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Side 4

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2017 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 2017 samt resultatet af fondens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2017.

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.

Ledelsespåtegning

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

København den 20. marts 2018

Direktion

Ninna Thomsen
Direktør

Bestyrelse

Elin Schmidt
Formand 

Frank Cloyd Ebsen 

Erik Wilhelmsen
Næstformand 

Kirsten Brandstrup

  

Thomas Blach

Anette Storgaard
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Til bestyrelsen i Fonden Mødrehjælpen

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Mødrehjælpen for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, der omfatter an-
vendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.  
december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overensstem-
melse med lov om fonde og visse foreninger.

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internatio-
nale standarder om revision og de yderligere krav, der er gæld-
ende i Danmark samt standarderne for god offentlig revisions-
skik, idet revisionen af modtagne offentlige midler udføres på 
grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 97 af 27. ja-
nuar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for mod-
tagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrations-
ministeriets område. Vores ansvar ifølge disse standarder og 
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Re-
visors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhæng- 
ige 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 
opfattelse, 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 årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, med-
mindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, ind-

stille 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 revisions-
påtegning 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, 
samt standarderne for offentlig revision jf. bestemmelserne 
i bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014, 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 enkelt-
vis 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, samt standarderne for offentlig revision 
jf. bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2014, 
foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 
 • Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinforma-
tion 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 opd-
age væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere 
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvi-
gelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 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.
• 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 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning fortsat

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  
billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte 
omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betyd- 
elige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle  
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under 
revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelses-
beretningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med  
sikkerhed om bestyrelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores  
ansvar at læse bestyrelsesberetningen og i den forbindelse 
overveje, om bestyrelsesberetningen 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 bestyrelsesberetning- 
en indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om fonde 
og visse foreninger.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelses-
beretningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udar-
bejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. 
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i bestyrelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Bestyrelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet 
af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og 
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig prak-
sis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økono-
miske hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen 
af de midler og driften af fonden, der er omfattet af årsregnska-
bet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere syste-
mer og processer, der understøtter sparsommelighed, produk-
tivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores an-
svar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevi-
sion af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne 
for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver 
vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om under-
søgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er 
i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores for-
valtningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de 
undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter 
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af fonden, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der 
er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rap-
portere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i 
den forbindelse.

København, den 20. marts 2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen  
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 24730
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 er er brug for Mødrehjælpen. I 2017 imøde-
kom vi 18.390 henvendelser i vores råd-
givninger, særlige indsatser og frivillige ak-

tiviteter. Det er en stigning på over 11 % i forhold 
til 2016. De mange mennesker, der rækker ud efter 
Mødrehjælpen, bliver mødt af os i skræddersyede 
rådgivningstilbud og i tætte dialoger i vores fire råd-
givningshuse. De bliver mødt i vores chatrådgivning 
og på telefonen, hvor erfarne socialrådgivere, jurister 
og psykologer lytter og hjælper. Og de bliver mødt i 
vores stærke, lokale fællesskaber, når Mødrehjæl-
pens mange frivillige støtter op om familierne med 
netværksskabende aktiviteter.

Stil op! Mødrehjælpens strategi 2017-2020
Mødrehjælpens strategi for 2017-2020 er både et 
løfte og en opfordring: Stil op! For børnefamilierne i 
Danmark.
 I denne strategiperiode vil man opleve, at Mødre-
hjælpen markerer sig tydeligere i den socialpolitiske 
debat. Vi vil engagere Danmark i børnefamiliernes 
sag, og vi vil 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 vise, at Mødrehjælpen også er til for fædre 
og for familier, der er flygtet til Danmark. 
 For at understøtte den nye strategi tilpassede  
Mødrehjælpen i 2017 en række stabsfunktioner. Vi 
oprettede en vicedirektørfunktion for at styrke rela-
tionsarbejdet og nye partnerskaber, og vi etablerede en 
ny afdeling for politik og kommunikation, der skal un-
derstøtte Mødrehjælpens fortalerarbejde. Vi har også 
oprettet en afdeling for fundraising, der skal engage-
re virksomheder og privatpersoner i Mødrehjælpens 

sag. Desuden er HR, udvikling og strategi samlet i en 
tværgående enhed, der skal styrke Mødrehjælpens 
samarbejde internt og skabe nye projekter i samar-
bejde med eksterne partnere. Og vi er kommet godt 
fra start. I 2017 tog Mødrehjælpen således sammen 
med en række andre organisationer på voldsområd-
et initiativ til at danne partnerskabet Lev Uden Vold, 
som skal bekæmpe vold i nære relationer. I Aarhus 
udviklede vi i samarbejde med Aarhus Kommune en 
indsats for nybagte fædre, og i Aalborg startede vi et  
pilotprojekt om hjælp til gravide flygtninge. 

Vi styrker fællesskaberne
I 2017 er Mødrehjælpen nået længere ud i hele 
landet under overskriften ’Fællesskaber der styrker’. 
Flere frivillige mødrehjælpere er kommet til, og der 
er skabt organisatorisk grobund for endnu flere i 
de kommende år. Målet er, at vi skal være til stede i 
halvdelen af alle landets kommuner i 2020. Medmen-
neskelighed og nærvær gør en forskel, når man er 
sårbar. Derfor er det vigtigt, at hjælpen er nær, og at 
der findes lokale ’Fællesskaber der styrker’ langt flere 
steder i landet.

Et godt økonomisk fundament
De samlede indtægter i 2017 var 75,7 mio. kr. mod 
73,3 mio. kr. i 2016.  Stigningen skyldes især øgede 
donationer, en god kampagneindsats samt en vækst 
på det frivillige område. 
 Mødrehjælpen fortsætter indsatsen for børne-
familier og gravide frem mod 2020. Og vi vil gerne 
invitere flere med. Sammen er vi stærkere. Sammen 
skal vi sikre, at alle familier i Danmark bliver rustet til 
at skabe trygge rammer for deres børn.

Mødrehjælpen er i vækst. Vi når bredere ud i hele Danmark, 
og vi hjælper flere forældre end nogen sinde før

Ledelsens årsberetning 
2017

D
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2017 I TAL

Vi hjælper, når forældre 
bliver ramt af livet

I Mødrehjælpen tilbyder vi i rådgivning 
til gravide og forældre, som har brug 
støtte og rådgivning. Det gør vi for at 

hjælpe familier til at komme på rette spor, 
når livet tager en uventet drejning, der 
sætter familien i en sårbar situation. Vores 
rådgivning er landsdækkende tilgængelig 
på både telefon og chat og i personlige 
samtaler hos vores dygtige rådgivere i 
vores fire rådgivningshuse i København, 
Aarhus, Aalborg og Odense. Mødrehjælp-
ens rådgivere er uddannede socialråd-
givere, psykologer og jurister, og vores 
rådgivningsforløb er altid tilpasset den 
enkelte.
 Ud over den direkte rådgivning kan 
gravide og forældre også hente hjælp og 
inspiration på Mødrehjælpens hjemme-
side. Her kan man finde råd og vejledning 
i over 100 rådgivningsartikler om alt fra 
økonomi til abort.

Stigning i antallet af hjulpne familier   
Gennem de sidste år har Mødrehjælpen 

hjulpet flere og flere forældre og gravide. 
Stigningen er især sket på telefon og 
chat.  I 2017 har Mødrehjælpen således 
ydet støtte og rådgivning til personer i 97 
af landets 98 kommuner.
 Samtidig hjalp Mødrehjælpen 1.526 
personer ved personligt fremmøde 
og yderligere 271 personer, der kon-
taktede vores lokale rådgivningshuse 
telefonisk. På chatten hjalp vi 1.252 
gravide og forældre, mens vores lands-
dækkende telefoniske rådgivning, Familie- 
linjen, rådgav 2.179 brugere. Samlet set 
har vi på tværs af disse medier hjulpet 
5.228 brugere. Det er en stigning på over 
27 % i forhold til 2016, hvor vi hjalp 4.106  
brugere.
 Over halvdelen af de henvendelser, 
Mødrehjælpen får, handler om samvær 
og forældremyndighed. Vold er et tema 
i ca. hver sjette henvendelse. Det samme 
gælder emner som økonomi, børns triv-
sel og abort. 

Stadig flere læser rådgivningsartikler 
på Mødrehjælpens hjemmeside
Artiklerne i rådgivningsuniverset på  
Mødrehjælpens hjemmeside handler om 
alle de problemstillinger og udfordringer, 
vi hver dag møder i rådgivningen af gra-
vide og forældre. 
 I 2017 besøgte 244.466 brugere 
Mødrehjælpens rådgivningsunivers på 
hjemmesiden. Det er en stigning på 29 
% i forhold til 2016. Rådgivningsuniver-
set kan give familierne overblik og svar 
på nogle af de problemstillinger, som 
de søger hjælp til. På den måde bruger 
mange familier artiklerne som hjælp til 
selvhjælp i en svær situation. 
 Rådgivningsuniverset blev i løbet af 
2017 udvidet med en lang række nye 
artikler, så det samlede antal artikler 
nu er 10 % større end ved udgangen af 
2016. De artikler, der samlet set har flest 
læsere, handler om skilsmisse, økonomi 
og vold.

I Mødrehjælpen står vores rådgivere klar med gratis støtte og rådgivning 
for gravide og forældre, når livet gør ondt

18.390 
Så mange henvendelser 
imødekom Mødrehjælpen 
i 2017

97 UD AF 98 
Mødrehjælpen ydede støtte 
og rådgivning i 97 af landets 
98 kommuner
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"Det, der gør mig glad, er at få hjælp, støtte og 
vejledning. Mit liv har altid været fyldt med lidt her og 
lidt der, så det der med at møde folk, der egentlig er 

hjælpsomme. Det er dejligt."
– Stine, enlig mor til et barn, deltager i Råd Til Livet



Side 12

Skræddersyet støtte 
til unge familier

M ødrehjælpens ungeindsaser 
er rådgivnings- og støttetil-
bud, der retter sig mod unge 

familier, hvor en eller begge forældre er 
under 30 år. Ungeindsatserne findes i 
rådgivningshusene i Aarhus, Aalborg og 
Odense og i København i Sydhavnspro-
jektet ’Ung Mor på Vej’. Her har Mødre-
hjælpen indgået partnerskabsaftaler 
med kommunerne om at sikre unge 
forældre en god start på forældrelivet. 
For Aarhus’ og Odenses vedkommende 
er der desuden indgået aftaler med hen-
holdsvis Region Midtjylland og Region 
Syddanmark om et særligt tilbud om jor-
demoderkonsultation til unge gravide. 
 I Mødrehjælpens tilbud til unge fami-
lier kan man få tværfaglig og helheds-
orienteret rådgivning via én samlet ind- 
gang hos Mødrehjælpen. I ungeindsatsen 
arbejder vi ud fra fire fokusområder: 
• Uddannelses- og erhvervsvejledning 
• Forældrekompetencer
• Netværk 
• Handlekompetencer

I 2017 var i alt 291 mødre og 152 fædre 
tilknyttet Mødrehjælpens indsats til unge 
familier i Odense, Aarhus og Aalborg. Selv- 
om brugerne havde forskelligt udgangs-
punkt i forhold til tilknytning til uddan-
nelse eller arbejdsmarkedet på tværs af 

Mødrehjælpen har i flere år haft fokus på at hjælpe unge 
mødre og fædre til at få en god start på forældrelivet. 
En del af støtten går ud på at hjælpe forældrene til at 
komme i uddannelse eller arbejde, så de kan skabe en 
fremtid for dem selv og deres børn. 

2017 fik i alt 142 mødre hjælp af projek-
tet, enten i form af individuel rådgivning 
eller i projektets gruppeforløb. Blot 10 % 
af mødrene i projektet havde job eller var 
under uddannelse inden forløbet.  Ved for-
løbets afslutning var næsten hver tredje 
under uddannelse eller i beskæftigelse, 
og over 70 % af mødrene gav udtryk for, 
at de havde fået styrket deres rolle som 
forælder. 

Nyt madlavningsforløb fik en god 
modtagelse
Partnerskabet bliver løbende udvidet 
med nye aktiviteter, og i 2016 testede 
vi et kokkeskoleforløb i Ung Mor på Vej. 
Kokkeskolen blev så stor en succes, at vi 
i 2017 gennemførte tre af slagsen med 
finansiel støtte fra både fonde og Køben-
havns Kommune.
 Formålet med kokkeskolen er, at de 
unge mødre i projektet lærer at lave sund 
og billig mad. Desuden giver projektet 
dem hjælp og støtte til at få mere struk-
tur i forhold til indkøb og madlavning i 
hverdagen. Når maden er færdig, spiser 
mødre, børn og frivillige sammen og 
nyder maden og det hyggelige samvær. 
På den måde får deltagerne ikke kun in-
spiration til madlavningen, men også et 
større netværk og nye venskaber.

Familiens Hus
I både Esbjerg og Høje Taastrup samar-
bejder Mødrehjælpen fortsat med de to 
kommuner i et partnerskab omkring ’Fam-
iliens Hus’. Familiens Hus er et tværfag- 
ligt og helhedsorienteret tilbud til unge 
familier, der samler relevant hjælp og 
støtte til familierne et sted. I Familiens 
Hus kan man blandt andet deltage i so-
ciale arrangementer og foredrag og få 
gode råd og inspiration til at skabe den 
bedste start for sit barn og sin familie. 
Husene tilbyder desuden målrettede 
kurser med henblik på at hjælpe de unge 
forældre i job eller uddannelse. Der er 
fortsat god tilstrømning til Familiens Hus 
i både Esbjerg og i Høje Taastrup, som 
sammenlagt hjalp 302 familier i 2017.

landet, oplevede alle afdelinger en stig-
ning på over 30 procentpoint i andelen 
af brugere, der var i job eller uddannelse 
ved afslutningen i indsatsen.
 Ca. halvdelen af deltagerne gav des-
uden udtryk for, at forløbet havde styrket 
deres forældrekompetencer, handlekom-
petencer og netværk, og over 75 % sagde, 
at de var meget tilfredse med at have del-
taget i Mødrehjælpens ungeindsats. 

"Jeg er blevet 
inspireret til selv 

at lave mad i 
hverdagen. Før 
købte jeg mest 

take away."
– Mor til to, og deltager i kokkeskoleforløbet

Projekt Ung Mor på Vej
Projekt Ung Mor på Vej i København er  
et partnerskab mellem Københavns Kom-
mune, SydhavnsCompagniet og Mød- 
rehjælpen, som har til formål at rådgive 
og undervise unge mødre under 30 år. I 
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244.466 
Så mange besøgte Mødrehjælpens rådgiv-
ningsunivers på moedrehjaelpen.dk. 
Det er en stigning på 10 % i forhold til 2016 

291 mødre og 152 fædre 
deltog i Mødrehjælpens 
indsatser til unge familier

291 145

2017 I TAL
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M ødrehjælpen har mulighed for 
at støtte familier, som havner i 
akut opståede krisesituationer, 

med økonomisk hjælp til udgifter til f.eks. 
mad, bleer og medicin. 

En Håndsrækning 
I 2017 gav Mødrehjælpen økonomisk 
enkeltstøtte til 188 familier med i alt 402 
børn. Det skete gennem projektet ’En 
Håndsrækning’ – et partnerskab mellem 
Mødrehjælpen og Egmont Fonden. 
 En Håndsrækning støtter børn, unge 
og børnefamilier, der lider materielle 
eller sociale afsavn. I 2017 uddelte Mød-
rehjælpen økonomisk støtte for i alt 1,6 
mio. kr. til blandt andet babyudstyr, fri-
tidsaktiviteter og lejrture for børn.   
 Mødrehjælpen gav også enkeltydel-
ser til familier i samarbejde med Louis 
Petersens legat. 108 familier og 183 børn 
modtog støtte for i alt 600.000 kr. med 

Økonomisk støtte og rådgivning 
giver overblik og trivsel 
Når sociale problemer står i forgrunden, er det ofte også vanskeligt at få 
økonomien til at hænge sammen. Mødrehjælpen hjælper med at få styr på 
budgettet og få etableret overblik over økonomien.

hjælp fra legatet i perioden 1. septem-
ber 2016 og et år frem. Familierne var 
primært bosiddende i Storkøbenhavn, 
og de modtog økonomisk hjælp til blandt 
andet hårde hvidevarer, advokatbistand 
og vintertøj. 
 Endelig modtog Mødrehjælpen også 
et legat på 50.000 kr. fra Thorvald Lar-
sen og Hustru Ingeborg Skovs Fond for 
perioden 1. juli til 30. september 2017. 
Legatet blev uddelt til otte familier, og 
pengene kom på den måde 11 børn til 
gavn. En stor del af beløbet blev givet til 
etableringshjælp til nye familier og resten 
som direkte hjælp til udstyr og aktiviteter 
til børn. 

Råd til Livet – en indsats, der giver 
overblik  
’Råd til Livet’ er et gratis tilbud til voldsud-
satte kvinder, der har mistet overblikket 
over økonomien. I 2017 fik 291 familier 

hjælp til at komme på fode igen gennem 
projektet. Det er 104 flere brugere end 
det mål, vi havde sat for året.
 Råd til Livet – et partnerskab mel-
lem Mødrehjælpen, Mary Fonden, LOKK, 
Nykredit og Foreningen Østifterne – 
hjælper forældrene til at genvinde over-
blikket over deres økonomi. Projektet 
skal foruden gratis og uvildig økonomisk, 
juridisk og social rådgivning hjælpe kvind- 
erne til at tage de første svære skridt 
mod et liv uden vold.
 Resultaterne fra Råd til Livet viser, at 
flere end 84 % af brugerne er meget til-
fredse med den rådgivning, de har fået, 
og knap halvdelen oplever en forbedret 
trivsel efter rådgivningen.

2017 I TAL

84 %
Så mange deltagere er tilfredse med Mødrehjælpens 
rådgivning i forbindelse med Råd til Livet

304 
Så mange familier
modtog økonomisk støtte
fra Mødrehjælpen 2017
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I 2017 gav Mødrehjælpen julehjælp til 
6.161 børn fra i alt 3.000 familier, som 
af forskellige årsager ikke havde råd 

til at holde jul. Det er en stigning på 14 % 
i forhold til 2016 – men vi nåede endnu 
længere end det. I vores mange lokal-
foreninger blev der også uddelt julehjælp, 
og der blev arrangeret juletræsfester, 
som var med til at give ro og tryghed for 
trængte børnefamilier i en tid, der ofte 
er forbundet med dilemmaer og afsavn, 
fordi økonomien ikke slår til.

Julehjælpen er mere end en god 
juleaften
Når vi hjælper udsatte familier i julen, 
rækker vi også ud til dem resten af året. 
Alle, der ansøger om Mødrehjælpens jule-
hjælp, bliver tilbudt rådgivning, som skal 
hjælpe dem ud af den situation, der har 
bragt dem i økonomisk krise. Alle får også 
mulighed for at være med i fællesskaber 
og aktiviteter i lokalforeningerne, eksem-
pelvis Måltidet – en aktivitet støttet af 
VELUX FONDEN, hvor familier får inspira-
tion til madlavningen og bliver en del af 
et socialt netværk der, hvor de bor.  
 Vores samlede indsats med julehjælp- 
en er med til at modvirke og forebygge 
sårbarhed og social udsathed blandt 
børnefamilier i Danmark. På den måde 
er julehjælpen ikke kun akut hjælp, men 
også en langsigtet indsats. Når vi uddeler 
julehjælp i den nationale indsamlings-
kampagne, sker det på baggrund af en 
detaljeret og grundig sagsbehandling af 

hver enkelt ansøgning. Lokalforeningerne, 
der er helt tæt på familierne i lokalom- 
rådet, uddeler også julehjælp og tilbyder 
julearrangementer til familier med behov. 
Sammen når vi de familier, der har aller-
mest brug for julehjælpen.

Sommerhjælp – støtte i en lang ferie
Igen i år tilbød lokalforeningerne ferie-
oplevelser i form af ture, sommerlejr mv. 
Også i en ny, national indsats uddelte vi 
sommerhjælp til familier, der ikke havde 
mulighed for at give deres børn en oplev- 
else i ferien. Hjælpen bestod af billetter til 
en forlystelsespark, transport og penge 
til en is. Vi arbejdede sammen med for-
lystelsesparker i hele Danmark for at give 
familierne en god og sjov oplevelse.

"Jeg kan ikke 
takke jer nok. 

Pengene går til at 
gøre julen bedre 
for vores børn og 

til de ting, som 
ellers ville være 

sparet væk."
– Martin fra Silkeborg fik 
julehjælp til sine tre børn

2017 I TAL

Julehjælp hjælper trængte 
familier hele året 
Alle, der ansøger om Mødrehjælpens julehjælp, bliver tilbudt rådgivning, 
der kan hjælpe dem til at komme ud af den sårbare situation, de er havnet i. 

6.161 BØRN
fra i alt 3.000 familier modtog 
Mødrehjælpens nationale 
julehjælp i 2017

2.751
Så mange børn og familier fik hjælp 
af Mødrehjælpens lokalforeninger i 
julen 2017

En særlig tak til
Wellmore A/S, Christian Just Linde ApS, 
QIS DK ApS, JD Consult, Trine Kolding, 
Last Mile P/S, Århus Blikkenslageri A/S, 
Qmed Consulting ApS, Trykbar samt 
Mødrehjælpens lokalforeninger.
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"Man bliver kørt så meget ned psykisk, at man ikke 
engang har styrken til at stå op for sig selv og se, at man 

bliver behandlet dårligere og dårligere for hver dag. 
Der skal virkelig et wakeupcall til."

– Jonna, mor til tre børn
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M ødrehjælpen tilbyder volds-
udsatte forældre hjælp til at 
bearbejde de psykiske følge-

virkninger af volden i projektet ’Ud af 
Voldens Skygge’. Her fokuserer vi først og 
fremmest på at genvinde overblikket som 
forælder og finde troen på egne evner og 
styrker igen.  Vi hjælper desuden med at 
få styr på økonomien, når volden er kom-
met på afstand.
 180 voldsudsatte og 201 børn var i 
2017 tilknyttet Mødrehjælpens projekt 
Ud af Voldens Skygge. Det betyder, at vi 
hjalp 34 % flere børn end i 2016, hvor 150 
børn var tilknyttet indsatsen. 

Stor tilfredshed blandt deltagerne
Vores arbejde med de voldsudsatte og 
deres børn er fortsat meget virknings-
fuldt. Det fremgår tydeligt af deltagernes 
egne evalueringer. Her beskriver over 75 
% af deltagerne i Ud af Voldens Skygge, 
at de oplever forbedringer i forhold til 
deres situation, før de fik hjælp hos Mød-
rehjælpen. Over 75 % af de voldsudsatte 
forældre oplever færre psykiske følge-
virkninger af volden, mens omkring 80 % 

oplever sig mindre afhængige af deres 
ekspartner. Hos børnene ser vi en stig-
ning i deres trivsel på mere end 60 %. 
 De ustabile rammer i børnenes liv 
og de massive traumatiske oplevelser, 
de har med i rygsækken hjemmefra, be-
tyder, at arbejdet med børnene er både 
vigtigt og kræver lang tid. Selvmords-
tanker, spiseforstyrrelse, ensomhed og 
generel mistrivsel er blot nogle af de ting, 
børnene er ramt af, og som vi arbejder 
med i projektet.

Bedre hjælp til børnene
Ud af Voldens Skygge er et gruppebaseret 
rådgivningstilbud, hvor Mødrehjælpens 
rådgivere er særligt opmærksomme på 
at passe på det enkelte barn i forhold til 
de øvrige børn i gruppen. For at gruppe-
tilbuddet er meningsfuldt, er vi nødt til 
at sikre os, at børnene kan rumme både  
deres egen og de andres historier. Der-
for vil vi i udviklingen af indsatsen netop 
have fokus på at skabe endnu bedre 
vilkår for børnene.
 I 2017 har vi arbejdet for at udbrede 
indsatsen til et geografisk større om-

råde, så vi kan hjælpe endnu flere ud 
af voldens skygge. Samtidig har vi lagt 
vægt på at gøre indsatsen tilgængelig 
for mere sårbare målgrupper og fore-
bygge ved at række ud til voldsudsatte og  
deres børn langt tidligere. Med en fornyet 
bevilling fra Egmont Fonden er der skabt 
mulighed for at forlænge projektet til og 
med 2019.

Ud af Voldens Skygge 
Mødrehjælpen hjælper voldsudsatte kvinder ud af voldens skygge. 
Vi giver dem håb og værktøjer til en bedre hverdag for dem selv og deres børn. 

"Vores historier 
i gruppen er ofte 
forskellige, men 
at den proces, vi 
går igennem, er 
den samme, det 
giver styrke at 

mærke."
– Maria, mor til to børn. Deltager 

i Ud af Voldens Skygge

60 % 
Så meget steg børnenes trivsel efter endt forløb 

201 BØRN
deltog i Mødrehjælpens projekt Ud af Voldens Skygge 
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M ødrehjælpen har igennem en 
længere årrække arbejdet for at 
skabe bedre lovgivning om vold 

samt sikre voldsudsattes ret til behand-
ling. I 2017 blev der taget et stort skridt 
i den retning, da Mødrehjælpen sammen 
med LOKK, Mandecentret, Dialog mod 
Vold og Danner blev valgt til at etablere 
en national enhed mod vold i nære rela-
tioner. Enheden, der har fået navnet ’Lev 
Uden Vold’, er finansieret af satspuljen 
frem til 2020 og har fem hovedopgaver: 
en national hotline, juridisk rådgivning, en 
oversigt over pladser på danske kvinde- 
krisecentre og mandecentre, efterværn 
samt at sprede viden og bidrage til debat-
ten om vold. 
 Med Lev Uden Vold er der for første 
gang blevet etableret en samlet enhed 
mod vold, der fra forskellige perspektiv-
er skal løfte konkrete opgaver og på den 
måde sikre rådgivning og vejledning til 

både voldsudsatte og voldsudøvende 
mænd og kvinder, pårørende til voldsud-
satte samt fagpersoner. Derudover skal 
’Lev Uden Vold’ også samle eksisterende 
viden og producere ny viden om voldens 
mange ansigter. For at kunne løfte dette 
skal Lev Uden Vold have et tæt og tillids-
baseret samarbejde med alle aktører på 
feltet, så vidensarbejdet får det bedst mu-
lige fundament at stå på. 
 Samtidig er der med Lev Uden Vold 
for første gang skabt en fælles platform 
for sektoren, der har til opgave at skabe 
debat i offentligheden om vold og de 
mange former for vold, der findes.  På 
det grundlag arbejder vi for ændret lov-
givning og nye behandlingsformer på om-
rådet. 
 Mødrehjælpen har i projektets første 
år formandsskabet for Lev Uden Vold ved 
vicedirektør Trine Schaldemose.

Lev Uden Vold – et fokus på 
vold i nære relationer
Mødrehjælpen satte i 2017 sammen med fire andre organisationer ekstra 
fokus på voldsområdet ved at etablere den nationale enhed mod vold 
i nære relationer, ’Lev Uden Vold’.

"Vores mål er, 
at vi med Lev 
Uden Vold’ får 

sat ansigt på alle 
voldens former, 

så det ikke kun er 
den fysiske vold, 
vi tænker på, når 
vi læser om vold 

i avisen."
– Trine Schaldemose, bestyrelsesformand 

for Lev Uden Vold, samt vicedirektør 
i Mødrehjælpen

5 ORGANISATIONER 
Mødrehjælpen, LOKK Landsorganisationen af Kvinde-
krisecentre, Mandecentret, Dialog mod Vold og Danner 
er sammen om at etablere Lev Uden Vold
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"Psykisk vold bliver ofte overset. Den viser sig 
ikke som blå mærker, og kan derfor være svær at 

få anerkendt både i omgangskredsen og hos 
myndighederne, fordi den ikke er lige så synlig."

– Mødrehjælpens rådgivningsunivers, 
moedrehjaelpen.dk/psykisk-vold-raadgivning
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"Vi vidste ikke, om vi kunne overskue at blive 
forældre igen så kort tid efter vores første barn. 

Det var en svær beslutning."
– Mikkel og Emma, henvendte sig til Mødrehjælpens abortrådgivning
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I 2017 har Mødrehjælpen hjulpet 432 
kvinder og par med anonyme støt-
tesamtaler på enten chat, telefon 

eller ved personligt fremmøde om abort. 
Det er en stigning på 46 % i forhold 
til 2016. De uvildige og anonyme råd-
givninger kan både finde sted via tele-
fonen, chatten eller ved ansigt til ansigt 
samtaler i vores rådgivningshuse, og de 
henvender sig både til personer, der har 
været i tvivl om abort, eller som har haft 
efterreaktioner i forbindelse med abort. 
 75 % af støttesamtalerne i 2017 
foregik inden en eventuel abort. Den 
resterende andel handlede blandt andet 
om de psykiske reaktioner efter abort. 
Næsten 60 % af brugerne var under 30 år.
 Mødrehjælpens rådgivere har gen-
nem en lang årrække opnået en stor 
viden og erfaring med rådgivning om 
abortspørgsmål, og vores uvildige tilbud 
har hjulpet kvinder og partnere med af-
klarende spørgsmål og information om 
muligheder og konsekvenser. 
 Målet med rådgivningen er at give 
kvinderne eller parrene et oplyst grund-
lag, som gør det muligt for dem at træffe 
den beslutning, de selv vurderer er den 
rette for dem. På den måde får brugerne 
ikke serveret svaret på spørgsmålet 
”abort eller ej?”, og Mødrehjælpen ved af 
etiske årsager heller ikke, hvad kvinderne 
eller parrene i sidste ende beslutter.

Mange læser rådgivningsartikler 
om abort
På moedrehjaelpen.dk har vi gennem de 
seneste år arbejdet intensivt på at ud-
give relevante og målrettede artikler om 
abort. I 2017 blev vores sider om abort 
med fokus på blandt andet tvivl, efter-
reaktioner og støttesamtaler læst mel-
lem 3.000 – 4.500 gange om måneden.
 Vi har desuden udarbejdet en elek-
tronisk guide til alle praktiserende læger i 
Danmark, hvor vi har samlet og beskrevet 
vores viden og erfaringer omkring støt-
tesamtalerne i forbindelse med abort. Det 
er et redskab, der har været stor interes-
se for, og som løbende bliver opdate- 
ret. 

Flere efterspørger retshjælp 
Mødrehjælpens fire rådgivningshuse til-
bød i 2017 desuden gratis retshjælp til i 
alt 2.152 brugere, hvilket betyder, at der 
igen i år har været en stigning på denne 
rådgivningstype. 
 Retshjælpen består af en halv times 
rådgivning, ansigt til ansigt eller via tele-
fon med en erfaren retshjælpsadvokat 
eller jurist. 43 % valgte at få telefonisk råd-
givning, mens de resterende, der har fået 
retshjælp af Mødrehjælpen, har modtag-
et rådgivning i rådgivningshusene. 
 Langt de fleste henvendelser drejer 
sig om rådgivning vedrørende samvær 
og forældremyndighed, samlivsophæ-
velse og økonomi.

Støttesamtaler om abort samt
rådgivning i retshjælpen
Mødrehjælpen fik i starten af 2017 en fornyet bevilling til støttesamtaler, så vi nu 
kan hjælpe ved tvivl eller efterreaktioner på abort frem til udgangen af 2020. 

PERSONER
fik retshjælp hos Mødrehjælpen 
i 2017

2.152 
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9 % af brugerne var under 21 år

50 % under 30 år

34 % i 30’erne

6 % over 40 år 
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A lexandrakollegiet er en selvejen-
de institution ejet af Mødrehjæl-
pen og LIVSVÆRK – en forening, 

som giver særlig støtte og omsorg til børn 
og unge. Alexandrakollegiet har ligget 
i Folehaven i Valby siden 2002, hvor det 
har fungeret som et kollegium for unge 
mød-re under 23 år og deres børn. På kol-
legiet har mødrene fået støtte til at øge 
deres forældre- og handlekompetencer, 
men også hjælp til at påbegynde, fasthol-
de og færdiggøre en uddannelse. 
 Kollegiet har gjort det muligt for 
en stor del af beboerne at fastholde 
og færdiggøre deres uddannelser, så 
de på den måde har kunnet skabe en 
fremtid for dem selv og deres børn. Kol-
legiets struktur er dog blevet ændret i 
2017, da det ikke længere er godkendt 
som døgntilbud i Lov om Social Service. 
I stedet for et botilbud arbejdes der hen 
imod at omdanne Alexandrakollegiet til  

Alexandrahuset – et lokalt samlingssted 
for børnefamilier i området med aktivi-
teter og tilbud til glæde for endnu flere.

Lokalmiljøet sætter sit præg på 
udviklingen
Udviklingsarbejdet sker i tæt samarbej-
de med lokale foreninger, borgere og 
andre aktører, der er til stede i området 
omkring Folehaven. Målet er at etablere 
Alexandrahuset, der skal danne rammen 
om rådgivningsaktiviteter, frivillige akti-
viteter og brobyggende fællesskaber for 
familier i sårbare positioner. 
 Aktiviteterne i og omkring huset skal 
afvikles i et tæt samarbejde mellem ak-
tørerne omkring huset samt blandt an-
dre relevante foreninger og kommunale 
tilbud. På den måde er målet, at huset i 
stedet for et botilbud bliver et samlings-
sted for børnefamilier generelt i området. 
Samtidig er det tanken, at huset på sigt 

skal være økonomisk bæredygtigt.
 Der er allerede med afsæt i Alexandra-
kollegiet iværksat samarbejde med flere 
lokale aktører om aktiviteter i overgangs-
fasen til Alexandrahuset. Således afhol-
des der blandt andet fædregruppe, lige-
som folkekøkken en gang om måneden 
er på vej.  Samtidig deltager huset aktivt 
i lokale arrangementer som Halloween 
og Folehavefestival, hvor huset åbnes op 
med aktiviteter for børnefamilier. 

Alexandrakollegiet i forandring: 
Fra botilbud til Community House
Mødrehjælpen er i 2017 taget på en rejse sammen med foreningen LIVSVÆRK og 
bestyrelsen for Alexandrakollegiet, der er under udvikling hen imod at blive et 
Community House for sårbare børnefamilier. 

"Vi kan være med til at bygge bro til de tilbud, 
der allerede eksisterer i foreninger eller 

kulturhuse, men som børnefamilier i sårbare 
positioner ikke oplever, er til for dem."

– Trine Schaldemose, vicedirektør i Mødrehjælpen
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Frivillige fællesskaber giver mere 
Mødrehjælp i hele landet

V ed udgangen af 2017 havde 
Mødrehjælpen 1.674 frivillige. 
Det er en stigning på 25,2 % fra 

2016. Dermed udgør Mødrehjælpens 
frivillige 53,3 % af Mødrehjælpens sam-
lede ressource. Til sammen har frivillige 
i løbet af 2017 brugt 204.818 timer på 
frivilligt engagement i Mødrehjælpens 
lokalforeninger, fondsbutikker, rådgiv-
ningshuse samt Familiens Huse i Esbjerg 
og Høje Taastrup. Det er en stigning på 
22,1 % i forhold til sidste år, og det viser, 
at der er stigende interesse for lokal-
foreningernes mange aktiviteter. I Mød-
rehjælpen måler vi også, hvor mange 
der deltager i lokalforeningernes arran-
gementer: I 2017 har der i alt været 8.929 
såkaldte deltagelser. I forhold til 2016 
er det 1.087 flere deltagelser i lokal-
foreningernes og Familiens Hus’ aktiviteter. 

Vokseværk over hele landet
I 2017 blev der arbejdet systematisk med 
den fortsatte implementering af Mød-
rehjælpens frivilligvision ’Fællesskaber 
der styrker’ – en strategi støttet af Den 
Obelske Familiefond. Ved udgangen af 
2017 havde Mødrehjælpen således 30 
lokalforeninger og 32 butikker, heraf syv 
fondsbutikker, fordelt over hele landet. I 
løbet af året skød nye lokalforeninger op 
i Helsingør, Holbæk, Haderslev, Kolding, 
Middelfart, Nykøbing F. og Sønderborg, 
og der blev åbnet syv helt nye butikker i 
Køge, Lyngby, Holbæk, Kolding, Nykøbing 
F., Haderslev og Sønderborg. Derudover 
flyttede og renoverede vi eksisterende 
butikker i Hillerød, Horsens, Kalundborg 
og på Frederiksberg. 
 Et særligt fokuspunkt for 2017 har 
været samarbejdet omkring Mødrehjælp-
ens butikker. Butikkerne er etableret ud 

fra Mødrehjælpens nye konkurrence-
dygtige butikskoncept, og de fremstår 
derfor flotte og imødekommende. Der 
er udviklet en designguide og lookbook 
til butikkerne, som er med til at sikre en 
rød tråd i det visuelle udtryk i form af 
farvevalg, butiksindretning og praktiske 
løsninger. Begge dele er udviklet i samar-
bejde med dedikerede butiksfrivillige og 
er en hjælp til både konsulenter og frivil-
lige, der står overfor at skulle starte eller 
flytte en butik. 
 Alle butikker bidrager økonomisk 
til Fonden Mødrehjælpen. De 30 lokal-
foreningers samlede omsætning for 
regnskabsåret 2017 var 10,9 mio. kr. 
Heraf forventes det, at Fonden Mødre-
hjælpen modtager 1,8 mio. kr. 

Flere sociale og lokale fællesskaber
Sociale, netværksskabende aktiviteter 

Mødrehjælpen har i 2017 styrket den lokale tilstedeværelse og skabt endnu flere 
frivillige fællesskaber. Med etableringen af blandt andet syv nye lokalforeninger 
bliver flere familier i sårbare situationer mødt af varme, frivillige hænder. 

204.818
Så mange timer ydede 
Mødrehjælpens 
1.674 frivillige i 2017

30 LOKAL-
FORENINGER
og 32 butikker. Mødrehjælpen 
når længere ud end nogensinde før
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som Historieklubben, Natur & Familie 
samt Måltidet er blevet omdrejnings-
punkter i mange lokalforeninger, som 
finder glæde i at byde familier ind i 
stærke og ligeværdige fællesskaber. Over 
20 lokalforeninger laver en eller flere af 
disse aktiviteter, og mange flere starter 
op i 2018. Også helt nye projekter og 
samarbejder så dagens lys i 2017. Mød-
rehjælpens lokalforening i Holstebro 
har i samarbejde med frivilligafdelingen 
og rådgivningshuset i Aarhus udviklet et 
pilotprojekt, som skal byde unge første-
gangsfædre i Holstebro Kommune vel-
kommen på et holdforløb og en mentor-
ordning. Pilotprojektet slår dørene op for 
fædrene i 1. kvartal af 2018. 
 På lokalt plan rykkede frivillige ud 

med Den Rullende Kagemand 975 gange 
og hjalp dermed til ved fejring af rigtig 
mange børnefødselsdage. Også éndags-
udflugter var populære i 2017. Her fik 
2.489 børn og familier glæde af de mange 
spændende og sjove arrangementer tak-
ket være de mange engagerede frivillige i 
hver enkelt lokalforening. 
 Igen i år blev der spredt glæde og  
hygge rundt om i landet med afvikling-
en af julearrangementer og -aktiviteter. 
162 frivillige på tværs af landet var med 
til at give 2.751 brugere hjælp til julen. 
Sideløbende med dette støttede lokal-
foreningerne den nationale juleindsam-
ling med i alt 1.023.500 kr. Tak for den 
vigtig støtte lokalt og nationalt.

Nye materialer styrker det lokale 
engagement 
Med afsæt i den fælles strategi har 2017 
også været fyldt med spændende samar-
bejder med Mødrehjælpens dygtige, en-
gagerede og ikke mindst motiverede fri- 
villige. Således er der nu både inspirer-
ende film, billeder, grafik, drejebøger og 
aktivitetsmanualer. Det er materialer, der 
gør det nemmere at fordele, organisere og 
rekruttere frivillige, og som styrker sam- 
arbejdet på tværs af professionelle råd-
givnings- og frivilligtilbud. De mange nye 
materialer er desuden med til at under-
støtte lokalforeningerne, når de sætter 
nye aktiviteter i gang til gavn for Mødre-
hjælpens brugere. 
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En endnu tydeligere stemme til 
børnefamilierne i Danmark

Hver dag er Mødrehjælpen i kontakt med 
familier og gravide, der har brug for vores 
støtte og rådgivning. Vi lytter og hjælper 
i alle de mange samtaler og rådgivnings-
forløb – og vi bliver hele tiden klogere på 
de udfordringer, familierne kæmper med. 
Det er en viden, vi bruger aktivt i vores dia- 
log med politikere og beslutningstagere 
i hele Danmark, uanset om de sidder på 
Christiansborg eller i en kommune. Det 
er vigtigt, at de ved, hvordan vi bedst kan 
hjælpe børn, familier og gravide.
 Mødrehjælpen har i 2017 været til 
møder med ministre og folketingsmed-
lemmer for at tale om, hvordan lov-
givningen kan gøres bedre, så børn ikke 
rammes, når forældrene har problemer. 
Det gælder for eksempel lovgivningen 
om skilsmisser, vold – både den fysi-
ske og den psykiske – og om hvordan vi 
bekæmper den stigende børnefattigdom. 

Fædre og fødselsdepression – et tabu 
for mange danskere
Vi har også haft et fokus på fødsels- 
depression – og særligt når den rammer 
fædre. En undersøgelse, Mødrehjæl-
pen fik foretaget i 2017, viste, at under 
halvdelen af alle danskere ved, at fædre 
– lige som kvinder – kan blive ramt af 
fødselsdepression. Undersøgelsen viste 
også, at det kun var 44 % af de ramte fæd-
re, der fik hjælp til at behandle fødsels-
depressionen. Derfor har Mødrehjælpen 
arbejdet aktivt for at få bedre opsporing 

og hjælp til fædrene på dagsordenen.
 
Skilsmisser ender alt for ofte i konflikter
Skilsmisseområdet har igen i 2017 været i 
politisk fokus og med god grund. Mødre-
hjælpen oplever alt for ofte, at fædre og 
mødre henvender sig for at få hjælp, fordi 
skilsmissen er endt i konflikt, der går ud 
over børnene. Men det danske skilsmis-
sesystem er ganske enkelt ikke godt nok 
gearet til at håndtere hverken børnene, 
forældrene eller konflikterne. Derfor har 
Mødrehjælpen været i tæt dialog med 
både børne- og socialminister Mai Mercado 
og de ordførere, der forhandler det nye 
skilsmissesystem, blandt andet for at sikre 
fokus på børnene, konfliktforebyggende 
forældrerådgivning og ikke mindst, at man 
i det nye system sikrer, at alle myndigheder 
deler viden om familien, særligt i de sager, 
hvor der er tale om vold og misbrug.

Hjælp til voldsudsatte familier 
Vold er fortsat et stort og alvorligt – men 
desværre også overset – problem for 
mange familier i Danmark. Det ved vi, 
fordi Mødrehjælpen både har voldsud-
satte forældre og børn tæt inde på livet 
i vores målrettede behandlingstilbud. 
Også i 2017 har Mødrehjælpen arbejdet 
aktivt for at få lovfæstet ambulante tilbud 
til voldsudsatte, så der på landsplan bli-
ver flere muligheder for, at voldsudsatte 
kan få hjælp og rådgivning uden at skulle 
flytte på krisecenter. De ambulante tilbud 

er en god og effektiv behandling i de til-
fælde, hvor krisecentrenes beskyttelse 
ikke er nødvendig, og de sikrer, at bør- 
nene bliver i deres vante rammer sam-
tidig med, at tilknytningen til netværk, 
job og uddannelse for den voldsudsatte 
bedre sikres. 
 For at sætte fokus på volden afholdt 
Mødrehjælpen i begyndelsen af 2017 en 
stor konference om ’Voldens børn’ på 
Christiansborg. På konferencen frem-
lagde vi to store undersøgelser: En un-
dersøgelse udarbejdet for Mødrehjælpen 
af SFI om omfang af og konsekvenser for 
børn, der oplever vold i hjemmet, samt 
en kvalitativ interviewundersøgelse af 
børn, der har været i behandling i Ud af 
Voldens Skygge. 
 Konferencen og undersøgelserne 
blev gennemført med finansiel støtte fra 
Egmont Fonden. Fokus var at sætte spot 
på to ting. For det første behovet for am-
bulante behandlingstilbud. For det andet 
behovet for at gøre det kriminelt at lade 
børn være vidne til vold mod en af deres 
forældre. 
 Mødrehjælpen har i 2017 også været 
med til at stifte ’Lev Uden Vold’, der er 
en uafhængig organisation sat i verden 
for at samle og formidle viden om vold 
i nære relationer samt at yde hjælp til 
voldsudsatte. Lev Uden Vold er kommet 
godt fra start med en større bevilling fra 
satspuljen og har markeret sig i den na-
tionale debat som en samlende stemme 

Mødrehjælpen har skruet op for indsatsen for at give børnefamilierne en stemme i 
den offentlige debat. Vi blander os og giver gode råd til politikerne, når de træffer 
beslutninger om familiernes trivsel og vilkår. 



Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

for de mange organisationer, der arbej-
der med at forebygge vold i familien. 

Bedre vilkår for frivillige organisationer
2017 blev året, hvor regeringen lancerede 
en ny civilsamfundsstrategi. Mødrehjæl-
pen deltog aktivt i arbejdet med strate-
gien gennem en plads i den nedsatte ’task 
force’. Fokusområderne for Mødrehjæl-
pen var særligt at gøre det nemmere for 

de frivillige organisationer at få ressour- 
cer til at skabe indsatser – både fra private 
og staten – og at styrke civilsamfundets 
stemme i et nytænkt Frivilligråd. Samtidig 
var Mødrehjælpen en aktiv forkæmper, 
da regeringen ønskede at slette momsre-
fusionen for sociale organisationer. 

Ingen børn skal leve fattige børneliv
Mødrehjælpen møder i den daglige råd-

givning mange familier, der ikke har 
råd til mad, husleje og de mest basale 
fornødenheder til deres børn. Derfor ar-
bejder vi aktivt for at gøre opmærksom 
på de afsavn, børn i Danmark kan opleve. 
Og ikke mindst på at skabe synlighed om, 
at et fattigt børneliv ikke kun handler om 
at mangle penge, men også om at mang-
le venner, familie og muligheder. 

"Vi vil være en markant forkæmper, og vi vil 
forsøge at udligne uligheder i samfundet."

– Mødrehjælpens strategi 2017-2020: Stil Op! For børnefamilierne i Danmark



Økonomisk vækst styrker 
Mødrehjælpens indsats for 
udsatte børnefamilier og gravide
Mødrehjælpens indtægter er steget fra 
73,3 mio. kr. i regnskabsåret 2016 til 75,7 
mio. kr. i 2017. Det er en samlet stigning 
på 2,4 mio. kr.  Årsagen til indtægtsstig-
ningen er især øgede donationer, en god 
kampagneindsats samt en vækst på det 
frivillige område. De stigende indtægter 
har været en medvirkende faktor til, at 
Mødrehjælpen har hjulpet endnu flere 
brugere i året.

Den samlede egenkapital udgør pr. 31. 
december 2017 66,4 mio. kr., hvoraf 
fondens bundne egenkapital udgør 52,2 
mio. kr. I regnskabsåret 2016 var egen-
kapitalen 63,6 mio. kr. hvoraf den bundne 
egenkapital udgjorde 48,9 mio. kr. Stig-
ning i den bundne egenkapital skyldes, at 
Mødrehjælpen igen i 2017 har modtaget 
en gave i forbindelse med erhvervelse af 
rådgivningshuset i Abel Cathrines Gade. 

Gaven anvendes til nedbringelse af fond- 
ens prioritetslån. 
 Mødrehjælpen har i 2017 desuden 
modtaget Tipsmidler, der er anvendt  
indenfor fondens formål, samt i overens-
stemmelse med bevillingsbrevets beting-
elser, der særligt fremhæver den sociale 
indsats og det frivillige sociale arbejde.
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Fonde Albion Fondet, Antonius Fonden, Avnedefonden, Bikubenfonden, Bygma Fonden, Børnesagens Fællesråd, C.A. Teschs og Hustrus Fond, Cold Stores Fond, De Spannjerske Legater, Den A. P. Møllerske 
Støttefond, Det Bunkeflodske Familielegat, Direktør J. P. Lund og hustru Vilhelmine Bugges Legat, Dorte, Enid og Viggo Carstensens Almenvelgørende Fond, Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond, Enid Ingemanns 
Fond, Enkefru Sophie Fonnesbech, født Maag´s Legatfond, Ernst og Vibeke Husmans Fond, Fabrikant Chas. Otzens Fond, Fabrikant Mads Clausens Fond, Foreningen Østifterne, FrederiksbergFonden, General-
konsul Jens Olsens Fond, Gerda og Lars Christensens Familiefond, Grosserer Andreas Collstrop og søn Rudolf Collstrops Mindelegat, Grosserer Ludvig Berlins og Frøken Marie Poulsens Fond, H. P. Springborg 
og Hustrus Legat, Hannes Fond, Hempel Fonden, Hotelejer Mads Kokholm og hofjægermesterinde Maria Andersens Fond, Jascha Fonden, Johannes Fogs Fond, Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus 
Fond, Lauritzen Fonden, Lemvigh-Müller Fonden, Liljeborg, Linexfonden, Louis Petersens Legat, Mads Clausens Fond, Mary Fonden, Mogens Juel Jacobsens Legat, Oak Foundation, Oticon Fonden, Paula og 
Axel Nissens Legat, Poul Due Jensens Fond, Simon Spies Fonden, SMUKFONDEN, Solsidan Fondet, Tage & Claudine Lund-Larsens Fond, The Robertson Trust, Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond, 
Toyota-Fonden, Tranesfond, Tuborgfondet, Tømmerhandler Johannes Fogs Fond, Ulla og Mogens Folmer Andersens Fond, Vanggaard Fonden, Varelotteriet, Verdenstjenernes Fond, Vinhandler N. O. Ander-
sens Legat, William og Hugo Evers Fond, Zangger Fonden, Zonta International, Zonta Silkeborg, Zonta Aarhus II, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Aage og Ulla Filtenborgs Fond af 8. november, Aase og Ejnar 
Danielsens fond. Bidrag fra lokalforeninger Amager, Esbjerg , Frederiksberg, Hillerød , Horsens, Kalundborg, Kerteminde, Maribo, Næstved, Nørrebro, Randers, Roskilde, Slagelse, Vejle, Viborg, Aalborg.

Private faste og engangsdonationer 32 %

Kampagneindtægter 11%

Øremærkede projektindtægter 29 % Frivilligeområdet 8 %

Fonde og virksomheder 8 %

Indtægter fra offentlige midler 12 %

Rådgivning og støtte til udsatte 
børnefamilier og gravide 59 %

Indsamling og udvikling 20 %

Frivillig indsats og støtte 8 %

Fortalerarbejde og formidling 5 %

Administration og ledelse 8 %

Sådan tjener vi pengene Sådan bruger vi pengene



 

Årsregnskabet for 2017 

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2017 er aflagt i overensstemmelse med lov 
om fonde og visse foreninger, samt vedtægternes regnskabs- 
krav.

Tilpasning til ny organisationsstuktur
Fonden har pr. 1. september 2017 implementeret en ny organi-
sationsstruktur. Omkostningsfordelingen i resultatopgørelsen 
er tilpasset den nye struktur, og sammenligningstallene for 2016 
er tilpasset.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere 
begivenhed er sandsynligt, at 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 forpligtelse, og det 
er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fond-
en, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og 
tab, der fremkommer, inden 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 de 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 indtægt-
en alene anvendes til et specifikt formål. Indtægten kan både 
være fra offentlige puljer, fondsmidler samt fra private.

Indtægter i form af midler, hvor giver har betinget sig, at an-
vendelsen af midlerne skal opfylde nogle nærmere fastsatte mål 
e.l., indregnes i resultatopgørelsen, når de givne betingelser er 
opfyldt. 

Beløb, der er modtaget før betingelserne er opfyldt, indregnes 
som en forpligtelse i balancen.

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

Overskudsandel fra lokalforeninger indregnes på modtagelses-
tidspunktet.

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.
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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 kampagneindtægter 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 særlig for-
målsbestemt aktivitet under egenkapital.  

Når det efterfølgende anvendes af de reserverede beløb, sker 
det ved, at anvendelsen tages til indtægt i resultatdisponeringen.  
  
Balancen
Ejendom
Grunde måles til kostpris. Bygninger måles til kostpris med  
fradrag af akkumulerende af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsessum og omkostninger direkte 
tilknyttet anskaffelsen. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger 
og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der 
foretages lineære afskrivninger over 50 år baseret på en vurde-
ring 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
Periodeafgræsningsposter 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 kapital, 
der består af overførte regnskabsmæssige resultater fra tidligere 
år samt reserve af henlagte midler.

I egenkapitalen indgår endvidere reserver, der er disponeret 
til gennemførelse af særlige formålsbestemte aktiviteter i  
efterfølgende regnskabsår, 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  
erhvervsmæssigt overskud og er efter selskabsskattelovens  
bestemmelser fritaget for indsendelse af selvangivelse.
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2017
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195.776

5.793.067

9.399.617

5.755.328

24.202.899

8.664.023

21.885.333

0

 

33

5.707

10.415

4.791

21.164

7.454

23.269

469

 

29.460.844

11.081.509

-2.788.287

4.072.017

-1.179.584

349.887

3.345.118

288.664

75.700.267

15.244.294

4.264.090

5.774.800

-247.763

3.103.578

3.660.209

61.223

0

0

2.330

-553.095

-553.095

 

30.203

9.645

-2.680

3.180

0

771

3.699

662

73.269

13.734

2.039

4.823

-29

2.215

1.750

109

2.042

1.390

1.887

2.318

2.318

-645.983

76.346.250

1.689

71.580

NOTE
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3

4
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3

3

3
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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

Generel rådgivning 

Øremærkede projekter inkl. kampagner

Politik og Kommunikation 

Fundraising 

Anvendt af reserve til rådgivningen

Frivillig samt støtte til frivilligt arbejde

Anvendt af reserve til uddannelse 

HR, udvikling og strategiimplementering 

Anvendt af strategiske aktiviteter

Finansielle indtægter

Direktion 

Henlagt til reserve til rådgivningen

Finansielle omkostninger

Økonomi og IT

FINANSIELLE POSTER I ALT

Omkostninger i forbindelse med etablering af nyt domicil

Henlagt til reserve til øvrige aktiviteter

Overført til næste år

ÅRETS RESULTAT

OMKOSTNINGER I ALT

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG FINANSIELLE POSTER 
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Balance pr. 31. december 2017

62.637.398

62.637.398

46.829

13.853.937

986.073

1.744.162

 

13.807.108

76.491.335

2.960.770

400.513

694.172

2017 / KR.

6.785.690

19.361.114

26.537.044

437.069

-46.829

103.028.379

62.812

62.812

10.261

23.857

967

1.669

 

13.596

86.669

3.657

978

480

2016 / T.KR.

7.751

30.935

29.197

772

-10.261

115.866

6

 

7

10

8 

 

NOTE

 

 

 

9

 

BUNDNE AKTIVER

Grunde og bygninger

Værdipapirer

Mellemregning med frie aktiver

BUNDNE AKTIVER I ALT 

Deposita

Projekt- og donationstilgodehavender

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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52.240.193 

8.054.110 

 5.012.191

66.357.750 

21.497.968 

52.240.193 

1.051.256 

14.117.557 

21.497.968 

2.753.175 

 0

48.935

7.183

5.006

63.603

24.251

48.935

2.479

14.668

24.251

2.740

10.743

2017 / KR. 2016 / T.KR.

 0

 7.207.307

2.730.350 

36.670.629 

 2.481.829

0 

15.172.661 

103.028.379 

12

6.426

3.906

52.263

2.185

2.000

28.012

115.866

 

11

 

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 2017
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2.360.822 

9.399.617 

6.100.000 

 0

 938.795

2017/ KR.

3.906.285 

-54.834 

8.789.739 

4.000 

11.610.211 

20.399.950 

-23.266.031 

1.380.703 

0 

-20.878 

381.155

43.772.628 

867.341 

6.519.219 

51.159.188 

93 

 204.818 timer

106 

2.730.350 

 

1.765

10.415

6.100

1.814

736

2016 / T.KR.

5.365

35

11.133

0

10.710

21.843

-25.577

2.307

-63

-4

0

41.359

891

6.004

48.254

90

167.702 timer

87

3.906

1. Indtægter fra offentlige midler 

Finansloven 

Tips og Lotto midler 

Tips og Lotto midler, overført fra sidste år

Momskompensation 

INDTÆGTER AF OFFENTLIGE MIDLER I ALT 

De anvendte tilskud fra henholdsvis Finansloven og Tips og Lotto midler er anvendt indenfor fondens formål og jf. bevillingsbrevets betingelser.

2. Øremærkede projekter

Periodiserede øremærkede tilskud primo

Ej tilbagebetalt primo 

Tilbagebetaling primo 

Årets modtagne offentlige indtægter

Årets modtagne private indtægter

Årets omkostninger

Årets drift 

Årets medfinansiering

Tilbagebetaling ultimo 

Tilgodehavende projektdebitorer 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
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Noter

 

347.062 

349.887 

0 

2.204

 814

 58.205

2.825 

0 

 

648

771

60

0

0

49

0

123

2017/ KR. 2016 / T.KR.

4. Finansielle indtægter

Renteindtægter 

Indtægter af værdipapirer

Handelsrenter

FINANSIELLE INDTÆGTER I ALT

5. Finansielle omkostninger

Renter prioritetsgæld

Handelsrenter

61.223 109

Renter bank 

Gebyrer m.v.

FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT

6. Grunde og bygninger

62.844.018 

 0

21.785 

0

0

62.845

Kostpris 1. januar 2017

Tilgang 

Afgang

62.865.803 62.845Kostpris 31. december 2017

-32.629 

-195.776 

-33

0

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017

Årets afskrivning 

 -228.405

62.637.398 

-33

62.812

Af- og nedskrivninger 31. december 2017

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2017

7. Værdipapirer 

13.807.108 

14.261.288 

206.777 

81.169 

0 

 0

112.567 

400.513 

13.596

13.475

225

85

5

511

152

978

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2017

Børskurs pr. 31. december 2017

8. Andre tilgodehavender

Lønrefusion 

Renteperiodisering 

Udlæg personale 

Tilgodehavende depositum vedrørende Nørre Voldgade

Andre tilgodehavender

ANDRE TILGODEHAVENDER I ALT 

13.806.598 

510 

13.246

350

Værdipapirer

Depotkonto 

Den kontante offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2016 andrager 25.000 t.kr. Ejendommen har gennemgået en gennemgribende renovering.
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562 

471.711 

48.935.224 

315.765 

436.507 

437.069 

 

193

613

28.690

0

579

772

2017/ KR. 2016 / T.KR.

2.970.517 

 0

20.000

-469

18.687 

52.240.193 

714

48.935

62.637.398 62.812

13.807.108 

46.829 

13.596

10.261

76.491.335 

24.251.142 

52.240.193 

86.669

37.734

48.935

-2.788.287 

3.660.209 

8.054.110 

-2.680

1.750

7.183

7.182.188 8.113

 

-1.427.347 

1.051.256 

2.478.603 

 0

 

-29

2.479

1.118

1.390

9. Værdipapirer

Værdipapirer

Depotkonto 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2017

Børskurs pr. 31. december 2017

10. Bunden egenkapital 

Saldo pr. 1. januar 2017

Indgået arv

Modtaget arv jf. tilladelse 

Modtagne gaver til bunden egenkapital

Kursregulering

BUNDEN EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2017

Opgørelse af bundne aktiver og specifikation af bunden egenkapital:

Ejendom 

Værdipapirer

Mellemregning med frie aktiver 

BUNDNE AKTIVER I ALT 

Prioritets- og ejendomsgæld  

BUNDNE AKTIVER HEREFTER

Anvendt af reserve for rådgivning 

Henlagt til reserve for rådgivning

RESERVE FOR RÅDGIVNING PR. 31. DECEMBER 2017

11. Reserve for rådgivning

Saldo pr. 1. januar 2017

12. Reserve for øvrige aktiviteter 

Saldo pr. 1. januar 2017

Anvendt af reserve for øvrige aktiviteter

Henlagt til reserve for øvrige aktiviteter

RESERVE FOR ØVRIGE AKTIVITETER PR. 31. DECEMBER 2017

Noter
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-

30.681 

810.159 

279

810

2017/ KR. 2016 / T.KR.

1.051.256 

210.416 

2.479

1.390

 3.068

5.006.793 

433

2.686

2.330 1.887

5.012.191 5.006

 216.000

 2.287.316

 350.072

3.805 

2.730.350 

20.878 

0 

38.723 

443.034 

1.057.423 

 7.207.307

216

2.683

346

11

3.906

4

2.000

34

1.223

166

6.426

 50.086

5.470.320 

 0

91

5.558

2.000

Specifikation af reserve for øvrige aktiviteter 

Efteruddannelse til fondens medarbejdere

Udvikling, investering og vedligeholdelse

Strategiske aktiviteter

ØVRIGE AKTIVITETER PR. 31. DECEMBER 2017

13. Overført resultat

Saldo pr. 1. januar 2017

Kursregulering

Overført resultat jf. resultatdisponering

OVERFØRT RESULTAT PR. 31. DECEMBER 2017

14. Langfristet gældsforpligtelse 

Samlet prioritetsgæld der forfalder til betaling efter mere end 5 år er 10.347 t.kr. , og samlet forpligtelse efter mere end 10 år er 0 kr.

Afsat revision- og rådgivningshonorar

Rådgivnings- og uddelingsprojekter

Lønrelaterede poster

Gavekasser m.v.

Frivilligprojekter

Lønninger

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

Private midler

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

Noter
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18. Sikkerhedsstillelser 
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendommen. Ejendommens 
bogførte værdi er 62.637 t.kr. Fonden Mødrehjælpen er gennem 
langsigtede tilsagn og gavebrev fra donorer sikret gaver og bi-
drag til betaling af ydelserne på prioritetsgælden, der er indfriet 
om 10 år.

19. Eventualforpligtelser
Fonden Mødrehjælpen kautionerer med Landsforeningen Livs-
værk for huslejeforpligtelse på Alexandrakollegiet. Lejemålet 
kan opsiges med 6 måneders varsel. Forpligtelsen udgør 407 
t.kr. pr. 31. december 2017. 

Fonden Mødrehjælpen kautionerer ligeledes med Landsforening- 
en Livsværk for en leasingforpligtelse på Alexandrakollegiet. 
Forpligtelsen udgør 88 t.kr. pr. 31. december 2017.

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 1.304 t.kr. pr. 31. 
december 2017.

Fonden Mødrehjælpens lejemål i stueetagen på Tolderlunds-
vej i Odense kan opsiges med 6 måneders varsel. Forpligtelsen 
udgør 118 t.kr. pr. 31. december 2017. Fonden Mødrehjælpens 
lejemål på 1. sal på Tolderlundsvej i Odense kan opsiges med 6 
måneders varsel. Forpligtelsen udgør 130 t.kr. pr. 31. december 
2017.

Fonden Mødrehjælpens lejemål på Boulevarden 30,4. i Aalborg 
kan opsiges med 6 måneders varsel. Forpligtelsen udgør 112 
t.kr. pr. 31. december 2017.

Fonden Mødrehjælpen har indgået 7 lejemål til genbrugsbutik-
ker. Den samlede forpligtelse udgør 272 t.kr. pr. 31. december 
2017.

Fonden Mødrehjælpen har indgået aftale om levering af fiber-
forbindelser. I henhold til aftalen forpligter Fonden Mødrehjæl-
pen sig fra den 1. oktober 2016 til og med den 30. september 
2018. Pr 31. december 2017 udgør Fonden Mødrehjælpens sam-
let forpligtelse 68 t.kr.

 Fonden Mødrehjælpen har indgået aftale om levering af hosted 
PBX med IP- og mobiltelefoni. I henhold til aftalen forpligter Fon-
den Mødrehjælpen sig fra 8. november 2016 til at betale en fast 
månedlig udgift på 10 t.kr. i 36 måneder. Pr 31. december 2017 
har Mødrehjælpen således en resterende forpligtelse på i alt 223 
t.kr.

Noter
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