombination af disse, oplevede 
83 pct. af deltagerne en reduktion af psykiske følge-
virkninger af volden, og 79 pct. har fået et bedre selv-
værd.

Fortalervirksomhed
2014 har på fortalerområdet særligt koncentreret sig om 
de tre temaer vold, skilsmisse og kontanthjælpsreformen. 

I regi af foreningen Ret til hjælp mod vold, som Mødre-
hjælpen har etableret sammen med Dialog mod Vold, 
LOKK, Børns Vilkår og Røde Kors, arbejdes målrettet for 
at sikre en lovfæstet ret til ambulante tilbud til volds-
udsatte familier. Foreningen, hvor Mødrehjælpen er 
formand, afholdt høring i april 2014 for at drøfte udfor-
dringer og muligheder for de forskellige offentlige og 
civilsamfundsaktører på området, hvis der etableres 

”Mødrehjælpen var i 2014 midt i sin strategiperiode, der løber til og 
med 2016. Hovedbestyrelsen gjorde derfor midtvejsstatus på 

strategien. Det fremgik her, at Mødrehjælpen på en lang række 
punkter allerede midtvejs har indfriet de strategiske mål.”

en ret til ambulante tilbud til voldsudsatte familier. Der 
er udarbejdet en fælles analyse, og på baggrund heraf 
har Mødrehjælpen på foreningens vegne afholdt en 
række møder med såvel Socialministeren som social-
ordførere. Foreningens mål er at sikre en lovbestemt 
ret til ambulante tilbud til voldsudsatte familier, og 
første lille skridt hertil blev taget med satspuljeaftalen 
for 2015, hvoraf det fremgår, at der skal laves et mindre 
udbud med ambulante tilbud til voldsudsatte familier.

Mødrehjælpen arbejder derudover strategisk med 
centrale politiske dagsordner for de børnefamilier, der 
kommer hos Mødrehjælpen. På baggrund af politiske 
værksteder udarbejdes analysenotater og politikpapi-
rer, der kort gør rede for Mødrehjælpens holdninger og 
politiske løsningsforslag på baggrund af vores erfaring-
er med målgruppen. Politikpapirerne anvendes blandt 
andet i Mødrehjælpens løbende dialog med ministre og 
ordførere. 

I 2014 blev afholdt politiske værksteder om kontant-
hjælpsreformen og forældreansvarsloven, hvor Mød-
rehjælpen særligt vedrørende sidstnævnte markerede 
sig tydeligt ved som den eneste aktør at stå på, at 
mægling til forældre i forbindelse med skilsmisse ikke 
skal ligge i regi af en myndighed. Derudover har Mød-
rehjælpen i 2014 bl.a. været i dialog med Undervis-
ningsministeriet vedrørende ret til barsel og barsels-
forsørgelse til skolepraktikelever. 

Mødrehjælpen havde endvidere fokus på at etablere et 
tæt samarbejde med de aktører, der i øvrigt påvirker 
hverdagen for gravide og børnefamilier. Derfor blev der 
i 2014 blandt andet arbejdet på at sikre videndeling og 
samarbejde med blandt andet statsforvaltningen og 
politiet. 

Frivilligafdelingen
Ved udgangen af 2014 havde Mødrehjælpen 1.224 fri-
villige. De frivillige har i løbet af 2014 tilsammen lagt 
157.502 timers frivilligt arbejde i Mødrehjælpen, som 
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4.971 brugere har haft glæde af. Tallene afspejler det 
samlede frivilligantal i hele Mødrehjælpen og timerne 
er således lagt i både lokalforeninger, fondsbutikker, 
Familiens Huse og rådgivningerne. 

I 2014 blev der etableret en ny lokalforening i Nord-
borg på Als. Ved udgangen af året havde Mødrehjæl-
pen således 18 lokalforeninger fordelt over hele landet 
fra Nordborg i syd til Aalborg i nord. I august fejredes 
den officielle åbning af Mødrehjælpens butik nr. 23 i Es-
bjerg, og i oktober åbnede endnu en butik op i Nord-
borg. I juni åbnede en ny fondsbutik på Skibhustorv i 
Odense. Butikken er en del af partnerskabsaftalen med 
Odense Kommune, hvor overskuddet er med til at drive 
indsatsen Unge Familier på Vej. 

2014 blev også året, hvor det kunne fejres, at hele tre 
butikker rundede en omsætning på 1 million. Det er en 
milepæl, som vidner om det enorme engagement og 
store stykke arbejde, der hver dag ydes i alle Mødre-
hjælpens butikker på lokalplan. 

Grundet det stigende antal butikker har der i 2014 
været fokus på at sikre en mere ensartet udvikling og 
opkvalificering af Mødrehjælpens butikker landet over. 
I foråret blev der derfor afviklet butikskurser på Fyn, i 
København og i Jylland. På kurserne blev frivillige klædt 
på til arbejdet i Mødrehjælpens genbrugsbutikker og 
undervist i, hvorledes vi overfor butikkens kunder kan 
sikre udbredelsen af kendskabet til Mødrehjælpen. 
Ligeledes er samarbejdet med Danmission blevet ud-
videt til nu at indbefatte over halvdelen af alle butikker. 

På lokalplan rykkede frivillige ud med Den Rullende 

ding af donorer, frivillige og brugere. I 2014 fik Mødre-
hjælpen desuden en profil på det sociale medie Insta-
gram.  

Generelt blev der i 2014 arbejdet på at få skabt syn-
lighed omkring Mødrehjælpens rådgivningstilbud og 
andre budskaber. Dette både ved digital markedsføring 
og ved strategisk pressearbejde, hvor Mødrehjælpens 
arbejde blev omtalt i både landsdækkende, regionale 
og lokale medier. 

På indsamlingssiden var 2014 et godt år for Mødrehjæl-
pen. Mødrehjælpen oplevede også i 2014, at mange 
mennesker var glade for at blive ringet op, og mange 
valgte at blive støttemedlem og støtte med et fast bi-
drag hver måned over betalingsservice efter at have 
talt med en af Mødrehjælpens phonere. Ved udgangen 
af 2014 havde Mødrehjælpen 15.519 faste bidragydere 
og støttemedlemmer, og der resterer således blot 
4.500 støttemedlemmer, førend det strategiske mål 
om 20.000 støttemedlemmer og faste bidragydere in-
den udgangen af 2016 er indfriet.  

Juleindsamlingen slog i 2014 indsamlingsrekord med 6,2 
mio. kr. indsamlet. For de midler kunne Mødrehjælpen 
give julehjælp til alle berettigede ansøgere i 2014; i alt 2.221 
familier. Resten af midlerne er reserveret til rådgivning-
sarbejde. Juleindsamlingen blev omtalt i såvel lokale som 
nationale medier, hvor samtlige større landsdækkende 
medier omtalte Mødrehjælpens indsamling – herunder 
radio- og tv-medier. Indsamlingen blev støttet af private, 
virksomheder, frivillige, fonde og organisationer. 

Året 2014 bød desuden på flere partnerskaber med 
virksomheder. Der blev indledt strategiske partnerska-

”2014 blev også året, hvor det kunne 
fejres, at hele tre butikker rundede 
en omsætning på 1 million. Det 
er en milepæl, som vidner om 
det enorme engagement og store 
stykke arbejde, der hver dag ydes 
i alle Mødrehjælpens butikker på 
lokalplan .”

kagemand 716 gange og hjalp dermed til ved fejring 
af rigtig mange børnefødselsdage. Også de sociale 
netværksaktiviteter var populærere i 2014. Her fik 
1.650 brugere glæde af de mange spændende og sjove 
tiltag løftet af engagerede frivillige i hver enkelt lokal-
forening. Igen i år støttede mange lokalforeninger den 
nationale juleindsamling sideløbende med afviklingen 
af de mange lokale julehjælpsarrangementer. Sam-
let set blev den nationale juleindsamling støttet med 
808.000 kr. fra lokalforeningerne. Der ud over blev der 
investeret 1.558 frivilligtimer på egne julearrangement-
er til gavn for 1.576 brugere.  

Frivilligudvalget (FU) har i løbet af året været med til 
at sikre en styrket dialog og et øget samspil mellem 
frivillige og Fonden Mødrehjælpen. FU har i 2014 af-
viklet fire møder, hvor der er blevet drøftet emner som 
kursuskatalog for frivillige, arbejdsmiljø og etablering 
af en frivilligpulje. FU har derudover nedsat en arbe-
jdsgruppe bestående af repræsentanter fra fire lokal-
foreninger. Arbejdsgruppen mødes i starten af 2014 for 
at drøfte rammerne for uddeling af lokale tilskud mv. 

Igen i år støttede mange lokalforeninger den natio-
nale juleindsamling sideløbende med afviklingen af 
de mange lokale julehjælpsarrangementer. Samlet set 
blev den nationale juleindsamling støttet med 808.000 
kr. fra lokalforeningerne. 2014 var også året hvor Mød- 
rehjælpens frivilligafdeling flyttede fra Odense til Køben-
havn, og hvor der kom mange nye ansigter til i afdelin-
gen. Frivilligafdelingen har nu 6 medarbejdere, der ar-
bejder for at understøtte Mødrehjælpens frivilligområde 
og frivillige bedst muligt. 

Information og indsamling 
I 2014 var der i kommunikationsarbejdet et særligt 
fokus på digital kommunikation og information. Det 
strategisk vigtige digitale produkt Rådgivningsuniver-
set på www.moedrehjaelpen.dk blev udvidet med nye 
artikler med viden og gode råd til Mødrehjælpens bru-
gere og potentielle nye brugere. Temaer for de nye ar-
tikler var bl.a. digital vold, samlivsophør i familier med 
børn og andre væsentlige temaer. Rådgivningsuniver-
set voksede i antallet af besøgende hen over året og 
havde i gennemsnit 6.500 brugere om måneden.  

Mødrehjælpen var også i 2014 aktive på de sociale me-
dier. Mødrehjælpens nationale facebook-profil fik 6274 
nye følgere i 2014. Dette var en fordobling i forhold til an-
tallet af følgere ved starten af året. Følgerne er en blan- 

”Juleindsamlingen slog i 2014 indsamlingsrekord med 
6,2 mio. kr. indsamlet. For de midler kunne Mødrehjælpen give 
julehjælp til alle berettigede ansøgere i 2014; i alt 2.221 familier. 

Resten af midlerne er reserveret til rådgivningsarbejde. 
Juleindsamlingen blev omtalt i såvel lokale som nationale medier, 

hvor samtlige større landsdækkende medier omtalte 
Mødrehjælpens indsamling – herunder radio- og tv-medier.”

ber med Middelfart Sparekasse, By Little Hand og Irma. 
Partnerskaberne havde først og fremmest til formål at 
generere økonomiske midler til Mødrehjælpens råd-
givningsarbejde, og som en sekundær gevinst skabte 
partnerskaberne synlighed omkring Mødrehjælpens 
formål og rådgivningstilbud. Alle tre partnerskaber 
løber også i 2015. 

Udvikling
Mødrehjælpen arbejder fortløbende med at videreud-
vikle og forbedre eksisterende indsatser samt udvikle 
nye indsatser. Målet er hele tiden at yde den bedst mu-
lige indsats til de børnefamilier, der beder om vores 
hjælp.  

I 2014 er der arbejdet intensivt med at videreudvikle 
programmet Ud af voldens skygge, der fra 2015 fun-
gerer i sin tredje version. Det nye program har et tydeli-
gere fokus på mor-barn relationen, samarbejdet med 
pårørende samt daginstitutioner og skole og endelig 
tilgang af nye terapeutiske metoder.

Mødrehjælpen har i 2014 på baggrund af erfaringer 
med partnerskaber, arbejdet med en videreudvikling af 
den måde, partnerskaber etableres på, herunder den 
kreds af partnere, der er en del af partnerskabet. Her 
har særligt været fokus på samarbejde med andre civil-
samfundsorganisationer. 

I 2014 har Mødrehjælpen ligeledes udviklet et nyt pro-
gram, Hold fast – studiestartsnetværk, der er igangsat 
i Aarhus og Odense i samarbejde med kommunerne 
samt ikke mindst en række uddannelsesinstitutioner. 
Her etableres netværk på studiet for unge forsørgere 
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under 30 år, der påbegynder en uddannelse. De får 
samtidig individuel rådgivning og mulighed for delta-
gelse i forskellige sociale aktiviteter. 

Internt i Mødrehjælpen
Mødrehjælpens HR-indsats har i 2014 haft fokus på 
optimering af rekrutteringsprocesser, udvikling af in-
troduktionsprogrammer og fratrædelsespolitik. 

Der er udarbejdet en samlet lønpolitik, som skal være 
med til at sikre en bedre gennemsigtighed i forhold til 
kriterier for tildeling af tillæg mv. Begrundelserne for 
tillæg sker primært ud fra et strategisk perspektiv.

I 2014 blev en ny sygefraværspolitik implementeret, 
og Mødrehjælpen kunne samtidig konstatere et mar-
kant fald i sygefraværet på 32 pct., således at niveauet 
svarer til gennemsnittet for kvinder ansat i den private 
sektor. 

I 2014 er der også gennemført en række kompeten-
ceudviklende aktiviteter, herunder ledelsesudvikling, 
kurser og kompetenceudviklingsaktiviteter for både 
medarbejdere og frivillige hos Mødrehjælpen.

Årsregnskabet for 2014 

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2014 er udarbejdet i overensstem-
melse med lov om fonde og visse foreninger samt ved-
tægternes regnskabskrav.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis 
som sidste år. Ved udarbejdelse af årsregnskabet for 
2014 er der konstateret en fejl vedrørende opgørelse af 
værdien af fondens værdipapirer under bundne midler. 
Fejlen på 1.425.308 kr. er rettet ved opgørelse af egen-
kapitalen pr. 1. januar 2013 efter reglerne om funda-
mentale fejl. 

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 fremtidige øko-
nomiske 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 for-
pligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økono-
miske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi 
kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 
kostpris. Måling efter første indregning sker som be-
skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige 
risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksi-
sterede på balancedagen.  

I resultatopgørelsen indregnes indtægter som hovedre-
gel, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger ind- 
regnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Tilskud og legater
For tilskud og legater er kun den anvendte del af formåls-
bestemte tilskud indtægtsført i resultatopgørelsen. Mod-
tagne ikke anvendte tilskud er opført under gæld, som 
”øremærkede projekttilskud til senere anvendelse”.

Indtægter fra lokalforeninger
Indtægter fra lokalforeninger indregnes i resultatop-
gørelsen på modtagelsestidspunktet.

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 pro-
jekter er pålagt et administrationsgebyr. Gebyret redu-
cerer administrationsomkostningerne.

Overskudsdisponering og henlæggelser
Såfremt der er mulighed for det, kan bestyrelsen beslutte, 
at en del af årets resultat skal henlægges til en særlig for-
målsbestemt henlæggelse under egenkapitalen. Når det 
efterfølgende besluttes at anvende af de således henlag- 
te midler, sker det ved at et til anvendelsen svarende 
beløb tages til indtægt i resultatdisponeringen 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 ned-
skrivning til tabsrisici efter en individuel vurdering.

Skat
Fonden Mødrehjælpen er kun skattepligtig af et even-
tuelt erhvervsmæssigt overskud og er efter selskab-
skattelovens bestemmelser fritaget for indsendelse af 
selvangivelse.

”I 2014 blev en ny sygefraværspolitik 
implementeret, og Mødrehjælpen 
kunne samtidig konstatere et 
markant fald i sygefraværet på 
32 pct.”
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2014 / KR. 2013 / KR.NOTE RESULTATOPGØRELSE 1.1.14 – 31.12.14

Resultatopgørelse 1.1.14 – 31.12.14 Balance  pr. 31.12.2014

  

11.972.906 27.923.418

20.314.828 28.038.050

4.884.254 1.737.183

447.263 2.525.434

23.925.819  

11.952.913 114.632

8.401.710  

1.029.273 3.877.397

0 570.583

8.710.597

  

13.344.983 27.855.218

15.852.936 27.469.860

3.756.652 1.603.951

169.022 62.030

25.109.313  

11.764.330 -385.358

7.797.930  

1.039.959 4.886.236

469.038 924.348

7.476.565

  

4

  

  

1

 

2  

3

 8
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INDTÆGTER AKTIVER

Øremærkede projekttilskud BUNDNE AKTIVER

 - Heraf offentlige  Værdipapirer, båndlagt depot

 - Heraf private  Mellemregning med frie aktiver

Private ikke-øremærkede bidrag BUNDNE AKTIVER I ALT

Offentlige driftstilskud Tilgodehavender

Indtægter fra lokalforeninger og fondsbutikker Deposita

Finansieringsindtægter Diverse tilgodehavender

Andre indtægter Projekttilskud

Indtægter fra bundne midler

91.965 45.221 Andel af resultat, Alexandrakollegiet

Periodeafgrænsningsposter

 

9.559.634

-114.632

50.882.052

4.647.910

40.493

9.600.127

22.844.002

 

7.886.794

385.358

 48.314.686

5.075.443

20.666

7.907.460

20.844.826

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer, åbent depot

Likvide beholdninger

Udlægskasser

Bankbeholdning

Mellemregning med bundne aktiver

FRIE AKTIVER I ALT

AKTIVER I ALT  

2.173.334

 

-11.382.049

-1.599.364

-1.594.680

-795.793

-736.847

61.268.446

-26.311.430

-11.085.993

-4.684.557

-2.286.577

-2.264.850

-62.005.293

2.176.383

 

-9.589.217

-1.387.644

 -962.615

-519.691

-778.074

56.416.454

-26.827.328

-10.392.186

-4.329.111

-898.012

-2.288.724

-57.194.528

 

 

7

7

7

7

 

 

 1,7

7

7

7

7

 

Indtægter på Familiens Hus

INDTÆGTER I ALT

OMKOSTNINGER

Udgifter til øremærkede projekter

-1.400.000  

 RESULTATDISPONIERING:

-736.847 

Anvendt fra henlæggelser til særligt formål 

663.153Overført til frie midler

Åben rådgivning og telefonrådgivning

Information og indsamling

HR afdelingen

Frivilligafdelingen samt støtte til frivilligt arbejde

Politik og analyse

Økonomi, IT og direktion

Fællesudgifter

Familiens Hus

OMKOSTNINGER I ALT

ÅRETS RESULTAT
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Noter

 

-26.311.430

 

7.242.654 

23.925.819 

-2.385.611

 

-26.827.328

 

6.877.449 

25.109.313  

-1.718.015

1 
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Øremærkede projekttilskud og –omkostninger  

Øremærkede projekttilskud  

Øremærkede projektomkostninger  

NETTORESULTAT AF PROJEKTER I ALT

Underskuddet er dækket af Fonden Mødrehjælpen

Øremærkede projekttilskud til senere anvendelse

Primo overført

-1.900.000

28.747.791

-880

0

25.474.518

0

 

 

 

Overførte julemidler til rådgivning 

Korrektion til primo

Årets modtagne tilskud

-26.311.433

-151.476

2.385.611

-26.827.328

0

1.718.015

 

 

 

Projektomkostninger

Årets projektdrift

Midler som skal tilbagebetales ultimo

Fonden Mødrehjælpen har i 2014 modtaget 5,9 mio. kr. 
fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
forhold. Tilskuddet er anvendt til Fonden Mødrehjælpens 
aktiviteter til støtte til gravide og børnefamilier. Bevillingen 
finansierede sammen med private bidrag Fonden Mød-
rehjælpens løn- og lokaleomkostninger i den generelle 
åbne rådgivning i København, Odense og Aarhus, løn- og 
lokaleomkostninger i frivilligafdelingen samt omkostninger 
vedr. løn, blad og hjemmeside i forbindelse med oplysnings- 
arbejde over for målgruppen. Bevillingen finansierede 
udelukkende aktiviteter, der ikke er finansieret ad anden 
vej. Fonden Mødrehjælpen har i den generelle åbne råd-
givning i 2014 imødekommet 7.989 henvendelser.  

Årets Tips og Lotto-tilskud blev bevilget i december 2014 
og er derfor overført til 2015. Det tilskud, der er anvendt 
i tilskudsperioden, er anvendt i overensstemmelse med 
fondens formål.      
  

10.012.267 7.242.654  ØREMÆRKEDE PROJEKTTILSKUD TIL SENERE ANVENDELSE I ALT

  

20.314.828

  

15.852.936

2 

 

Private, ikke-øremærkede bidrag 

Modtagne private, ikke-øremærkede bidrag

  20.314.828 15.852.936 PRIVATE, IKKE-ØREMÆRKEDE BIDRAG I ALT

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

1.846.113 

-1.674.931

8.401.710

1.674.931

655.597

1.347.043 

-1.846.113

7.797.930

1.846.113

550.887

 

 

 

 

 

Tips og Lotto-midler overført fra forrige år

Tips og Lotto-midler for året 

Tips og Lotto-midler overført til næste år 

Momskompensation

OFFENTLIGE TILSKUD I ALT 

5.900.000  5.900.000 

 3 Offentlige tilskud 

Finansloven

Balance pr. 31.12.2014

 

28.038.050 

2.676.575

 

429.587

10.012.267

 

810.159

31.524.784

 

4.830.759

151.476

 

27.469.860

2.009.824

 

7.623

7.242.654

  

2.210.159

31.689.843

 

4.446.139

66.547

 

 

 

 

1 

6

 

 

 

1 
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PASSIVER

Egenkapital

Bunden kapital 

Henlæggelser særlige formål

Rådighedsbeløb

EGENKAPITAL I ALT

Gæld

Kortfristet gæld

Bankgæld

Feriepengehensættelse

Øremærkede projekttilskud til senere anvendelse

Tilbagebetaling af projekttilskud

2.258.248 3.015.767  Anden gæld

1.674.931 1.846.113  Periodeafgrænsningsposter – driftstilskud

50.882.052

19.357.268

  

48.314.686

16.624.843

 

 

 

9

GÆLD I ALT

PASSIVER I ALT

Forpligtelser
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9. Forpligtelser 

Fonden Mødrehjælpen kautionerer med Landsforenin-
gen Livsværk for huslejeforpligtelse på Alexandrakol-
legiet. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel, 
svarende til 2 kvartalers husleje a 198.500 kr. lig 397.000 
kr. Der er ligeledes en istandsættelsesforpligtigelse for-
bundet med lejemålet.
               
Fonden Mødrehjælpen kautionerer ligeledes med Lands-
foreningen Livsværk for en leasingforpligtelse på Alexan-
drakollegiet. Forpligtelsen udgør pr. 31. december 2014 
173.000 kr.
             
Fonden Mødrehjælpens lejemål i Nørre Voldgade i Køben-
havn kan opsiges med 6 måneders varsel. Lejemålet kan 
dog tidligst opsiges den 1. juni 2016. Forpligtelsen udgør 
pr. 31. december 2014 2.134.718 kr.

Fondens Mødrehjælpens lejemål i Søndergade i Aarhus 
kan opsiges med 6 måneders varsel, svarende til forplig-
telse pr. 31. december 2014 på 240.000 kr.
                
Fonden Mødrehjælpens lejemål i stueetagen på Tolder-
lundsvej i Odense kan opsiges med 6 måneders varsel, 
svarende til en forpligtelse på 135.389 kr. Fonden Mød-
rehjælpens lejemål i 1. sal på Tolderlundsvej i Odense 
kan opsiges med 4 måneders varsel svarende til en for-
pligtelse på 145.261 kr.

  

Fonden Mødrehjælpens lejemål på Boulevarden 30,4 i 
Aalborg kan opsiges med 6 måneders varsel. Lejemålet 
kan dog tidligst opsiges den 1. november 2015. Forplig-
telsen udgør pr. 31. december 2014 226.198 kr.
  
Fonden Mødrehjælpen har indgået 7 lejemål til gen-
brugsbutikker hvor den samlede forpligtelse pr. 31. de-
cember 2014 udgør 361.830 kr.
  
Fonden Mødrehjælpen har indgået aftale med NiaNet 
vedrørende levering af fiberforbindelser med MPLS net, 
VPN og Firewall. I henhold til aftalen forpligter Fonden 
Mødrehjælpen sig fra og med 2. maj 2014 til at betale 
en fast månedlig udgift på 8.931 kr. i 36 måneder. Pr 31. 
december 2014 har Fonden Mødrehjælpen således en 
resterende forpligtelse på 8.931 kr. om måneden indtil 
3. maj 2017, i alt 250.068 kr.
  
Fonden Mødrehjælpen har i 2011 indgået aftale med 
Progressive IT A/S vedrørende hosting af Fonden Mød-
rehjælpens IT-systemer. I henhold til aftalen forpligter 
Fonden Mødrehjælpen sig fra og med 1. november 2012 
til at betale en fast månedlig udgift på 12.500 kr. kr. i 36 
måneder. Pr 31. december 2014 har Fonden Mødrehjæl-
pen således en resterende forpligtelse på 12.500 kr. om 
måneden indtil 30. oktober 2015, i alt 125.000 kr.
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FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Værdipapirer, båndlagt depot

Bogført værdi pr. 31. december 

Værdi pr. 31. december til børskurs

Værdipapirer, åbent depot

Bogført værdi pr. 31. december

Værdi pr. 31. december til børskurs

EGENKAPITAL

Bunden kapital 

Saldo pr. 1. januar

Korrektion primo egenkapital

Overført til fri kapital

500.000  56.118   Modtagne arvebeløb

68.190  183.079   Kursregulering

33.052.610 

844.922

85 

 

5.375.906

39.273.438

31.769.491

789.381

82 

  

4.141.186

36.700.058

 

 

7

 

Personaleomkostninger

Lønninger og gager 

Pensionsbidrag

Sociale bidrag

Personaleomkostninger i alt

Antal medarbejdere

28.038.050 27.469.860 BUNDEN KAPITAL PR. 31. DECEMBER

 

2.210.159 

 

 

2.210.159

  

 

 

Fri kapital

Henlæggelser særlige formål

Saldo pr. 1. januar

-1.400.000 0 Resultatdisponiering

810.159 2.210.159 HENLÆGGELSER SÆRLIGE FORMÅL PR. 31. DECEMBER

Henlæggelser til særlige formål er til udvikling, investering og vedligeholdelse

3.598 

2.009.824

0

2.787.898

 

Rådighedsbeløb 

Rådighedsbeløb 1. januar

Kursregulering

663.153 -778.074  Resultatdisponering

3.486.734 

2.676.575 

31.524.784 

4.219.983 

2.009.824 

31.689.843

 

 Rådighedsbeløb pr. 31. december

Fri kapital pr. 31. december

 EGENKAPITAL I ALT

689.236 1.395.676  Diverse debitorer

258.885 267.740Tilgodehavende, periodiserede renter

3.877.397 4.886.236 Tilgodehavender i alt

1.674.931 

478.800

366.483 

396.916

12.146

1.846.113

427.914

337.412  

611.381

0

 

 

 

Tilgodehavende lønrefusioner

Tilgodehavende Tips og Lottomidler

Tilgodehavende Mødrehjælpens Støtteforening

Tilgodehavende lokalforeninger

Diverse tilgodehavender

  8 Tilgodehavender
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