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Fonden Mødrehjælpen ÅrsrapportSide 4

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2016 for Fonden Mødre-
hjælpen.

Årsrapporten er aflagt 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 2016 samt resultatet af fondens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Fonden Mødrehjælpen har etableret retningslinjer og proce-
durer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregn-
skabet, 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 forvalt-
ningen af de modtagne offentlige midler.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvis- 
ende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Til bestyrelsen i Fonden Mødrehjælpen

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Mødrehjælpen 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfat-
ter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse 
foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bil-
lede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. de-
cember 2016 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse 
med lov om fonde og visse foreninger.

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

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om 
fonde og visse foreninger. Bestyrelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for 
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl.
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for 
at vurdere fondens evne til at fortsætte driften, at oplyse om 
forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at 

udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at 
likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnska-
bet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåteg-
ning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække 
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis 
eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med in-
ternationale standarder om revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opre-
tholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinfor-
mation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion 
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt 
og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af be- 
svigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget 
af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse 
af intern kontrol.

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Ledelsespåtegning

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

København den 29. marts 2017

Direktion

Mads Roke Clausen
Direktør

Bestyrelse

Elin Schmidt
Formand 

Frank Cloyd Ebsen 

Erik Wilhelmsen
Næstformand 

Elsemarie Hougaard

  

Thomas Blach

Anette Storgaard
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Navn 
Fonden Mødrehjælpen
Abel Cathrines gade 13
1654 København V

CVR-nr. 72 98 85 15
Kommune: København

Protektor 
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary

Formål 
At yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæs-
sig støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, som 
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 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, næstformand
Thomas Blach
Frank Cloyd Ebsen
Elsemarie Hougaard
Anette Storgaard

Direktør 
Mads Roke Clausen

Revision 
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6 
Postboks 1600
0900 København C

Pengeinstitutter 
Danske Bank
Holmens Kanal 2
1090 København K

Arbejdernes Landsbank
Vesterbrogade 5
1620 København V

Fondsoplysninger Den uafhængige revisors revisionspåtegning fortsat

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

• Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er 
passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder 
eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til 
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom 
på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplys-
ninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået 
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige be-
givenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke læn-
gere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og 
indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt 
om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende bil-
lede heraf.
 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet  det 
planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen 
samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identifice-
rer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberet-
ningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed 
om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores 

ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse over-
veje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 
årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på 
anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen 
indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om fonde og 
visse foreninger.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at led-
elsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet 
og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og 
visse foreninger. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 
ledelsesberetningen.

København, den 29. marts 2017

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor



Det har vi gjort siden 1983, og i 
2016 hjalp vi flere brugere end no-
gensinde, flere steder i landet end 
nogensinde. I alt imødekom Mødre- 
hjælpen 16.506 henvendelser fra 
gravide og forældre i sårbare situa-
tioner.  8664 af henvendelserne blev 
imødekommet i Mødrehjælpens råd- 
givninger, mens 7842 af henven-
delserne var til aktiviteter arran-
geret af frivillige i Mødrehjælpens 
lokalforeninger og i Familiens Huse. 
Samtidig har Mødrehjælpen arbej-
det målrettet for en øget offentlig 
og politisk forståelse for enlige 
forsørgere, voldsudsatte og børne-
familiers vilkår i samfundet. Ligesom 
vi har brugt året på fortsat at sikre 
en bæredygtig økonomi som funda-

ment for organisationens arbejde. 
De samlede indtægter i 2016 var 
73,3 mio. kr. Til sammenligning var 
de samlede indtægter 67,8  mio. kr. 
i 2015. Der er dermed sket en stig- 
ning i indtægter på 5,5 mio. kr. Stig-
ningen skyldes især øgede dona-
tioner fra privatpersoner, herunder 
kampagneindtægter, samt bidrag 
fra virksomheder og fonde. På de 
næste sider kan du læse meget 
mere om udvalgte indsatsområder 
og resultater fra året, som er gået.

* Ny regnskabspraksis indført 2016 bevirker, at 
antal brugere i frivillige aktiviteter opgøres på en 
ny måde. Tal fra tidligere år er reguleret i forhold 
til den nye praksis og er dermed sammenligne-
lige med 2016-tal.

Fonden Mødrehjælpens formål er at yde 
social, sundhedsmæssig, økonomisk og ud-
dannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, 
gravide og børnefamilier. Vi sikrer børn en 
tryg barndom og en bedre opvækst ved at 
hjælpe dem, der er tættest på – nemlig mor 
og far.  

Ledelsens 
årsberetning 
2016
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2016 I TAL

Vi hjælper, når forældrelivet slår 
knuder, og graviditeten skaber tvivl

I Mødrehjælpens fire rådgivningshuse i 
København, Aarhus, Odense og Aalborg 
kan brugere booke tid til en samtale, og 
alle hverdage sidder der også rådgivere 
klar i den nationale rådgivning, hvor sam-
talerne foregår på telefon og chat. Vores 
rådgivere er uddannede socialrådgivere, 
jurister og psykologer. 
 Gravide og forældre kan desuden 
finde viden og gode råd i 80 rådgivnings-
artikler på Mødrehjælpens hjemmeside. 

Stigende efterspørgsel – særligt på 
chat og telefon
I 2016 gennemførte rådgivningshusene 
ansigt til ansigt samtaler med 1493 brug-
ere og telefoniske samtaler med 246. 
Det er henholdsvis 215 og 46 flere råd-

"Jeg er så taknemmelig for, at denne rådgivning findes. 
Jeg ville ikke vide, hvor jeg ellers skulle gå hen for at få 

svar og anonym hjælp til at styrke mit psykiske helbred."
– bruger i generel rådgivning

givningssamtaler end året før. Mødre-
hjælpens telefonrådgivning, Familielinjen, 
havde 1470 samtaler i 2016, mens der 
blev gennemført 897 chatsamtaler på 
Mødrehjælpens hjemmeside. 
 Den nationale rådgivning havde sam-
menlagt 513 flere rådgivningssamtaler 
end i 2015 og nåede desuden bredere ud 
i landet end tidligere år. Familielinjen var 
således i kontakt med brugere fra 96 af 
landet 98 kommuner, hvilket var syv flere 
kommuner end i 2015. Familiechatten 
oplevede en stigning i antallet af samtaler 
på 53 %. 

Spørgsmål om samvær og forældre-
myndighed fylder hos brugerne 
I den generelle rådgivning omhandler 
størstedelen af henvendelserne samvær 
og forældremyndighed, mens også øko-
nomi og skilsmisse var hyppige henven-
delsesårsager. På chatten var det des-
uden omkring hver femte samtale, der 
omhandlede graviditet og vold. 

Rådgivningsuniverset i fremgang
Mødrehjælpens rådgivningsunivers på 
hjemmesiden har haft besøg af 188.926 
brugere i løbet af året. Det er en stigning 
på 78 % i forhold til 2015. Rådgivningsar-
tiklerne omhandler de problemstillinger 
og udfordringer, vi ser blandt Mødre-
hjælpens brugere, og artiklerne kvalitets-
sikres løbende af vores rådgivere. 
 Rådgivningsuniverset blev i løbet af 
året udvidet med 22 nye artikler. Hoved-
temaerne i dem var skilsmisse, tvivl om 
abort samt vold i hjemmet og dens konse- 
kvenser for børnene.

Stigning i støttesamtaler om abort
Mødrehjælpens rådgivere har gennem 
en lang årrække opnået en stor viden og 

"I gør et godt 
stykke arbejde. 

Tak fra en far :-)" 
– bruger i generel rådgivning

95 % 
af brugerne, som har 
modtaget rådgivning 
i Mødrehjælpens råd-
givningshuse, var meget 
tilfredse med forløbet

ANTAL CHATSAMTALER 
steg 53 % i 2016 sammen-
lignet med 2015

FAMILIELINJEN 
rådgav brugere i 96 af 
landets 98 kommuner16.506

SÅ MANGE HENVENDELSER 
imødekom Mødrehjælpen fra gravide og forældre i 2016

Når spørgsmålene hober 
sig op, er rådgiverne i 
Mødrehjælpens generelle 
rådgivning klar med 
gratis, anonym vejledning 
og støtte. 
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"Det tager et åg af ens skuldre 
at kunne give sine børn bare noget 
af det, andre børn har, så de ikke 
føler sig anderledes. Og det giver 

mig overskud, for eksempel til 
at lede efter en ny bolig og til 

at komme igennem det 
ressourceforløb, jeg er i."

– Sille om at modtage ’En Håndsrækning’

1989 
brugere fik gratis 
retshjælp i Mødrehjælpen

TIDSPUNKT 
for støttesamtaler

42 % 
modtog retshjælp over 
telefonen. Resten 
af samtalerne foregik 
i Mødrehjælpens 
rådgivningshuse

181%
SÅ MANGE FLERE GANGE har brugere læst om abort i 
Mødrehjælpens rådgivningsunivers sammenlignet med 2015. 
I alt blev artikler om abort læst mere end 20.000 gange

erfaring i at hjælpe kvinder og par med 
støtte i den svære situation, hvor en gra-
viditet giver tvivl, eller hvor en abort har 
fremkaldt en psykisk efterreaktion. 
 Vores uvildige tilbud hjælper kvinder 
og par med afklarende spørgsmål og vi-
deregivelse af viden om muligheder og 
konsekvenser, så brugerne kan tage de-
res egen beslutning på et så oplyst grund-
lag som muligt. I årets løb havde Mødre-
hjælpens rådgivere 315 støttesamtaler 
om abort. Tre ud af fire støttesamtaler 
fandt sted inden en eventuel abort og 
omhandlede tvivl. Blandt de resterende 
samtaler var blandt andet  psykiske efter- 
reaktioner et tema.

 Der er tale om en stigning i antallet af 
støttesamtaler på 9 % i forhold til 2015. 
Dog er det værd at bemærke, at denne 
stigning er sket i et år, hvor abortråd-
givningen har været lukket ned i halv- 
delen af året, da bevillingen fra Sundheds-
styrelsen udløb i juni 2016. Det betød, 
at Mødrehjælpen ikke længere havde 
støttesamtalerne som en fast del af råd-
givningens tilbud, og markedsføring af 
tilbuddet måtte stoppes. 

Økonomisk håndsrækning til 
trængte familier
Mødrehjælpen uddelte i 2016 enkeltstøtte 
til 192 familier med i alt 421 børn gennem 

’En Håndsrækning’, som er et partnerskab 
med Egmont Fonden. ’En Håndsrækning’ 
støtter børn, der lider materielle eller so-
ciale afsavn. I 2016 blev der uddelt midler 
for 1,6 mio. kr. Midlerne gik blandt andet 
til børns fritidsaktiviteter, babyudstyr og 
lejrture.
 Sille, enlig mor til to børn, var en af 
de brugere, der fik hjælp i 2016. Med ’En 
Håndsrækning’ fik hun mulighed for at 
lade sin datter gå til en fritidsaktivitet. 
 Mødrehjælpen har i 2016 også uddelt 
enkeltydelser i samarbejde med Louis Pe-
tersens Legat. I bevillingsperioden, der løb 
fra midten af 2015 og et år frem, har 128 
familier med i alt 179 børn modtaget en-
keltydelser for knap 700.000 kr. Familierne 
er primært bosiddende i Storkøbenhavn 
og modtog blandt andet økonomisk hjælp 
til advokatbistand, babyudstyr og køb af 
møbler i forbindelse med flytning. 

Gratis hjælp til at få styr på 
paragrafferne
Alle fire rådgivningshuse tilbød i 2016 
gratis retshjælp enten over telefonen 
eller ansigt til ansigt med en erfaren 
retshjælpsadvokat eller jurist. Der blev 
gennemført 1989 samtaler i løbet af året. 
I lighed med 2015 er der tale om en lille 
stigning i denne rådgivningstype. 
 Langt de fleste henvendelser drejede 
sig om juridisk rådgivning om samvær og 
forældremyndighed, samlivsophævelse og 
økonomi. 58 % af samtalerne foregik i 
rådgivningshusene, resten på telefon.

"Ved at tage penge fra 30.000 personer på kontanthjælp 
og kun få 650 personer i arbejde, hjælper vi ikke de 29.350 
personer, som ikke kommer i job. De bliver kun fattigere. 
Det kan vi ikke være bekendt. Slet ikke overfor børnene."

– direktør Mads Roke Clausen om kontanthjælpsloftet, Kristeligt Dagblad marts 2016

Før evt. abort

Efter abort

Ikke besvaret

2016 I TAL
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2016 I TAL 83%81%
TO UD AF TRE brugere i 'Unge 
Familier på Vej' og 'Ung Mor på Vej' 
oplever hhv. en forbedring af deres 
evne til at varetage barnets behov og 
en forbedring af egen forældrerolle 
af at deltage i de to projekter

FAMILIENS HUSE 
har haft en stigning på 
24 % i antallet af brugere 
fra 2015 til 2016

TOP 3 HENVENDELSESTEMAER I 'UNG MOR PÅ VEJ'; 
1. netværk, 2. økonomi og 3. job og uddannelse 

I 'UNGE FAMILIER PÅ VEJ' ople-
vede at være fastholdt eller kom-
met i enten job eller uddannelse

I 'HOLD FAST' var fortsat i 
uddannelse ved projektets 
afslutning

"Det giver rigtigt 
godt at være her, 
og jeg kan bruge 
det til at være en 

bedre far."
– Martin om at deltage i Unge Familier på Vej, 

DR Østjylland juni 2016

Projektet ’Unge Familier på Vej’ findes i 
rådgivningshusene i Aalborg, Aarhus og 
Odense og er et tilbud til unge under 30 
år. Gennem en koordineret og helheds-
orienteret indsats, hvor den unge starter 
i et forløb allerede under graviditeten, er 
formålet at forbedre mødrene og de til-
knyttede fædres uddannelses- og beskæf-
tigelsesfrekvens, samt styrke deres foræl-
drekompetencer og netværk. Indsatserne 
er organiseret i partnerskaber med de tre 
kommuner og for Aarhus og Odenses ved-
kommende også Region Midt og Region 
Syddanmark. Der er således en lang række 
fagligheder tilknyttet projektet, men brug-
eren har én samlet indgang til hjælpen.
 I 2016 deltog i alt 299 mødre i indsat-

"Jeg har mødt nogle voksne, 
andre end min familie, der har 

sagt "vi tror på dig"."
– Michella om at deltage i 'Unge Familier på Vej', TV2 Fyn april 2016

Unge forældre hjælpes videre i 
uddannelse og job 
Mødrehjælpen har gen-
nem flere år haft fokus på 
at bringe unge forsørgere i 
uddannelse eller job efter 
endt barsel. Også i 2016 
viste vores særlige ind-
satser for unge gravide og 
forældre flotte resultater.

serne, og 166 fædre var tilknyttet.
 I Aarhus og Odense havde halvdelen 
ikke en uddannelse efter folkeskolen ved 
henvendelse, i Aalborg var det tilfældet 
for 75 %. Efter endt forløb oplevede otte 
ud af ti brugere at være fastholdt eller 
kommet i enten uddannelse eller job, og 
størstedelen gav desuden udtryk for, at 
deres moderskab, handlekompetencer 
og netværk var blevet styrket.

Hold Fast blev afsluttet med succes
Projektet ’Hold fast’ er et tilbud om per-
sonlig og faglig støtte til fastholdelse i ud-
dannelse målrettet unge forsørgere un-
der 30 år. Projektet har kørt i Aarhus og 
Odense siden 2014 og blev afsluttet ved 
udgangen af 2016. Samlet har 121 brug-
ere været tilknyttet projektet fra start til 
slut, af dem var 85 med i projektet i 2016. 
 De fleste af brugerne var tilknyttet 
VUC, og generelt havde de en begrænset 
skoleerfaring med afbrudte uddannelser 
bag sig, otte ud af ti havde således ikke 
afsluttet en uddannelse efter folkeskolen. 
Ved projektets afslutning var 83 % af brug- 
erne fortsat i uddannelse. 

Unge mødre i Sydhavnen hjælpes 
godt på vej
Partnerskabet ’Ung Mor på Vej’, som blev 
indgået mellem Mødrehjælpen, Køben-
havns Kommune og SydhavnsCompag-
niet i 2014 og startet med finansiel støtte 
fra Susi og Peter Robinsohns Fond, blev 
i 2016 forlænget med finansiel støtte 
fra Københavns Kommune for perioden 

2017–2020. Indsatsen er forankret lokalt i 
Sydhavnen, og i 2016 fik 125 mødre under 
30 år individuel rådgivning og/eller deltog 
i projektets 15 uger lange gruppeforløb.
 Mødrene i projektet var i gennem-
snit 24,7 år. Lidt mere end halvdelen af 
dem havde ikke en uddannelse efter 
folkeskolen ved start i projektet, mens 
ca. en tredjedel havde en gymnasial ud-
dannelse. 53 % af brugerne i 'Ung Mor på 
Vej' oplever at have fået et stærkere net-
værk af at deltage, mens 64 % oplever en 
forbedring af egen forældrerolle.
 I 2016 blev projektet udvidet med et 
nyt modul i form af en kokkeskole, hvor 
de unge mødre lærer at lave sund mad.

Familiens huse er velbesøgte
Mødrehjælpen samarbejder fortsat med 
Esbjerg og Høje Taastrup Kommune om 
et helhedsorienteret tilbud til unge fami-
lier. Indsatsen er i begge kommuner sam-
let i Familiens Hus og har fokus på at få de 
unge i uddannelse og beskæftigelse.
 I 2016 blev Familiens Huse forankret 
i de to kommuners drift, men Mødre-
hjælpen bidrager fortsat økonomisk og i 
særlig grad med faglige input og styring af 
indsatsen, ligesom vi fortsat har en cen-
tral rolle i begge bestyrelser.
 Driften i begge huse fungerer uæn-
dret med god tilstrømning til husene 
– således hjalp Familiens Huse sammen-
lagt 273 familier i 2016.

Alexandrakollegiet går nye veje
Også på Alexandrakollegiet arbejder Mød- 

rehjælpen sammen med andre om at 
støtte unge mødre i at gennemføre en 
uddannelse. Mødrehjælpen har siden 
2001 drevet kollegiet, der i 2007 overgik 
til at være en selvejende institution ejet af 
Mødrehjælpen og Livsværk. Kollegiet kan 
huse 11 mødre under 25 år. Mødrene er 
under uddannelse og bor sammen med 
deres børn i hver deres lejlighed. 
 Det blev i 2016 besluttet, at kollegiet 
skal udvikles til at have et langt større 
sigte på at inddrage lokalsamfundet 
samt andre sociale aktører i arbejdet på 
kollegiet, således at der i dagtimerne ek-
sempelvis vil være aktiviteter gennemført 
af sundhedsplejersker, andre foreninger, 
Mødrehjælpens egne aktiviteter for unge 
forældre, frivillige aktiviteter mv. Der er 
afsat en 2-årig forsøgsperiode til at ud-
vikle det nye tilbud i samarbejde med 
kommunen og andre lokale aktører. 
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Voldsudsatte hjælpes på fode igen
Mødrehjælpen tilbyder voldsudsatte forældre hjælp til at bearbejde de psykiske 
følgevirkninger af volden og genvinde overblikket over blandt andet økonomien.

I 2016 modtog 380 forældre uvildig social, 
juridisk og økonomisk rådgivning gennem 
partnerskabet ’Råd til Livet’, der et samar-
bejde mellem Mødrehjælpen, Mary Fon-
den, Nykredit, Østifterne og lokale advo-
katkontorer.  
 Projektet er målrettet voldsudsatte, og 
i 2016 var otte ud af ti brugere kommet ud 
af et forhold med partnervold. 97 % oply-
ser efter endt rådgivningsforløb, at de har 
været tilfredse med rådgivningen. 64 % gav 
udtryk for at have opnået en bedre trivsel, 
mens mere end halvdelen havde et bedre 
overblik over deres økonomi efter råd-
givningen.
 Partnerskabet, som blev etableret 
i 2009, er i 2016 blevet forlænget to år, 
hvorefter indsatsen vil blive forankret i 
Mødrehjælpens fire rådgivningshuse i 
København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Kvinder og børn hjælpes ud af voldens 
skygge
I 2016 var 168 mødre og 150 børn til-
knyttet Mødrehjælpens indsats ’Ud af 
Voldens Skygge’, som er et rådgivnings- 
og behandlingstilbud til kvinder og børn, 
der har levet med psykisk eller fysisk vold. 

"Jeg er gået fra at være en person, der blev spist stykke 
for stykke indefra, så der til sidst kun var en hul skal 

tilbage – til ganske langsomt at have fået mine værdier 
tilbage. I dag står jeg så stærkt, at jeg kan sige fra over for 

Martin og være en klippe for mine børn"
– ”Camilla” om rådgivning i 'Ud af Voldens Skygge', Information december 2016

Projektet er placeret i rådgivningshusene i 
København og Aarhus. 
 Målet med indsatsen er at reducere 
mødrenes følgevirkninger af volden samt 
styrke de voldsudsatte mødre til blandt 
andet  at genvinde deres forældrekompe-
tence. Det gøres gennem et korttidstera-
peutisk forløb, hvor der i behandlingen ar-
bejdes ud fra et psykotraumatologisk og 
tilknytningsmæssigt perspektiv. For børn-
ene er der særligt fokus på at reducere 

følgevirkningerne af volden og at styrke 
barnets udviklingsmuligheder.
 Tre ud af fire mødre oplevede en re-
duktion af posttraumatisk stress syndrom 
(PTSD), som er en typisk følgevirkning af 
volden, mens to ud af tre følte en øget 
uafhængighed af ekspartneren efter for-
løbet. For 70 % af børnene blev de vanske-
ligheder, de oplever som følge af blandt 
andet  vold i hjemmet, mindsket i løbet af 
projektet.

97%
SÅ MANGE BRUGERE i 'Råd til Livet'
var tilfredse med rådgivningen

7 UD AF 10 BØRN 
i 'Ud af Voldens 
Skygge' fik mindsket 
de vanskeligheder, de 
oplever som følge af 
blandt andet vold 
i hjemmet

3 UD AF 4 MØDRE i 'Ud af Voldens Skygge' fik redu-
ceret PTSD, som er en typisk følgevirkning af vold

DE FLESTE BRUGERE 
i 'Ud af Voldens 
Skygge' har levet med 
volden i 5-10 år

1-2 år

3-4 år

5-10 år

Over 10 år

2016 I TAL
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Mødrehjælpen havde 1337 frivillige ved 
udgangen af 2016. Samlet set udgør frivil-
lige 49 % af Mødrehjælpens samlede res-
sourcer. De frivillige har tilsammen lagt 
167.702 timers frivilligt arbejde i Mød-
rehjælpen, og samlet set blev 7842 hen-
vendelser imødekommet i Mødrehjælpens 
frivilligtilbud og aktiviteter i både lokal-
foreninger, fondsbutikker, Mødrehjælpens 
rådgivningshuse samt Familiens Huse.

Fem nye lokalforeninger
Ved udgangen af 2016 havde Mødrehjælp- 
en 23 lokalforeninger og 25 butikker, 
heraf syv fondsbutikker, fordelt over hele 
landet. Der blev stiftet fem nye lokal-
foreninger i løbet af året i henholdsvis He-
densted, Silkeborg, Holstebro, Lyngby og 
Køge. To af dem – Silkeborg og Holstebro – 
åbnede desuden butik i oktober 2016. 
 Mødrehjælpens lokalforeninger arbej- 
der selvstændigt med at opfylde Mød-
rehjælpens formål lokalt, men samtidig 
bidrager de økonomisk til Fonden Mødre-
hjælpen. De 23 lokalforeningers samlede 
aktivitet for regnskabsåret 2016 var på 
11,6 mio. kr., heraf forventes det, at Fon-

"Det betyder rigtig meget for mig, at jeg har et 
fællesskab med dem, jeg står sammen med.

Jeg er rigtig glad for at være her. Ellers havde jeg 
nok ikke været her i så mange år."

– Lya, butiksfrivillig i Mødrehjælpen gennem 12 år, se film med Lya på mødrehjælpen.dk/butiksfrivillig

den Mødrehjælpen modtager 1,8 mio. kr.

Fødselsdagshjælp, madlaving og ture
Lokalforeningerne har gjort en forskel for 
børnefamilier i lokalområdet med blandt 
andet hjælp til børnefødselsdage, net-
værksaktiviteter og julehjælp.
 767 gange rykkede frivillige ud med 
Den Rullende Kagemand, der giver foræl-
dre med manglende økonomi mulighed 
for at holde fødselsdag for deres børn. 
De sociale netværksaktiviteter i lokal-
foreningerne imødekom 2523 henvendel-
ser i 2016, og der kom i løbet af året tre nye 
aktiviteter til, som alle er udviklet i sam-
arbejde med Mødrehjælpens frivillige. 
 Måltidet, et nyt fællesspisningspro-
jekt, startede op i Esbjerg og Odense lo-
kalforening med støtte fra Velux Fonden. 
Natur & Familie, der har fokus på bevæg-
else, leg og læring, startede op i Randers, 
Frederiksberg og Vejle lokalforening. Og 
endelig var Hillerød lokalforening først 
til at tilbyde hygge og højtlæsning i ak-
tiviteten Historieklubben. Natur & Fami- 
lie og Historieklubben er begge støttet af 
Det Obelske Familiefond. Alle tre aktivi-

teter vil i 2017 blive tilbudt i flere af Mø-
drehjælpens lokalforeninger. 

Tiltag til forbedring af frivilligområdet
Med afsæt i arbejdet med Frivilligvisionen 
var frivilligafdelingen sammen med Mødre-
hjælpens chefgruppe repræsenteret på en 
3-dages studietur til London i april. Viden 
fra studieturen er anvendt som konkret in-
spiration til udfoldelsen af Mødrehjælpens 
satsning på det frivillige område. 
 Der er udarbejdet en ny regnskabs-
instruks for lokalforeninger med det 
formål at lette den økonomiske del af 
bestyrelsesarbejdet for Mødrehjælp-
ens frivillige. Regnskabsinstruksen blev 
implementeret i Mødrehjælpens lokal-
foreninger i efteråret 2016. Instruksens 
udgangspunkt er Mødrehjælpens grund-
værdi om sparsommelighed, med tanke 
på at midlerne skal komme flest mulige 
brugere til gavn.
 I 2016 er der udarbejdet manualer, 
så Mødrehjælpen kan starte nye lokal-
foreninger og butikker op i et helt andet 
tempo og langt mere gnidningsfrit end 
hidtil. 

Frivillighed med vokseværk 
Mødrehjælpen har i løbet af 2016 haft fokus på at udvikle og implementere 
Frivilligvisionen. Der er blandt andet stiftet fem nye lokalforeninger, og flere nye 
netværksskabende aktiviteter har set dagens lys.

767 
børn kunne i 2016 
holde fødselsdag med 
hjælp fra Mødrehjælp-
ens frivillige. Det er 37 
flere end sidste år

24%
SÅ MANGE FLERE HENVENDELSER har Mødrehjælpens 
frivillige imødekommet sammenlignet med 2015

MØDREHJÆLPEN 
har åbnet 5 nye lokalforeninger 
i 2016 i Holstebro, Silkeborg, 
Hedensted, Lyngby og Køge

167.702 
så mange timer har 
1337 frivillige lagt i 
Mødrehjælpen i 2016



Side 20 Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

2016 I TAL

Mødrehjælpen på den 
politiske dagsorden
Vold i familien, abort og kontanthjælpsloft var blandt de mærkesager, som 
Mødrehjælpen både politisk og kommunikativt har haft fokus på i 2016.

Mødrehjælpen har i foråret arbejdet in-
tensivt på at få vold i familien med som 
et af regeringens mål for social mobilitet. 
Det lykkedes os at samle en række andre 
organisationer og i samarbejde få uddan-
nelse og beskæftigelse til personer udsat 
for vold i nære relationer med blandt de ti 
sociale mål. 
 I forbindelse med årets satspuljeaf-
tale blev der desuden med succes ar-
bejdet for at sikre midler til ambulant 
behandling af voldsudsatte familier. Lige-
som lovfæstet ret til ambulant behand- 
ling til voldsudsatte familier har været 
et behov, som Mødrehjælpen har frem-
hævet i årets løb – både i medierne og i 
direkte dialog med ansvarlige politikere. 
 
Underskrifter for uvildig 
abortrådgivning
Da årets satspulje skulle fordeles blev der 
arbejdet for at sikre midler til fortsættelse 
af Mødrehjælpens uvildige abortråd-
givning, som lukkede ned i juni 2016, da 
midler fra satspuljen ophørte. 

 I den forbindelse blev der gennem-
ført en digital underskriftsindsamling, der 
resulterede i, at Mødrehjælpen kunne 
aflevere flere end 10.000 underskrifter 
til sundhedsministeren.  Den målrettede 
kampagne med politisk fortalerarbejde, 
underskriftsindsamling og massiv til-
stedeværelse i medierne sikrede en ny 
bevilling til uvildig abortrådgivning ved 
efterårets satspuljeforhandlinger. 

Mødrehjælpen aktiv i den offentlige 
socialpolitiske debat hele året 
Mødrehjælpen var repræsenteret i social-
politiske debatter på årets Folkemøde på 
Bornholm. Og 2016 var i det hele taget 
et år, hvor Mødrehjælpen har haft stort 
fokus på at forbedre vilkårene for Mødre-
hjælpens målgrupper og tale deres sag i 
både medier og politiske kredse.  
 Det gælder ikke mindst efterårets 
store socialpolitiske tema – kontant-
hjælpsloftet, der ramte enlige forsørgere 
særligt hårdt. Uddannelsesloftet arbej- 
dede vi også for at rulle tilbage, mens 

"For at få disse kvinder og familier til at fungere igen 
efter år med vold er det nødvendigt at sætte målrettet ind 

og komme rundt om hele situationen." 
– direktør Mads Roke Clausen om behov for behandling til voldsudsatte, Jyllands-Posten juni 2016

børnefattigdom og skilsmisse var andre 
centrale temaer i 2016. 
 I forhold til skilsmisse har Mødre-
hjælpen blandt andet gjort opmærksom 
på de udfordringer, der er med det nu-
værende system, samt bidraget til at 
kvalificere det forslag, regeringen frem-
lagde i september 2016. Sammen med 
en lang række faglige, humanitære og 
interessevaretagende organisationer i 
'Netværk om børnefattigdom' arbejdede 
vi i årets løb også for at synliggøre kon-
sekvenserne af den fattigdom, mange 
børn uforskyldt rammes af. 
 I Egmont Fondens initiativ 'Småbørns-
alliancen' har Mødrehjælpen sammen 
med en lang række offentlige og private 
aktører på familieområdet bidraget til at 
sætte fokus på vilkår for børn i alderen 
0-6 år. 

2017-2020
SÅ LANG TID er Mødrehjælpens abortrådgivning sikret med midler fra 
årets satspuljeaftale

REGERINGENS 
MÅL NR. 5 for 
social mobilitet 
blev: Flere person-
er udsat for vold 
i nære relationer 
skal i uddannelse 
og beskæftigelse

10.069 
skrev under på, at gravide 
med tvivl om abort bør sikres 
uvildige støttesamtaler

ANTALLET AF GANGE 
Mødrehjælpen blev nævnt i 
landets medier, er steget 29 % 
sammenlignet med 2015. I alt blev 
Mødrehjælpen omtalt 1941 gange 
i 2016
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"Det var så vigtigt for mig at holde 
skansen overfor Milo. Han måtte bare 

ikke mærke, at jeg havde stress og 
var syg. Og jeg ville gøre alt for at give 

ham en god jul."
– Kristina om at søge og få julehjælp af Mødrehjælpen,

Århus Stiftstidende december 2016

Danmark engagerer sig i 
Mødrehjælpens sag
Mødrehjælpen har i 2016 oplevet stor opbakning til Mødrehjælpens arbejde blandt 
privatpersoner og virksomheder – både i form af økonomisk støtte og opbakning til 
mærkesager. Læs også om sidste års tiltag og initiativer internt i organisationen.

I 2016 sagde Mødrehjælpen velkommen 
til mange nye faste støtter og støttemed-
lemmer. Flere tusinde personer takkede 
ja til at støtte Mødrehjælpens arbejde. 
Ved udgangen af året havde Mødrehjælp-
en 22.587 faste støtter, hvoraf de fleste 
støtter med et månedligt beløb. 
 I 2016 arbejdede vi desuden aktivt på 
at udbygge antallet af samarbejder med 
virksomheder. Indsatsen resulterede 
blandt andet i en udbygning af samar-
bejdet med Irma og med By Little Hand, 
mens der blev etableret nye samarbejds-
aftaler med Wiking Meat, BabySam, Euro-
florist og OK.

Julehjælp til flere børn end nogensinde
Igen i 2016 slog Mødrehjælpens jule-
indsamling rekord. Privatpersoner, lokal-
foreninger, fonde og virksomheder valgte 
i stort omfang at støtte årets indsamling, 
så flere børn kunne få en god jul. I alt støt-
tede 210 virksomheder juleindsamlingen, 
mens den 10.780 gange blev støttet af 

privatpersoner. Indsamlingen er primært 
foregået digitalt, gennem henvendelse til 
eksisterende støtter og ved aktivt at tale 
om behovet for julehjælp i pressen. Støt-
ten satte Mødrehjælpen i stand til at give 
julehjælp til 5321 børn fra 2627 familier 
– det er knap 10 % flere børn end året før. 
Udover julehjælp genererede juleindsam-
lingen også midler til Mødrehjælpens råd-
givningsarbejde. 

Flere brugere på mødrehjælpen.dk
Mødrehjælpens tilstedeværelse digitalt – 
herunder også på sociale medier – blev 
markant udbygget i 2016. Antallet af bru-
gere, der besøgte Mødrehjælpens hjem-
meside steg fra 288.624 brugere i 2015 til 
408.657 i 2016. Stigningen skyldes blandt 
andet  flere besøg i det digitale rådgivnings- 
univers og på sider, der leder til Mødre-
hjælpens chat- og telefonrådgivning. Men 
også donationssiden modtog markant 
flere besøg i 2016 sammenlignet med 
2015, og underskriftsindsamlingen for 

uvildig abortrådgivning var med til at føre 
nye brugere ind på Mødrehjælpens hjem-
meside.
 Der blev i efteråret lavet en undersøg-
else af brugernes tilfredshed med Mød-
rehjælpens rådgivningsunivers. 86 % af de 
adspurgte svarede, at de var tilfredse eller 
meget tilfredse med rådgivningsartiklerne. 

Facebook som interesseskaber
40.232 – så mange nye følgere fik Mødre-
hjælpens Facebookside i 2016. Ved årets 
udgang var der således 57.106 personer 
og organisationer, der fulgte med i opdate- 
ringerne fra Mødrehjælpen på Facebook. 
Følgerne på siden tæller brugere, støtter, 
frivillige, medarbejdere og andre inter-
esserede i Mødrehjælpens sag. Mange af 
følgerne har vist deres interesse og op-
bakning til Mødrehjælpens sag ved at del-
tage i en underskriftindsamling eller ved 
at være med i debatter på Facebooksiden. 
 Mødrehjælpen var også aktiv på an-
dre sociale medier, og flere har i 2016 

valgt at følge Mødrehjælpen på Twitter, 
LinkedIn og Instagram.
 De sociale medier har sammen med 
en vellykket presseindsats, der løbende 
skabte omtale af Mødrehjælpens natio-
nale og lokale aktiviteter, været med til at 
markedsføre Mødrehjælpens tilbud. 

Udvikling af partnerskabsmodel og 
mere viden om vold i familien
Mødrehjælpen har gennem årene skabt 
gode resultater ved at indgå i partnerska-
ber med kommuner, regioner og andre 
aktører, og det er en ambition, at denne 
organisering i fremtiden skal videreud-
vikles og udbredes til andre projekter og 
indsatser. Som et led i den målsætning 
er der i årets løb udviklet en ny og mere 
fleksibel partnerskabsstrategi. 
 2016 er også blevet brugt på – med 
finansiering fra Egmont Fonden – at udar-
bejde tre undersøgelser om voldsudsatte 
familier og konsekvenserne for børn, der 
vokser op med vold i familien. To af un-
dersøgelserne – en registerundersøgelse 
af omfang og konsekvenser af at vokse 
op med vold i hjemmet udarbejdet af 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd samt en interviewundersøgelse 
gennemført af Mødrehjælpen blandt 
børn i Ud af Voldens Skygge – forventes 
at udkomme i forbindelse med en konfer-
ence om børn og vold planlagt til afhold-
else i starten af 2017. Alle undersøgelser 
havde til formål at supplere en sparsom 
viden om konsekvenserne for børn, der 
vokser op i familier med vold. 

22.587
SÅ MANGE FASTE STØTTER 
havde Mødrehjælpen ved årets udgang

238 % 
så mange flere 
følgere fik 
Mødrehjælpen 
på Facebook

210 
virksomheder støttede 
juleindsamlingen i
2016

5321 
børn fik julehjælp 
af Mødrehjælpen
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Øget fokus på kompetenceudvikling 
og læring på tværs
Internt i organisationen er der arbejdet 
målrettet med at tiltrække højt kvalifice-
rede medarbejdere, ligesom der i 2016 
har været stort fokus på kompetenceud-
vikling blandt både frivillige og ansatte i 
Mødrehjælpen, blandt andet gennem af-
holdelse af kurser samt oprettelsen af en 
uddannelsespulje for medarbejdere. 
 Flere af Mødrehjælpens personale-
politikker er desuden blevet revideret i 
2016 for at sikre en høj standard, og der er 
arbejdet på at skabe et godt læringsmiljø 
på tværs af hele organisationen.
 Tiltag og fokusområder, som alle har 
til formål at opretholde et professionelt 
og fagligt stærkt tilbud til gravide og 
børnefamilier med behov for hjælp.

Mødrehjælpen i eget hus
I 2016 flyttede Mødrehjælpen i Køben-

"Jeg har via 
rådgivningen (…) 
fået et kompas, 

jeg kan styre efter 
– og styre uden 

om ham." 
– Anne om rådgivning i 'Ud af Voldens 

Skygge', Jyllands-Posten juni 2016

"En mor skal ikke presses ud på arbejdsmarkedet. Hun 
skal have ro til at koncentrere sig om at skabe omsorg, 

skabe tryghed og få amningen på plads for sit barn."
– direktør Mads Roke Clausen om, at kontanthjælpsloftet rammer mødre på barsel, DR december 2016

havn i eget hus i Abel Cathrines Gade på 
Vesterbro. En fredet ejendom fra 1885, 
som i sin tid blev bygget til fattige kvinder 
fra københavnsområdet. Huset er done-
ret og renoveret af Liljeborg i samarbejde 
med Oak Foundation. 
 Mødrehjælpen har selv placeret en del 
af sin bundne kapital fra et tidligere ejen-
domssalg i ejendommen. Der er således 
ikke anvendt penge fra rådgivning og fri-
villige aktiviteter i finansieringen af huset.  
Dette takket være de to donorer. 
 Det nye hus giver Mødrehjælpen et 

stabilt fundament for vores arbejde og 
skaber mulighed for at vokse og hjælpe 
endnu flere i fremtiden. Huset har også 
skabt mulighed for forbedrede samtale-
rum til børn og forældre og nye aktiviteter 
såsom kokkeskole og traume-yoga. 
 Mødrehjælpens protektor Hendes 
Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary 
forestod åbningen af det nye rådgiv-
ningshus. Begivenheden trak overskrifter 
i pressen og ugebladene og markerede 
en historisk dag for Mødrehjælpen.  

10 %
så mange flere børn 
fik julehjælp af Mødre-
hjælpen i 2016 i 
forhold til 2015

ANTALLET AF 
BRUGERE på 
Mødrehjælpens 
hjemmeside steg 
fra 288.624 i 2015 
til 408.657 i 2016 57.106 

Synes godt om 
Mødrehjælpen på 
Facebook i 2016

86 % 
af brugerne var tilfredse 
med Mødrehjælpens 
rådgivningsartikler
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Mødrehjælpen opfordrer til at 
stille op for børnefamilierne
Mødrehjælpen afsluttede i 2016 en 4-årig strategiperiode. Fremover skal der fornyet fokus 
på sårbare og udsatte børnefamiliers vilkår – sammen med alle, der vil gøre en forskel.

I perioden med strategien ’Mere og bedre 
Mødrehjælp’ er antallet af imødekomne 
henvendelser i Mødrehjælpens rådgiv-
ninger, partnerskaber og frivillige aktivi-
teter steget fra 11.582 i 2012 til 16.506 i 
2016. Det svarer til en stigning på 43 %. 
Årsagen til stigningen kan findes i en 
vækst på Mødrehjælpens frivilligområde, 
hvor flere nye lokalforeninger og bruger-
rettede aktiviteter er kommet til.
 Mødrehjælpen lancerede i 2014 et 
digitalt rådgivningsunivers på hjemme-
siden med viden og råd til brugerne, og i 
2015 åbnede vi en ny rådgivning i Aalborg. 
I perioden er der også etableret partner-
skaber i Københavns Sydhavn, Odense, 
Aarhus og Aalborg, og der er åbnet 13 nye 
lokalforeninger og 11 butikker med gen-
brug til børn. Det svarer til, at antallet af 
lokalforeninger og butikker er fordoblet. 
 Mødrehjælpens læringsmodel er ble-
vet fuldt implementeret, så vi kan doku-
mentere og lære af den udvikling, vores 
brugere opnår, når de får rådgivning og 
støtte hos os. Mødrehjælpens økono-

miske og organisatoriske fundament er 
som ønsket blevet mere bæredygtigt på 
centrale områder. Mødrehjælpens ind-
tægter er steget fra 53,5 mio. kr. i 2012 
til 73,3 mio. kr. i 2016, hvilket særligt skyl-
des en vækst i midler fra faste bidrag- 
ydere, virksomheder og fonde samt bi-
drag fra lokalforeninger og butikker. Der 
er med etableringen af en HR-afdeling, 
kompetenceafklaring og nye kursustiltag 
taget væsentlige skridt i forhold til at re-
kruttere og udvikle de mest kompetente 
profiler i alle dele af organisationen. Sam-
tidig er der etableret en selvstændig fri-
villigafdeling, som driver den prioriterede 
udvikling på frivilligområdet.

Stil op for børnefamilierne!
I den næste strategiperiode, der løber 
frem til 2020, fortsættes arbejdet med 
at styrke og udbrede Mødrehjælpens ak-
tiviteter. Mens Mødrehjælpen har været 
i en positiv udvikling, har vi også kunnet 
konstatere, at sårbare og udsatte børne-
familier i Danmark i tiltagende grad har 

brug for nogen, der stiller op for og med 
dem. Derfor vil man i den kommende 
strategiperiode opleve Mødrehjælpen 
markere sig mere tydeligt i den socialpo-
litiske debat. Vi vil engagere Danmark i 
børnefamiliernes sag og række ud mod 
nye samarbejdspartnere, der ligesom os 
brænder for at skabe gode rammer og 
tilbud til familier, der er kommet i svære 
situationer. 
 Vi vil også række ud mod nye mål-
grupper og gøre det endnu mere tydeligt, 
at Mødrehjælpen også er til for far og for 
familier, der er flygtet til Danmark. Høj 
faglighed og kvalitet har været Mødre-
hjælpens kendetegn de sidste 100 år. 
Det forpligter. Derfor vil vi på baggrund 
af egne erfaringer, forskning og digitale 
muligheder blive ved med at udvikle nye 
metoder, modeller og tilbud, så vi kan 
hjælpe vores brugere endnu bedre. Sam-
tidig vil vi fortsætte det vigtige arbejde 
med at rekruttere dygtige frivillige, der 
gør en værdifuld forskel for børnefami-
lier lokalt.

"Trivsel og velfærd begynder ude i familierne, og det er 
helt fra barnet bliver sat i verden, vi som velfærds- 

samfund skal stå parat med en indsats, så forældre kan 
blive støttet i at være gode forældre for deres børn." 

– direktør Mads Roke Clausen, mødrehjælpen.dk/debat-trivsel november 2016

ANTALLET AF 
FRIVILLIGE 
i Mødrehjælpen er 
steget med 66 % 
fra 2012 til 2016 43 %

Så meget er antallet af 
imødekomne henvendelser 
steget fra 2012 til 2016 

MØDREHÆLPENS 
INDTÆGTER 
er steget fra 53,5 
mio. kr. i 2012 til 
73,3 mio. kr. i 2016

ANTALLET AF 
STØTTEMEDLEMMER 
er steget 186 % fra 
7907 i 2012 til 22.587 
i 2016 186 %



 

Årsregnskabet for 2016 

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2016 er aflagt i overensstemmelse med lov 
om fonde og visse foreninger, samt vedtægternes regnskabs- 
krav.

Ændring af regnskabspraksis
Fonden har i 2016 ændret regnskabspraksis vedrørende indreg-
ning af indtægter i form af midler, der er ydet med henblik på 
et specifikt formål uden at der i øvrigt er knyttet betingelser til 
midlerne.
 
Fra og med 1. januar 2016 indregnes indtægterne i resultatop-
gørelsen på modtagelsestidspunktet. Eventuelle ikke anvendte 
indtægter øremærket til det pågældende formål overføres i 
forbindelse med resultatdisponeringen til en særskilt reserve 
under egenkapitalen, der nedbringes i takt med at der afholdes 
omkostninger til det pågældende formål.

Tidligere blev indtægterne indregnet i resultatopgørelsen, og 
midler som ikke var forbrugt i regnskabsåret blev overført til 
senere anvendelse via resultatopgørelsen, og derefter indtægts-
ført i resultatopgørelsen i takt med anvendelsen. 

Praksisændringen har forøget resultatet for 2015 med 1.247 t.kr. 
og egenkapitalen ved årets begyndelse med 6.866 t.kr. 

Der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene efter den 
nye regnskabspraksis. Derudover er der foretaget mindre til-
pasning af sammenligningstallene grundet tilpasning til den æn-
drede regnskabsopstilling. 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 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 forpligt- 
else, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. 

Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver en-
kelt 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 eksisterede på balancedagen.  

I resultatopgørelsen indregnes indtægter som hovedregel i takt 
med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 
beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen
Private faste og engangsdonationer
Fondens indtægter omfatter donationer i form af bidrag fra Støt-
teforeningen samt øvrige donationer. Indtægterne indregnes 
når den kan måles pålideligt, og det er sandsynligt, at betalingen 
finder sted. Der er ikke knyttet særlige betingelser til indtægten.

Fonde og virksomheder
Indtægter fra fonde og virksomheder indregnes, når indtægten 
kan måles pålideligt, og det er sandsynligt, at betalingen finder 
sted. 

Kampagneindtægter
Indtægter fra fondens kampagner indregnes, når indtægten kan 
måles pålideligt, og det er sandsynligt, at betalingen finder sted. 

Indtægter fra offentlige midler
Indtægter fra offentlige midler indregnes, når indtægten kan 
måles pålideligt, og det er sandsynligt, at betalingen finder sted. 

Øremærkede projektindtægter
Indtægter i form af midler, hvor giver har betinget sig, at indtæg-
ten alene anvendes til et specifikt formål. Indtægten kan både 
være fra offentlige puljer, fondsmidler samt fra private. Indtæg-
ter i form af midler, hvor giver har betinget sig, at anvendelsen af 
midlerne skal opfylde nogle nærmere fastsatte mål e.l., indreg-
nes i resultatopgørelsen, når de givne betingelser er opfyldt. 
Beløb, der er modtaget før betingelserne er opfyldt, indregnes 
som en forpligtelse i balancen.

Stabil økonomi bag brugerrekord
Ved årsregnskabets afslutning kunne der fremvises stigning i både indtægter og egenkapital.

Mødrehjælpens indtægter er steget 
fra 67.809 t.kr. i regnskabsåret 2015 til 
73.269 t.kr. i 2016, en samlet stigning 
på 5.460 t.kr. Indtægtsstigningen skyl-
des især øgede donationer og kampag-
neindtægter fra private – såvel faste som 
engangsdonationer, samt bidrag fra virk-

somheder og fonde. De stigende indtæg-
ter har været en medvirkende faktor til, 
at endnu flere brugere har fået hjælp af 
Mødrehjælpen i årets løb. Mødrehjælp-
ens samlede egenkapital udgør 63.603 
t.kr. pr. 31. december 2016, hvoraf den 
bundne egenkapital udgør 48.935 t.kr. 

I 2015 var egenkapitalen 40.606 t.kr. 
og den bundne egenkapital 20.690 t.kr. 
Stigningen i den bundne egenkapital 
skyldes, at Mødrehjælpen i regnskabs-
året 2016 har modtaget en gave til er-
hvervelse af det nye rådgivningshus i Abel 
Cathrines Gade 13.
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Fonde og legater Arbejdsmarkedets Feriefond, Asta og Jul. P. Justesens Fond, Avnedefonden, Bikubenfonden, Birthe Justesens Fond, Bygma Fonden, C.A. Tesch´s og Hustrus Fond, Civilingeniør H. C. 
Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond, Cold Stores Fond (I C Møllers Legat), D/S Orients Fond, Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond, Den A. P. Møllerske Støttefond, Den Lille Færge, Det Obelske 
Familiefond, Direktør J. P. Lund og hustru Vilhelmine Bugges Legat, Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond, Direktør K. Steinmanns Fond, Direktør Werner Richter og Hustrus Legat, 
Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond, Egmont Fonden, Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond, Enkefru Sophie Fonnesbech, født Maag´s Legatfond, Fabrikant Chas. Otzens Fond, Fabrikejer, 
ingeniør Valdemar Selmer Trane og Hustru, Elisa Trane's Fond, Fijoloca Fonden, Fionia Fond, FLS Industries A/S Gavefond, Fonden af 24. december 2008, Frantz Hoffmanns Mindelegat, Frederik og Emma 
Kraghs Mindefond, FrederiksbergFonden, Fynske Frimureres Fond, Generalkonsul Jens Olsens Fond, Gerda Laustsens Fond, Gerda og Hans Frederiksens Mindefond, Grosserer Andreas Collstrop og søn 
Rudolf Collstrops Mindelegat, Hempel Fonden, Konsul Grosserer Osvald Christensens Mindefond, Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond, Lemvigh-Müller Fonden, Liljeborg, Linexfonden (Frede 
Duelund Nielsens Fond), Louis Petersens Legat, Magister Richard Nordhuus ny Legat, Mogens Juel Jacobsens Legat, Nordea Fonden, Nordea Fonden – region København, Nordea Fonden – region Midtsjælland, 
Nykredit, Mary Fonden, Foreningen Østifterne, OAK Foundation, Oticon Fonden, Otto og Gerda Bings Mindelegat, Paula og Axel Nissens Legat, Politiken-Fonden, Poul Due Jensens Fond, Simon Spies Fonden, 
Solar Fonden af 1978, STG's Gavefond, Susi og Peter Robinsohns Fond, Tage & Claudine Lund-Larsens Fond, The Robertson Trust, Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond, Torben Vejs Fond, Tuborg-
fondet, Tømmerhandler Johannes Fogs Fond, Vanggaard Fonden, Varelotteriet, Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger, Velux Fonden, Vinhandler N.O. Andersens Legat, William og Hugo Evers Fond, 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Aage og Ulla Filtenborgs Fond af 8. november, Aase og Ejnar Danielsens fond Foreninger, organisationer og virksomheder 3F Transport, Logistik & Byg, Adviva ApS, 
Advokatfirmaet Erritzøe I/S, B. Nygaard Sørensen A/S, BabySam A/S, BabySam Aalborg C, Backe & Kompagni ApS, Beiersdorf A/S, Boligselskabernes HUS' medarbejdere, By Little Hand ApS, Børnehjælpsdagen 
i Odense, Børnesagens Fællesråd, Caldic Ingrediens Denmark A/S, CellPoint Mobile, Centerforeningen Vestsjællandscentret, Christian J. Linde ApS, Computo ApS, Dansk Niro Teknik, Dansk Sygeplejeråd, Kreds 
Midtjylland, Datarevision FRR, Dinitrol Center Glostrup ApS og D1 bilsyn ApS, Dolle Nordic A/S, EPA Regnskab, Euler Hermes Danmark, Filial Af Euler Hermes S.A., Belgien, Euroflorist Group, Fhn Holding ApS, 
Football-Scouting & Consulting ApS, Georg Wohlers A/S, HagemannGruppen, Halling-Overgaard, Advokatfirma, Henrik Tofteng A/S, Heraldyne ApS, Irma A/S, Jauer Designlab ApS, Karsten Mortensen A/S, Klub 
LASA, Novo Nordisk, LG Ejendomsinvest A/S, Læge Joachim Frølund, Løve Apotek Nykøbing F, Marselis Rotaract Club, Mette Holm Psykologerne, Middelfart Sparekasse, Mondo Kaos, MS-Team Hosting ApS, 
Munthe A/S, Murermester Jørgen Christiansen ApS, Nash ApS, NATURSUTTEN® by EcoBaby ApS, Nomeco A/S, Nordjyske Medier A/S' medarbejdere, Odder Spildevand A/S, OEM Consult, PRAHL – Rådgivende 
Ingeniører A/S, Privatpraktiserende Psykolog Ida Kran, QIS ApS, Qmed Consulting ApS, R L H Invest ApS, Rederiet Høj A/S, S. Højlund Rasmussen & Co A/S, Salling Starbucks, Sanderhage ApS, Svenstrup Skole, 
T.J. Transmission A/S, Tandlæge Frederikke Köhler, Tandlæge Stine Martoft ApS, Tid & Tanke, Topp Holding A/S, UBRO A/S, United Production ApS, Wind And Water ApS, Zolidtal Regnskabsservice, Zonta 
Danmark, Odense, Zonta Danmark, Silkeborg, Zonta Danmark, Aarhus II, Aalborg kommune, Aktivitet Vest, Aalborg Produktionsskole, Århus Blikkenslageri A/S Bidrag fra lokalforeninger Amager, Esbjerg, 
Frederiksberg, Hillerød, Horsens, Kalundborg, Kerteminde-Langeskov-Munkebo, Maribo, Næstved, Nørrebro/Nordvest, Randers, Roskilde, Slagelse, Vejle, Viborg, Aalborg.

Private donationer og kampagneindtægter 38 %

Fonde, virksomheder og arv 9 %

Øremærkede projektindtægter 32 %

Indtægter fra offentlige midler 14 %

Frivilligområde 7 %

Rådgivning herunder øremærkede projekter 62 %

Politik og analyse 2 %

Frivilligområde 7 %

Information og indsamling 15 %

Direktion og økonomi 7 %

IT, HR og etablering af nyt domicil 7 %

Sådan tjener vi pengene Sådan bruger vi pengene
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2016

2016 / KR. 2015 / T.KR.
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INDTÆGTER

ÅRETS AFSKRIVNINGER

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:

Private faste- og engangsdonationer 

Fonde og virksomheder  m.v.

Kampagneindtægter

Indtægter fra offentlige midler

Øremærkede projektindtægter inkl. fondsbidrag

Indtægter fra det frivillige område

Arv

INDTÆGTER I ALT

OMKOSTNINGER

Åben rådgivning og telefonrådgivning

Øremærkede projekter inkl. kampagne

Information og indsamling

Frivillig samt støtte til frivilligt arbejde

Anvendt af reserve for rådgivningen

Politik og analyse

Anvendt af reserve for øvrige aktiviteter 

Økonomi og direktion

Henlagt til reserve for rådgivningen

Finansielle indtægter

IT

Henlagt til reserve for øvrige aktiviteter

Finansielle omkostninger

HR

FINANSIELLE POSTER I ALT

Etablering af nyt domicil

Overført til næste år 

ÅRETS RESULTAT

OMKOSTNINGER I ALT

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG FINANSIELLE POSTER 

Indtægter fra det frivillige område
Omsætningen fra genbrugsbutikker indregnes i resultatop-
gørelsen ved salg af varer. Overskudsandel fra lokalforeninger 
indregnes på modtagelsestidspunktet.

Arv
Derudover indregnes indtægter i form af arve- og gavebeløb den 
bundne egenkapital med mindre giver har bestemt, at det er frie 
midler.  

Omkostninger
Omkostninger omfatter afholdte omkostninger til gennem-
førelse af regnskabsårets formålsbestemte aktiviteter m.v. 

Driftsmidler m.m.
Driftsmidler, inventar og IT anskaffet i regnskabsåret er udgiftsført. 

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter 
og -renteomkostninger vedrørende værdipapirer og gældsfor-
pligtelser. 

Overskudsdisponering 
Ej anvendte øremærkede kampagne-indtægter reserveres ved 
overførsel til en særlig formålsbestemt aktivitet under egenkapi-
talen. Såfremt der er mulighed for det, kan bestyrelsen beslutte, 
at den resterende del af årets resultat skal reserveres til en sær-
lig formålsbestemt aktivitet under egenkapital. Når det efterfølg-
ende anvendes af de reserverede beløb, sker det ved, at an- 
vendelsen tages til indtægt i resultatdisponeringen.  

Balancen
Ejendom
Grunde måles til kostpris. Bygninger måles til kostpris med fra-
drag af akkumulerende af- og nedskrivninger. Kostprisen omfat-
ter anskaffelsessum og omkostninger direkte tilknyttet anskaf- 
felsen. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af op-
skrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugs- 
tid. Der foretages lineære afskrivninger over 50 år baseret på en 
vurdering af aktivets forventede brugstid.

Værdipapirer
Børsnoterede obligationer og aktier værdiansættes til anskaf-
felsespris. I noten anføres beholdningens værdi opgjort til børs-
kurser pr. 31. december.

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

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter 
afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabs-
år. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger består af kontanter og bankindestående.

Egenkapital
Egenkapital består af en bunden kapital og en disponibel kapi-
tal, der består af overførte regnskabsmæssige resultater fra 
tidligere år samt reserve af henlagte midler. I egenkapitalen ind-
går endvidere reserver, der er disponeret til gennemførelse af 
særlige formålsbestemte aktiviteter i efterfølgende regnskabs- 
år, eller som vedrører indtægtsførte øremærkede midler, der 
endnu ikke er anvendt.

Prioritetsgæld
Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, 
svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte 
transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld 
til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem 
provenuet ved låneoptagelse og den nominelle værdi, der skal 
tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperi-
oden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effek-
tive rentes metode. 

Skat
Fonden Mødrehjælpen er kun skattepligtig af et eventuelt er-
hvervsmæssigt overskud og er efter selskabsskattelovens be-
stemmelser fritaget for indsendelse af selvangivelse.
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48.935.224 

7.182.188

5.006.793

63.602.808

24.251.144

48.935.224 

2.478.603

14.667.584 

24.251.144

2.739.452

10.742.686

28.690 

8.113

2.686

40.606

0

28.690 

1.117

11.916 

0

0

0

2016 / KR. 2015 / T.KR.

11.675

6.426.469 

3.906.285

52.263.105

2.185.394

2.000.000

28.011.961

115.865.913

15

7.493 

5.365

18.523

1.766

3.884

18.523

59.129
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14

10

12

13

 

 

NOTE

 

18,19 

15 

2,17 

 

16

 

 

BUNDEN KAPITAL

BUNDEN KAPITAL

Reserve til rådgivning

Reserve til øvrige aktiviteter

Overført resultat

Disponible midler

EGENKAPITAL 

Priotitetsgæld

Langfristede gældsforpligtelser

Prioritetsgæld

Ejendomsgæld

Bankgæld

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 

Leverandørgæld

Anden gæld

Forudbetalt betingede tilskud

Periodiserede øremærkede tilskud 

Kortfristede gældsforpligtelser

GÆLDSFORPLIGTELSER

PASSIVER 

Balance pr. 31. december 2016 Balance pr. 31. december 2016

62.811.389

62.811.389

10.260.715

23.857.116

966.714

1.669.359

 

13.596.401

86.668.505 

3.656.775

978.308

480.284

2016 / KR.

7.751.440

 30.934.800

29.197.408

771.883

-10.260.715

115.865.913

0

0

615

28.690

2.115

1.552

 

28.075

28.690 

5.083

729

556

2015 / T.KR.

10.035

18.092 

30.439

2.927

-615

59.129

6

 

7

10

8 

 

NOTE

 

 

 

9

 

BUNDNE AKTIVER

Grunde og bygninger

Værdipapirer

Mellemregning med frie aktiver

BUNDNE AKTIVER I ALT 

Deposita

Projekttilgodehavender

Tilgodehavender hos tilknyttede foreninger 

Andre tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender 

Andre værdipapirer og kapitalandele

Likvide beholdninger

Mellemregning med de bundne aktiver

Omsætningsaktiver

Aktiver
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1.764.892

 0

10.414.554

6.100.000

1.813.689

735.973

 

1.675

-1.814 

8.526

6.000

1.814

851

2016/ KR. 2015 / T.KR.

5.364.608 3.115

35.156

11.132.854

-142

0

14.110

-35

10.709.858 11.660

21.842.712  

-25.576.493

25.770  

-26.229

2.307.137

-62.694

-3.999

2.779

0

-35

41.359.509

890.656

6.004.179

48.254.344

90

167.702 timer

87

39.923

804

5.921

46.648

91

171.651 timer

89

3.906.285 5.365

1. Indtægter fra offentlige midler 

Finansloven 

Tips og Lotto midler 

Tips og Lotto midler, overført fra sidste år

Tips og Lotto midler, overført til næste år 

Momskompensation 

INDTÆGTER AF OFFENTLIGE MIDLER I ALT 

De modtagne tilskud fra henholdsvis Finansloven og Tips og Lotto midler er anvendt indenfor fondens formål.

2. Øremærkede projekter

Periodiserede øremærkede tilskud primo

Ej tilbagebetalt primo 

Tilbage betaling primo 

Årets modtagne offentlige indtægter

Årets modtagne private indtægter

Årets omkostninger

Årets medfinansiering

Årets tilbagebetaling

Tilbagebetaling ultimo 

Lønninger og gager

Pensionsomkostninger

Andre sociale omkostninger

PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT 

Gennemsnitligt antal medarbejdere 

Personaleomkostninger er fordelt under de respektive afdelinger

Frivillge medarbejdere

Frivillige timer i alt 

Omregnet til fuldtidsstillinger

PERIODISEREDE ØREMÆRKEDE TILSKUD ULTIMO

3. Personaleomkostninger

Noter Noter

 

647.921

771.122

59.959

49.133

0

123.201

 

908

913

0

35

5

0

2016/ KR. 2015 / T.KR.

4. Finansielle indtægter

Renteindtægter 

Indtægter af værdipapirer

Handelsrenter

FINANSIELLE INDTÆGTER I ALT

5. Finansielle omkostninger

Renter prioritetsgæld

109.092 35

Gebyrer m.v.

FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT

6. Grunde og bygninger

0

0

62.844.018

0

0

0

Kostpris 1. januar 2016

Tilgang 

Afgang

62.844.018 0Kostpris 31. december 2016

0

-32.629

0

0

Af- og nedskrivninger 1. januar 2016

Årets afskrivning 

-32.629

62.811.389

0

0

Af- og nedskrivninger 31. december 2016

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2016

7. Værdipapirer 

13.596.401

13.475.306

225.038

85.234

5.000

511.397

151.639

978.308

28.075

27.220

403

214

5

0

107

729

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2016

Børskurs pr. 31. december 2016

8. Andre tilgodehavender

Lønrefusion 

Renteperiodisering 

Udlæg personale 

Tilgodehavende depositum vedrørende Nørre Voldgade

Andre tilgodehavender

ANDRE TILGODEHAVENDER I ALT 

13.246.671

349.730

27.192

883

Værdipapirer

Depotkonto 

Den kontante offentlige ejendomsvurdering pr. januar 2016 andrager 25.000 t.kr. Ejendommem har gennemgået en gennemgribende renovering.
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278.444
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2016/ KR. 2015 / T.KR.

2.478.603

1.390.000

1.117

0

433.359

2.685.944

9

2.677

1.887.490 0

5.006.793 2.686

215.790

2.682.636

346.414

0

10.974

3.906.285

3.999

2.000.000

34.089

1.223.649

165.714

2.000.000

6.426.469

161

4.222

308

70

5

5.365

35

3.884

43

1.143

931

2.000

7.493

91.287

5.558.202

0

299

5.711

1.814

Specifikation af reserve for øvrige aktiviteter 

Efteruddannelse til fondens medarbejdere

Udvikling, investering og vedligeholdelse

Strategiske aktiviteter

ØVRIGE AKTIVITETER PR. 31. DECEMBER 2016

13. Overført resultat

Saldo pr. 1. januar 2016

Kursregulering

Overført resultat jf. resultatdisponering

OVERFØRT RESULTAT PR. 31. DECEMBER 2016

14. Langfristet gældsforpligtelse 

Samlet prioritetsgæld der forfalder til betaling efter mere end 5 år er 13.155 t.kr. , og samlet forpligtelse efter mere end 10 år er 0 kr.

Afsat revision- og rådgivningshonorar

Rådgivnings- og uddelingsprojekter

Lønrelaterede poster

Offentlige midler

Gavekasser m.v.

Frivilligafdelingens projekter

Lønninger

Private midler

Øvrig anden gæld

PERIODISEREDE ØREMÆRKEDE TILSKUD I ALT 

Tilbagebetaling af projekttilskud

FORUDBETALT BETINGEDE TILSKUD I ALT

ANDEN GÆLD I ALT 

15. Anden gæld

16. Forudbetalt betingede tilskud

Alexandrakollegiet 

17. Periodiserede øremærkede tilskud

Ferie- og feriefridagforpligtelse

Tips og Lotto midler

 

192.583

612.542

28.690.478

0

579.300

771.883

 

1

3.345

28.038

501

2.926

2.927

2016/ KR. 2015 / T.KR.

20.000.000

-469.039

0

0

713.785

48.935.224

151

28.690

62.811.389 0

13.596.401

10.260.715

28.075

615

86.668.505

37.733.281

48.935.224

28.690

0

28.690

0

1.749.872

-2.680.460

7.182.188

6.866

1.247

0

8.113

8.112.776 0

 

-28.875

2.478.603

1.117.478

1.390.000

 

0

1.117

810

307

9. Værdipapirer

Værdipapirer

Depotkonto 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2016

Børskurs pr. 31. december 2016

10. Bunden egenkapital 

Saldo pr. 1. januar 2016

Indgået arv

Anvendt arv jf. tilladelse 

Modtagne gaver til bunden egenkapital

Kursregulering

BUNDEN EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2016

Opgørelse af bundne aktiver og specifikation af bunden egenkapital.

Ejendom 

Værdipapirer

Mellemregning med frie aktiver 

Netto bundne aktiver i alt 

Prioritets- og ejendomsgæld  

BUNDNE AKTIVER HEREFTER

Ændret regnskabspraksis pr. 1. januar 2016

Anvendt af reserve for rådgivning 

Henlagt til reserve for rådgivning

RESERVE FOR RÅDGIVNING PR. 31. DECEMBER 2016

11. Reserve for rådgivning

Saldo pr. 1. januar 2016

12. Reserve for øvrige aktiviteter 

Saldo pr. 1. januar 2016

Anvendt af reserve for øvrige aktiviteter

Henlagt til reserve for øvrige aktiviteter

RESERVE FOR ØVRIGE AKTIVITETER PR. 31. DECEMBER 2016

Noter
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18. Sikkerhedsstillelser 
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendommen.

19. Eventualforpligtelser
Fonden Mødrehjælpen kautionerer med Landsforeningen Livs-
værk for huslejeforpligtelse på Alexandrakollegiet. Lejemålet 
kan opsiges med 6 måneders varsel. Forpligtelsen udgør 403 
t.kr. pr. 31. december 2016. 
 
Fonden Mødrehjælpen kautionerer ligeledes med Landsforening- 
en Livsværk for en leasingforpligtelse på Alexandrakollegiet. 
Forpligtelsen udgør 110 t.kr. pr. 31. december 2016.
 
Fonden Mødrehjælpens lejemål på Ryesgade 3, 1.-3.sal i Aarhus 
kan opsiges med 6 måneders varsel. Lejemålet kan dog tidligst 
opsiges den 1. april 2019. Forpligtelsen udgør 1.952 t.kr. pr. 31. 
december 2016.
 
Fonden Mødrehjælpens lejemål i stueetagen på Tolderlunds-
vej i Odense kan opsiges med 6 måneders varsel. Forpligtelsen 
udgør 117 t.kr. pr. 31. december 2016. Fonden Mødrehjælpens 
lejemål i 1. sal på Tolderlundsvej i Odense kan opsiges med 6 
måneders varsel. Forpligtelsen udgør 127 t.kr. pr. 31. december 
2016.

Fonden Mødrehjælpens lejemål på Boulevarden 30,4. i Aalborg 
kan opsiges med 6 måneders varsel. Forpligtelsen udgør 109 
t.kr. pr. 31. december 2016.
 
Fonden Mødrehjælpen har indgået 7 lejemål til genbrugsbutik-
ker. Den samlede forpligtelse udgør 265 t.kr. pr. 31. december 
2016.
 
Fonden Mødrehjælpen har indgået aftale om levering af fi-
berforbindelser. I henhold til aftalen forpligter Fonden Mød- 
rehjælpen sig fra den 1. oktober 2016 til og med den 30. septem-
ber 2018. Pr. 31. december 2016 udgør Fonden Mødrehjælpens 
samlede forpligtelse 158 t.kr.

Fonden Mødrehjælpen har indgået aftale om hosting af Fonden 
Mødrehjælpens IT-systemer. I henhold til aftalen forpligter Fon-
den Mødrehjælpen sig fra 1. oktober 2016 til at betale en fast 

månedlig udgift på 2 t.kr. i 6 måneder. Pr. 31. december 2016 
har Mødrehjælpen således en resterende forpligtelse på i alt 5 
t.kr.
 
Fonden Mødrehjælpen har indgået aftale om levering af hosted 
PBX med IP- og mobiltelefoni. I henhold til aftalen forpligter Fond- 
en Mødrehjælpen sig fra 8. november 2016 til at betale en fast 
månedlig udgift på 10 t.kr. i 36 måneder. Pr. 31. december 2016 
har Mødrehjælpen således en resterende forpligtelse på i alt 344 
t.kr.

Noter
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