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Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2018 for Fonden Mødre-
hjælpen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde 
og visse foreninger samt bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 
98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnska-
ber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrations-
ministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri 
samt heste- og hundevæddemål. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. 
december 2018 samt resultatet af fondens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2018.

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 ret-
visende 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 2018, der omfatter  
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse 
foreninger samt bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 98 af 27. 
januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for 
modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsminis-
teriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt 
heste- og hundevæddemål. Det er vores opfattelse, at årsregn-
skabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af 
fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2018 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger 
samt bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 
2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtage-
re af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer 
efter lov om udlodning af overskud fra lotteri.

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 samt standarderne for offentlig revision, 
idet revisionen af modtagne offentlige midler udføres på grund-
lag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 
om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af  
tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer 
efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og  
hundevæddemål. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav 
er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors  
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  
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 årsregn-
skab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med lov om fonde og visse foreninger samt bestemmelserne 

i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab 
og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra  
Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov 
om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hunde-
væddemål. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den  
interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at 
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,  
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udar-
bejdelsen 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 udar-
bejde 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 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. bekendtgørelse nr. 
98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regn-
skaber for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integra-
tionsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud 
fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, 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  
internationale standarder om revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision 
jf. bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og  
revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra  Social-, 
Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlod-
ning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål 
foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinfor-

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Ledelsespåtegning

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

København den 20. marts 2019

Direktion

Ninna Thomsen
Direktør

Bestyrelse

Elin Schmidt
Formand 

Frank Cloyd Ebsen 

Erik Wilhelmsen
Næstformand 

Mette Faber 

Thomas Blach

Nanna Boysen



Side 6 Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

2017 I TAL

Side 6 Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

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
Mette Faber
Nanna Boysen 

Direktør 
Ninna Thomsen

Revision 
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6 
Postboks 1600
0900 København C

Pengeinstitutter 
Arbejdernes Landsbank
Vesterbrogade 5
1620 København V

Fondsoplysninger -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 besvi-
gelser 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.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er  
anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabs-
mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har 
udarbejdet, 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 opmærk-
som på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er 
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige  
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke 
længere 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 bl.a. det plan-
lagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt 
betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventu-
elle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer un-
der revisionen.

Udtalelse om bestyrelsesberetningen 
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen.
 Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyr-
elsesberetningen, 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 bestyrelsesbe-
retningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om 
fonde og visse foreninger.
 Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at 
bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-
skabet og er udarbejdet 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 
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige 
økonomiske hensyn til kravet om sparsommelighed ved for-
valtningen af de midler og driften af fonden, der er omfattet 
af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at 
etablere systemer og processer, der understøtter sparsomme-
lighed, produktivitet og effektivitet.
 I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores 
ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsre-
vision af udvalgte emner i overensstemmelse med standard-
erne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efter-
prøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om 
undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæg-
gelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I 
vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikker-
hed, 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 
rapportere herom i denne udtalelse.
 Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere 
i den forbindelse.

København, den 20. marts 2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen  
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24730



 M ødrehjælpens vigtigste opgave er at styrke 
forældre i deres bestræbelser på at skabe 
gode, trygge rammer for deres børn. Det er 

et ansvar, vi ikke tager let på. Vores hjælp bygger på 
solid viden om, hvad der virker, og vi arbejder hele 
tiden på at styrke indsatserne og nå længere ud med 
rådgivning, støtte, aktiviteter og netværk. Dette arbej- 
de har præget Mødrehjælpen i 2018.

Massiv støtte har sikret hjælp til rekordmange 
Tak til alle privatpersoner, fonde og virksomheder, 
som har støttet os, og tak til Mødrehjælpens utrættelige 
frivillige, medarbejdere og samarbejdspartnere for  
dagligt at stille op for Mødrehjælpens sag. Men først 
og fremmest tak til alle de gravide og forældre, som 
har vist os tillid i årets løb. Vi er taknemmelige for at 
få lov at hjælpe jer på vej.
 I 2018 imødekom Mødrehjælpen 21.833 hen-
vendelser. 10.623 af henvendelserne var til vores 
forskellige rådgivningsindsatser, mens 11.210 var 
til frivillige aktiviteter og tilbud. I 2017 var antallet af 
henvendelser 18.390.

Holdepunkt: Én indgang til Mødrehjælpen
Mødrehjælpen lancerede i marts Holdepunkt; et 
landsdækkende tilbud, hvor den professionelle råd-
givning bliver koblet tæt sammen med Mødrehjæl- 
pens frivillige indsats. Med Holdepunkt styrker vi den 
nære, individuelle hjælp og gør det lettere for både 
mor og far at henvende sig til os.
 Holdepunkt oplever et stigende antal henvendel-
ser – og i takt hermed også stigende ventetider. Det er 
et udtryk for den store tillid, der er til Mødrehjælpen, 
men også et symptom på de vanskelige vilkår, som 
sårbare gravide og børnefamilier lever under i Dan-
mark. Der er i den grad behov for vores hjælp.

En stærkere organisation
I 2018 tiltrådte Ninna Thomsen som ny direktør i 
Mødrehjælpen. Hun afløste Mads Roke Clausen, der 
efter 12 år på posten tiltrådte som formand for Frivil-
ligrådet. Mødrehjælpen siger tusind tak til Mads for 
hans store indsats i udviklingen af Mødrehjælpen. 
Under Ninnas ledelse videreføres Mødrehjælpens 
strategi ’Stil Op! For børnefamilierne i Danmark’.
 Vi har som organisation tilpasset os en ny virke-
lighed med flere frivillige og flere brugere på tværs af 
landet. Vi har således justeret organisationen for at 
skabe et endnu mere smidigt og sammenhængende 
Mødrehjælpen.
  Telefon- og chatrådgivningen i Holdepunkt blev 
styrket og udbygget for at hjælpe flere i hele landet. 
Vi omorganiserede desuden rådgivningen i Odense 
til et mindre rådgiverkontor, hvor vi fire dage om 
ugen tilbyder ansigt-til-ansigt rådgivning. Brugere fra 
Region Syddanmark tilbydes derudover rådgivning 
på telefon og chat.  
 Samlet set har Mødrehjælpen øget sin tilstede-
værelse i 2018: Med seks nye butikker og seks nye 
lokalforeninger.

Stabil økonomisk udvikling 
Mødrehjælpens samlede indtægter var i 2018 74,2 
mio. kr. Dermed fortsætter vi den stabile udvikling og 
sikrer grundlaget for fortsat at optimere den vigtige 
hjælp og støtte til sårbare børnefamilier og gravide. 
 Det stigende antal henvendelser stiller nye krav 
til Mødrehjælpens økonomi. Vi har derfor investeret i 
indtægtsskabende aktiviteter for at sikre Mødrehjæl-
pens fremtidige økonomiske bæredygtighed. 

Mødrehjælpen har i årets løb hjulpet tusindvis af forældre og gravide 
med at finde fodfæste i kriser og konflikter.

Ledelsens årsberetning 2018 
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Et fast holdepunkt for 
gravide og forældre

 D en 20. marts 2018 gik Holdepunkt 
i luften med rådgivning og støtte 
til gravide og forældre, som står i 

en sårbar livssituation. 
 Holdepunkt består af landsdækkende 
rådgivning forankret i Mødrehjælpens 
rådgivningshuse. Rådgivningen gives på 
chat, telefon og ansigt-til-ansigt. Derud-
over tilbyder Holdepunkt frivillige aktivi-
teter i Mødrehjælpens lokalforeninger 
rundt omkring i landet samt mere end 
100 artikler på hjemmesiden med råd og 
vejledning om mange af familielivets ud-
fordringer. 

Hjælpen kommer bredere ud
Ved at binde den professionelle råd-
givning tæt sammen med den nære 
støtte fra frivillige og de netværksska-
bende aktiviteter, som tilbydes i lokal-
foreningerne, er ambitionen at hjælpe 
endnu flere gravide og forældre i hele 
Danmark. 
 Den ambition blev indfriet i 2018. 
Her steg antallet af imødekomne hen-
vendelser i rådgivningen således med 
43 %, mens antallet af gange, brugere 
deltog i aktiviteter i lokalforeningerne, 
gik 21 % op i forhold til året før.
 Samlet set har Holdepunkt hjulpet 
brugere fra 96 af landets 98 kommuner i 
løbet af året.

Flere telefoniske henvendelser
Rådgivningen i Holdepunkt modtog 
7.497 henvendelser i 2018. 1.285 blev 

hjulpet gennem chatrådgivningen, mens 
Holdepunkts telefoniske rådgivning 
modtog 4.856 opkald. Der er tale om en 
fordobling af telefoniske henvendelser i 
forhold til 2017. 
 Chat og telefon er den første vej 
ind til rådgivningen i Holdepunkt. Her 
bliver brugerne mødt af professionelle 
socialrådgivere, som efter behov kan 
henvise den enkelte bruger til yderligere 
rådgivning ved personligt fremmøde i 
Mødrehjælpens rådgivninger i Aalborg, 
Aarhus, Odense eller København. I tele-
fonrådgivningen og på chatten modtog 
enkelte, udover rådgivning fra en social-
rådgiver, også specialiseret rådgivning 
fra enten en psykolog eller en jurist. 

En vigtig støtte ved tvivl om abort
I 2018 har Holdepunkt afholdt 339  
anonyme støttesamtaler om abort 
med kvinder og par. Godt halvdelen af 
støttesamtalerne har fundet sted ved 
personligt fremmøde i et af Mødrehjæl-
pens rådgivningshuse, mens den anden 
halvdel blev rådgivet på chat eller tele-
fon efter kvindens eller parrets eget  
ønske. De uvildige og anonyme råd-
givninger retter sig til personer, der har 
været i tvivl om abort, eller som oplever 
en efterreaktion i forbindelse med en 
abort.

Stor tilfredshed med rådgivningen
94 % af brugerne var samlet set meget 
eller noget tilfredse med rådgivningen i 

Mødrehjælpen lancerede i 2018 Holdepunkt; et nyt landsdækkende tilbud om 
rådgivning, støtte og aktiviteter for forældre og gravide. 

"Jeg vil endnu engang takke dig for din 
hjælp. Du har simpelthen reddet mig på et 

tidspunkt, hvor jeg ikke kunne stå på benene, 
og jeg vil aldrig glemme det."

– Besked fra bruger til en rådgiver i Holdepunkt

2018 I TAL

21.833    
Så mange henvendelser 

imødekom Mødrehjælpen i 
2018. 83 % af henvendelserne 
gik til Holdepunkt.

BRUGERNES 
BESKÆFTIGELSE  
 Arbejde  49 % 
 Uddannelse 13 %
 Arbejdsløs 18 %
 Barsel 7 %
 Sygemeldt 10 %
 Andet 3 %



Holdepunkt, og 96 % følte, at samtalen 
i høj eller nogen grad handlede om det, 
der var vigtigt for dem.
 Brugerne havde oftest spørgsmål til 
samvær og forældremyndighed, men 
også samlivsophør, skilsmisse og sepa-
ration, vold og økonomi var hyppige 
henvendelsestemaer.
 Gennemsnitsalderen for brugere, 
der søgte rådgivning i Holdepunkt i 
2018, var 36 år, og 7 % var mænd.
 På chatten var brugerne generelt  
yngre – her var 39 % under 30 år, mens 
det kun var tilfældet for 21 % af alle brug- 
erne. Også støttesamtalerne om abort 
tiltrak en yngre brugerskare. Her var 46 
% af brugerne under 30 år.

Lokale holdepunkter skaber netværk
Sommerlejre, endagsudflugter, hjælp 

til børnefødselsdage og aktiviteter, der 
giver både oplevelser og netværk. 
Der har været gang i den i Mødrehjæl-
pens lokalforeninger i løbet af 2018, 
hvor brugere har nydt godt af frivil-
liges store engagement og støtte. Bl.a. 
har 296 brugere deltaget i Måltid- 
et, hvor forældre, børn og frivillige laver 
mad og spiser sammen, 263 børn og 
voksne mødtes om en bog til hyggeligt 
højtlæsning i Historieklubben, mens 439 
børn og voksne har været på opdagelse 
i aktiviteten Natur & Familie. 
 Sammen med Haderslev og Maribo 
lokalforening startede Mødrehjælpen 
desuden den helt nye aktivitet Tons & 
Tummel, hvor 93 børn og voksne var med 
til at få sved på panden og røde kinder. I 
alt har der været 10.662 deltagere i lokal-
foreningernes aktiviteter i 2018.

Hjælpen er kun et klik væk
Når rådgivningen eller lokalforeningerne 
har lukket, eller hvis man som forælder 
blot har brug for et overblik over sine 
muligheder, tilbyder Holdepunkt hjælp 
i form af en Viden og Råd-sektion på 
Holdepunkt.dk. Her er der rådgivnings-
artikler med råd og vejledning om de ty-
piske problemstillinger og udfordringer, 
som fylder hos de gravide og forældre, vi 
møder. 
 I 2018 var 231.182 brugere forbi 
Viden og Råd. De læste tilsammen råd-
givningsartiklerne mere end en halv mil-
lion gange. 
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"Efter min skilsmisse fra drengenes far havde jeg og 
børnene brug for at finde hinanden igen. Måltidet har 

hjulpet os igennem en svær periode i vores liv, og det har 
givet os positivt samvær, når vi laver mad sammen."

– Dorte, mor til 2 drenge på 6 og 7 år

2018 I TAL
VIDEN OG RÅD 
De tre mest besøgte temaer i 

Viden og råd var i 2018:
1. Økonomi
2. Skilsmisse, samvær og bopæl
3. Abort

2,5 SAMTALER  
I Mødrehjælpens 
rådgivningshuse har 
brugerne i gennemsnit 
2,5 samtaler.
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V  i ved, at vi hjælper gravide, børn 
og forældre bedst, hvor de bor 
og har deres hverdag. Derfor 

er dedikerede frivillige afgørende for, at 
Mødrehjælpen kan hjælpe bedst muligt 
– og ikke mindst så mange som muligt. I 
2018 valgte 232 nye frivillige at blive ak-
tive i Mødrehjælpens lokalt forankrede 
indsatser. Det betyder, at i alt 1.906 fri-
villige var aktive i Mødrehjælpen ved ud-
gangen af 2018 – en stigning på 14 % i 
forhold til 2017. Frivillige udgør 59 % af 
Mødrehjælpens samlede ressource. 

Bruger længere tid på at hjælpe
Mødrehjælpen har ikke kun fået flere 
frivillige i årets løb. Hver enkelt frivillig 
har også brugt en større del af fritiden 
på at hjælpe. 
 Tilsammen har Mødrehjælpens 
frivillige lagt 267.192 timers frivilligt 
engagement i vores indsatser og til-
bud i både lokalforeninger, fondsbu-
tikker, rådgivningshuse samt Fami- 
liens Huse. Det er en stigning på 30 % i 
forhold til 2017. 

Sammen hjælper vi flere
Det store engagement betød, at Mød-
rehjælpen har formået at hjælpe end-
nu flere sårbare familier lokalt. 11.210 
gange har børn og forældre deltaget i 
frivillige aktiviteter og arrangementer i 
Mødrehjælpens lokalforeninger og Fami- 
liens Huse. Udover 1.091 deltagere i 
netværksskabende aktiviteter har 2.729 
børn og voksne haft en hyggelig oplev-
else på endagsudflugter, mens Mødre-
hjælpens frivillige 1.137 gange var med 
til at sikre, at et barn kunne holde fød-
selsdag. Alt sammen blot nogle af de 
frivillige aktiviteter, året bød på.

Flere nye lokale holdepunkter
Når Mødrehjælpens frivillige formåede 
at hjælpe familier 2.281 flere gange end 
i 2017, og når alle frivillige samlet set 
lagde mere end 62.000 flere frivillige 
timer, skyldes det bl.a., at Mødrehjæl-
pen også i 2018 er vokset geografisk. 
Ved udgangen af året havde Mødrehjæl-
pen således 35 lokalforeninger og 38  
butikker over hele landet. Der blev stiftet 

Frivillige flokkes om Mødrehjælpen
Behovet for Mødrehjælpens lokale tilstedeværelse har været stor i 2018. Så stor, 
at Mødrehjælpen har åbnet lokalforeninger i seks nye byer og budt velkommen 
til mere end 200 nye frivillige. 

"De her børn har ellers ikke mulighed for at få de her 
oplevelser, og jeg kan se lyset i øjnene på dem. Det er fedt 

at kunne give sig tid til dem, for så kan det være, at de 
føler sig som en del af fællesskabet lige den dag."

– Andreas Frost om at være aktivitetsfrivillig i Mødrehjælpen

2018 I TAL
FREMGANG 
PÅ 25 %   
Antallet af deltagere i 
frivillige aktiviteter steg 
25 % fra 2017 til 2018.

LOKALE 
HOLDEPUNKTER  
Ved udgangen af 2018 var Mødre-
hjælpen til stede i 35 byer med 
lokalforeninger og butikker.

seks nye lokalforeninger i henholdsvis 
Ballerup, Brønderslev, Egedal, Herning, 
Ringsted og Thisted, og ligeledes åbnet 
seks nye butikker i henholdsvis Ballerup, 
Brønderslev, Egedal, Helsingør, Middel-
fart og Thisted, mens butikken i Esbjerg 
flyttede til nye og bedre lokaler. Vi måtte 
desværre også lukke Mødrehjælpens  
lokalforening i Hedensted. 
 Alle butikker bidrager økonomisk 
til Fonden Mødrehjælpen. Lokalfore-
ningernes samlede omsætning for regn-
skabsåret 2018 var 12,8 mio. kr. Heraf 
forventes det, at Fonden Mødrehjælpen 
modtager 2,3 mio. kr.

Lokale og digitale fællesskaber
I 2018 har vi også opbygget netværk 
og digitale fællesskaber blandt frivillige 
for at skabe læring og viden, der virker i 
praksis. Et eksempel er Mødrehjælpens 
Frivillignet – et digitalt fællesskab for 
alle frivillige i Mødrehjælpen. Her kan 
de holde sig opdateret, finde materialer 
samt hente inspiration fra andre lokal-
foreninger og butikker. 
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2018 I TAL 2018 I TAL M ødrehjælpen har mulighed for 
at støtte gravide og børne-
familier, når de havner i akutte 

krisesituationer, hvor økonomisk hjælp 
til de mest basale nødvendigheder er alt- 
afgørende. Det gælder for mange fami- 
lier, hvor hverdagen er presset af for-
skellige forhold, og særligt i forbindelse 
med højtider som jul mærker forældre 
og børn, hvordan de mange belast-
ninger betyder afsavn. 

 I 2018 blev der givet retshjælp 2.067 
gange i Mødrehjælpen. Retshjælpen 
bidrager til Mødrehjælpens helheds-

orienterede rådgivning, og blandt de 
brugere, som evaluerede indsatsen, op-
lyste 97 %, at de var meget eller noget 
tilfredse med tilbuddet. 
 Retshjælpen består af en halv times 
gratis rådgivning med en erfaren fami-
lieretsadvokat eller jurist. 44 % valgte 
at få telefonisk rådgivning, mens resten 
mødte op til rådgivning hos Mødrehjæl-
pen i København, Aarhus, Aalborg og 
Odense. 
 Langt de fleste henvendelser drej-
ede sig om samvær-, bopæl- og for- 
ældremyndighedsproblematikker. Der-
udover efterspurgte mange rådgivning 
om samlivsophævelse, separation eller 
skilsmisse samt økonomiske forhold.

Personligt og økonomisk underskud 
vendes til overskud
158 familier fik i løbet af året hjælp til 
at komme på fode igen i ’Råd til Livet’, 
som er et partnerskab mellem Mødre-
hjælpen, Mary Fonden, LOKK, Nykredit, 
Foreningen Østifterne og lokale advokater.
 ’Råd til Livet’ er målrettet forældre, 
som har været udsat for fysisk, psykisk 
eller økonomisk vold og deraf har mistet 
overblikket over økonomien. Gennem 
gratis og uvildig økonomisk, juridisk og 
social rådgivning er det målet, at foræl-
drene skal genvinde styringen i hverdag-

Mødrehjælpen i 2018 økonomisk enkelt-
støtte til 188 familier med i alt 380 børn. 
’En Håndsrækning’ støtter børn, unge og 
børnefamilier, der lider materielle eller 
sociale afsavn. Mødrehjælpen uddelte 
økonomisk støtte for i alt 1,6 mio. kr. 
til bl.a. babyudstyr, fritidsaktiviteter og 
lejrture for børn. 
 I samarbejde med Louis Petersens 
Legat uddelte Mødrehjælpen desuden 
støtte til 89 familier med 151 børn for et 
samlet beløb på 552.000 kr. Den økono-
miske hjælp understøttede bl.a. etable-
ring i ny bolig, akut hjælp og udstyr til 
børn.

Børn blev sikret en juleaften, de 
ellers havde været foruden
Med budskabet ’Ingen børn i Danmark 
skal undvære julen’ samlede Mødre-
hjælpen endnu engang ind til julehjælp, 
og i 2018 lykkedes det at hjælpe i alt 
6.183 børn i 3.044 familier. Det er en lille 
stigning i forhold til 2017. 
 Julehjælpen uddeles til familier, som 
er økonomisk trængte, og som samtidig 
– i løbet af året – er blevet ramt af en so-
cial begivenhed, der har gjort det svært 
at spare op til julen. Alle, som søger jule-
hjælp hos Mødrehjælpen, tilbydes sam-
tidig rådgivning og støtte i Holdepunkt, 
så de kan få hjælp til at løse de person-
lige udfordringer, der ligger bag den 
skrøbelige økonomi og gør det svært for 
familierne at komme videre.

Rådgivning og økonomisk 
støtte går hånd i hånd

Hjælp at hente til både 
paragraffer og budgetter

Økonomisk støtte kan være afgørende for at finde fodfæste, når man bliver slået ud af 
kurs i livet. I Mødrehjælpen er rådgivning et vigtigt supplement, der hjælper brugerne 
på rette vej.

Familieretsadvokater og jurister tilbyder hver uge gratis retshjælp i Mødrehjælpens 
rådgivningshuse, mens økonomiske rådgivere hjælper med gæld og budgetter i 
projektet ’Råd til Livet’. 

"I dag fik jeg 
fjernet en stor 

'knude' i maven.
Tusind tak! 

Hjælpen lander 
virkelig, hvor der 
er brug for det."

– Mor til tre, som modtog julehjælp i 2018

"Jeg fik utrolig 
meget støtte, 

forståelse og råd 
til at komme vi-
dere i min svære 
situation. Tusind 

tak for det."
– Besked fra bruger på chatten

Fonde sikrer afgørende hjælp til 
trængte børnefamilier
Mødrehjælpen har gennem flere år 
oparbejdet et godt og nært samarbej-
de omkring uddeling af enkeltydelser i 
forbindelse med rådgivning. Gennem 
Egmont Fondens ’En Håndsrækning’ gav 

en og klædes på til at tage de første, 
svære skridt mod et liv uden vold. 
 91 % af forældrene var meget til-
fredse med rådgivningen i ’Råd til Livet’, 
og 8 % var noget tilfredse. 66 % svarede, 
at de har fået en bedre trivsel, mens 
mere end halvdelen gav udtryk for at 
have fået et bedre overblik over deres 
økonomi. Endelig vidste hovedparten af 
forældrene, hvordan de skulle komme 
videre. 76 % svarede således, at de i høj 
grad vidste, hvad deres næste skridt 
skulle være, mens det i nogen grad var 
tilfældet for 23 % af brugerne.
 I 2019 bliver ’Råd til Livet’ forankret 
i Mødrehjælpens landsdækkende råd-
givning Holdepunkt. 

1.137  
Så mange gange har frivillige 

i Mødrehjælpens lokal-
foreninger sikret, at et barn 
kunne holde fødselsdag. 

28,9 MINUTTER 
Så lang tid varede en rets-
hjælpssamtale i gennemsnit 
i 2018.

EN ØKONOMISK 
FORSKEL   
Mødrehjælpens rådgivnings-

huse uddelte i løbet af 2018 
økonomisk støtte til i alt 
3.321 familier.

§

PÅ RETTE VEJ
3 ud af 4 brugere i ’Råd til 

Livet’ vidste i høj grad, hvad 
deres næste skridt skulle 
være efter endt rådgivning.
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 M ødrehjælpen havde i 2018 sær-
lige indsatser for sårbare gra-
vide og forældre under 30 år i 

Brønderslev, Aalborg, Aarhus, Odense 
og København, samt i vores partner- 
skab omkring Familiens Huse i Esbjerg og 
Høje-Taastrup. Indsatserne har fokus på 
at styrke forældrenes handle- og foræl-
drekompetencer, at hjælpe og støtte i 
forhold til uddannelse eller beskæfti-
gelse samt at bidrage til, at familierne 
får et netværk, som de kan spejle sig i og 
støtte sig op ad på de svære dage. I alt 
oplevede 65 % af deltagerne i ungeind-
satserne, at deres forældrekompetencer 
blev styrket af at være med, og andelen 
af deltagere i job eller uddannelse steg 
med 10 %.

Styrkede fællesskaber i Brønderslev
’Familieskaber’ er nyeste skud på stam-
men af partnerskaber. Det blev startet 
op i begyndelsen af 2018 med støtte fra 

Nordea-fonden og er et samarbejde mel-
lem Mødrehjælpen og Brønderslev Kom-
mune. ’Familieskaber’ henvender sig til 
gravide og børnefamilier bosiddende i 
Brønderslev Kommune, og formålet er 
at skabe lokale fællesskaber rundt om 
i kommunens landsbyer. Gennem råd-
givning og gruppeforløb er der fokus på 
at styrke og forbedre familiernes net-
værk, forældrekompetencer, kost- og 
motionsvaner samt forældrenes job- og 
uddannelsessituation. Derudover er der 
tilbud om frivillige aktiviteter som fx 
mentorordning, fællesspisning og ople-
velsesture sammen med frivillige i Mød-
rehjælpens lokalforening i Brønderslev.
 Indsatsen er et eksempel på Mødre-
hjælpens nye form for partnerskaber, 
hvor vi samarbejder med kommuner 
og sammenkobler Mødrehjælpens råd-
givning og de lokale netværksaktiviteter 
drevet af frivillige i lokalforeningerne, så 
der skabes synergi på tværs.

Nærvær og netværk styrker 
det spæde forældreskab 
I Mødrehjælpens projekter for unge gravide og forældre arbejder vi med at 
udvikle nye tilbud, og fra politisk hold har der været stor interesse for den 
partnerskabsmodel, som projekterne er bygget op omkring.   

"Jeg er lige startet på arbejde, og det går 
faktisk rigtig godt. I Familiens Hus har jeg 

deltaget i forskellige kurser om jobafklaring og 
haft en mentor til at hjælpe på vej."

– Rikke Louise Holtz, bruger i Familiens Hus, til Jyllands-Posten

2018 I TAL

På vej i Sydhavnen, Valby og Vesterbro
I ’På Vej’, som er et partnerskab mellem 
Mødrehjælpen, SydhavnsCompagniet 
og Københavns Kommune, deltog 133 
mødre i løbet af 2018. De kunne udover 
rådgivning og gruppeforløb bl.a. deltage 
i et motionsforløb og kokkeskole, hvor 
målet i begge tilfælde var at fremme en 
sund livsstil gennem kost og motion. Til-
buddene gav også mødrene mulighed for 
yderligere netværksdannelse.  I decem-
ber var den årlige julefest igen et popu-
lært trækplaster for både nuværende 
og tidligere brugere. Ikke mindre end 
148 forældre og børn lagde vejen forbi  
Mødrehjælpens rådgivningshus i Køben-
havn til en hyggelig eftermiddag.

Unge Familier på Vej i tre byer
’Unge Familier på Vej’ i Odense, Aalborg 
og Aarhus hjalp tilsammen 271 mødre i 
2018. I Aalborg har ’Unge Familier på Vej’ 
et tæt og godt samarbejde med Aalborg 

MIDT I 
TYVERNE 
Gennemsnitsalderen i 
ungeindsatserne er 
24,8 år.

STYR PÅ ROLLEN 
SOM MOR
65 % af deltagerne i ungeindsat-

serne oplevede en styrkelse af 
deres forældrekompetencer.
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Kommune, mens projektet i Aarhus er 
etableret som et partnerskab med Aar-
hus Kommune og Region Midtjylland. Her 
har der i årets løb været et særligt fokus 
på at forankre og udvikle samarbejdet 
med kommunen omkring Ryhave Kol- 
legiet, som er et kollegium for enlige mød- 
re med børn. Derudover er der i ’Unge 
Familier på Vej’ arbejdet med i højere 
grad at inddrage fædrene.

Særligt pilotprojekt for fædre
Et eksempel på inddragelse af fædre 
er gruppen ’Ny Far på Vej’, der har kørt 
som pilotprojekt i Aarhus. I gruppen 
har fædrene mulighed for at dele tanker 
og følelser omkring det at blive far. 
Spørgsmål og oplevelser som, hvordan 
man finder sin plads i det nye foræl-
dreskab, og hvordan det var at stå på 
sidelinjen under fødslen, er noget af det, 
fædrene har haft behov for at dele med 

hinanden. Derudover havde gruppen  
faglige oplæg og undervisning om fx 
økonomi og førstehjælp til spædbørn. 
 I alt var 80 fædre tilknyttet den nye 
fædregruppe i 2018, og erfaringerne 
fra gruppen vil i det kommende år blive 
brugt til at forankre tilbuddet i andre 
indsatser.

Familiens Huse som samlingspunkt 
Mødrehjælpen samarbejder med Esbjerg 
Kommune og Høje-Taastrup Kommune 
om Familiens Huse, som er et tværfag-
ligt og helhedsorienteret tilbud til unge 
familier, hvor al relevant hjælp er samlet 
ét sted. I 2018 hjalp Familiens Huse til-
sammen 324 brugere. 

Partnerskabsmodel vækker 
politisk interesse
Mødrehjælpen har i 2018 oplevet en stor 
interesse for vores forskellige partner-

skabsindsatser fra politikere, kommuner 
og regioner og andre organisationer. 
Alle har været optaget af det særlige 
samspil, der opstår i disse partnerska-
ber, når sektorer og fagligheder samar-
bejder om at skabe en god og helheds-
orienteret indsats for gravide, forældre 
og børn. 
 Interessen har betydet, at vores 
partnerskabsmodel er blevet beskre-
vet som en foregangsmodel i Danske 
Regioners sundhedsudspil. Samtidig er 
flere kommuner interesserede i at ind-
gå i partnerskab med Mødrehjælpen.  
Målet er at indgå flere partnerskaber de 
kommende år, så vi kan nå længere ud 
og hjælpe endnu flere familier på tværs 
af landet.

2018 I TAL S ammen med Helsefonden iværk-
satte Mødrehjælpens rådgivning 
i Aalborg i 2018 udviklingsprojek-

tet ’En Tryg Fødsel’, som er en social- og 
sundhedsfaglig indsats rettet mod gra-
vide med flygtningebaggrund. 

Rådgivning og frivillige følgevenner
Gennem hjælp og rådgivning har for-
målet været at mindske kvindernes 
problemer under graviditeten samt 
forebygge alvorlige komplikationer i 
løbet af graviditet og fødsel. Samtidig 
har projektet givet kvinderne og deres 
familier vigtig viden om relevante tilbud 
og hjulpet dem med at finde rundt i det 
danske sundhedssystem, bl.a ved at 
familierne har fået frivillige følgevenner. 

Erfaringer skal bruges i nye initiativer
’En Tryg Fødsel’ blev afsluttet ved ud-
gangen af 2018, og der følges nu op 
på erfaringerne fra projektet. Mødre-
hjælpen har fået ny og vigtig viden om 
de særlige udfordringer, nytilkomne 
gravide og småbørnsfamilier står med 
i hverdagen, samt indsigt i, hvordan 
man får kontakt til målgruppen. Denne 
viden vil bl.a. blive brugt til at målrette 
partnerskabsindsatser til integrations-
ydelsesmodtagere. 
 ’En Tryg Fødsel’ har også  skabt vær-
difulde samarbejdsflader mellem læger, 
jordemødre, sundhedspleje, boligsociale 
medarbejdere og sprogskoler. Det sam-
arbejde vil vi fortsætte for at forankre 
den viden, projektet har affødt.

En særlig indsats for flygtninge 
blev testet i Aalborg
Mødrehjælpen Aalborg har i 2018 arbejdet for at sikre en tryg fødsel til gravide flygtninge.

FLEST SØGER 
NETVÆRK  
For 64 % af mødrene var 

netværk en årsag til at deltage 
i ungeindsatserne. Herefter 
er graviditet og uddannelse/
beskæftigelse de hyppigste 
henvendelsestemaer. 

BEDRE 
BØRNETRIVSEL
Børnene i Mødrehjælpens 
specialiserede voldsindsats ’Ud 
af Voldens Skygge’ oplevede i 
2018 en samlet forbedring af 
deres trivsel på 66 %.

"Disse kvinder er ude i nogle 
sociale og psykiske omstændigheder, 

som er helt forfærdelige. Derfor er 
det afgørende, at de kan søge hjælp 
i anonyme, trygge rammer. Men vi 

må have handling nu, for det er 
liv, det gælder."
– Direktør Ninna Thomsen om babyluger og 

behov for hjælp til sårbare gravide i Kristeligt Dagblad
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 M ødrehjælpens særlige rådgiv-
nings- og behandlingsindsats 
’Ud af Voldens Skygge’ kunne i 

slutningen af året fejre 10-årsjubilæum. 
Mærkedagen markerede ikke kun, at vi 
i ti år har gjort en forskel for voldsud- 
satte og deres børn. I det årti, der er gået, 
har projektet også givet værdifuld viden, 
som dagligt anvendes i arbejdet med at 
bringe vold på den politiske dagsorden.

Mange henvendelser om vold i 2018
Mødrehjælpen er fortsat en organisa-
tion, som mange voldsudsatte søger 
mod. I Holdepunkt var vold et tema i hver 
femte samtale i 2018, mens syv ud af ti 
brugere i ’Råd til Livet’ fortalte om vold i 
familien ved første samtale. Derudover 
har mange brugere søgt råd og vejled-
ning i vores rådgivningsartikler, hvor ar-
tiklerne om psykisk vold og børns reak-
tioner på vold er blandt de mest læste. 
I 2018 hjalp Mødrehjælpen 173 kvinder 
og 176 børn i ’Ud af Voldens Skygge’.  

I behandlingen, der både består af indi-
viduelle forløb og grupper, bearbejdes 
de psykiske følgevirkninger af volden, og 
der arbejdes med at skabe en stabil og 
bedre hverdag i forhold til bl.a. økono-
mi, samvær, netværk og bolig. Børnenes 
trivsel sikres gennem samtaler, lege-
terapi og børnegrupper. I 2018 oplevede 
79 % af kvinderne en forbedring af de 
psykiske følgevirkninger angst, depres-
sion og PTSD fra første til sidste måling, 
mens børnenes trivsel samlet set blev 
forbedret med 66 %. 

Familieven – et blandt flere nye tiltag
I 2018 er ’Ud af Voldens Skygge’ suppleret 
med nye tiltag, fx særlige rådgivnings- 
og behandlingsforløb til unge voldsud-
satte samt til kvinder, som fortsat lever i 
et voldeligt forhold. 
 Der er også igangsat en Familieven-
ordning som et supplement til råd-
givnings- og behandlingsindsatsen. En 
familieven er en frivillig mentor, som 

Støtte til at genfinde 
fodfæstet efter vold
Mødrehjælpen har de seneste mange år specialiseret sig i behandling af voldsudsatte, 
og også i 2018 søgte mange hjælp hos os efter at have oplevet vold i hjemmet.

"Børnene skal vide, at de har ret til at leve uden 
psykisk vold, og de skal vide, hvem der kan hjælpe 

dem, hvis de oplever det. Det er helt afgørende, at børn, 
der udsættes for psykisk vold – direkte eller som vidne 

– altid kan få den rette hjælp i tide."
– Vicedirektør Trine Schaldemose i et debatindlæg i Politiken

2018 I TAL

kan støtte familien, når forløbet i ’Ud af 
Voldens Skygge’ afsluttes. I familier, hvor 
der har været vold, har den voldsud-
satte ofte isoleret sig, og børnene kan 
have svært ved at stole på andre men-
nesker efter i mange tilfælde at have 
holdt volden hemmelig. En familieven 
kan derfor gøre en betydelig forskel for 
både børn og voksne, når det handler 
om at få skabt en ny hverdag uden vold. 

Lev uden vold har sat sig på landkortet
Mødrehjælpen etablerede i 2017 Lev 
Uden Vold sammen med Mandecen-
tret, Danner, LOKK og Dialog mod Vold. 
I 2018 udgav den nationale enhed un-
dersøgelser og holdt konferencer om fx 
psykisk vold, ligesom der er igangsat en 
lang række efterværnsgrupper for børn 
og voksne i hele landet. Lev Uden Vold 
driver desuden en national hotline og en 
juridisk rådgivning, hvor voldsudsatte, 
voldsudøvere, pårørende og fagpersoner 
kan få hjælp og støtte. 

VOLDENS 
KARAKTER  
98 % af kvinderne i 'Ud af 

Voldens Skygge' har været 
udsat for psykisk vold, mens 
65 % har oplevet fysisk vold. 

VOLDENS 
VARIGHED 
 0-2 år 17 %
 3-4 år 19 %
 5-10 år 31 %
 Over 10 år 33 %
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2018 I TALV  ed udgangen af 2018 havde Mød- 
rehjælpen mere end 24.000 støt-
ter, som på fast basis bidrager 

økonomisk til Mødrehjælpens rådgiv-
ning af sårbare børnefamilier og gra-
vide i Danmark. Derudover har flere 
danskere end nogensinde bakket op ved 
at bidrage med engangsdonationer på 
SMS, MobilePay eller på Mødrehjælpens 
hjemmeside og webshop. Webshoppen 
var et blandt flere nye tiltag i 2018. Her 
kan man donere og modtage gavebe-
viser, postkort og andre produkter til 
støtte for Mødrehjælpens arbejde. 
 De mange gavmilde donationer fra 
privatpersoner betød bl.a., at Mødre-
hjælpen i 2018 var i stand til at uddele 
300 flyverdragter til børn i trængte fami-
lier. Desuden blev der samlet midler ind 
til at hjælpe rekordmange julehjælpsan-
søgere.

Øget synlighed gennem 
samarbejder med virksomheder
I lighed med tidligere år har Mødrehjæl-
pen også i 2018 oplevet stor opbakning 
fra fonde og virksomheder, og nye 
spændende partnerskaber har bidraget 
til at øge organisationens synlighed og 
bringe Mødrehjælpens budskaber bredt 
ud til befolkningen.
 Bl.a. har mere end 50.000 danskere 
doneret pant i Irma til fordel for Mødre- 
hjælpen, og på Irmas madmesse, 
Mad&Glæde, uddelte Mødrehjælpen 
3.500 mini-kogebøger med inspiration 

Rekordstor opbakning 
til Mødrehjælpens sag
Mødrehjælpen har i 2018 engageret danskerne gennem kampagner og events, 
så tusindvis af børn og forældre blev sikret den nødvendige hjælp.

"Hos Mødrehjælpen handler det først og fremmest 
om at hjælpe børnene. Det er en sag, jeg kun 

kan have sympati for. Især, fordi det sker ud fra det 
fantastiske og meget holdbare princip, at børn hjælpes 

bedst, hvis man også hjælper deres forældre."
– Steen Blendstrup, som har støttet Mødrehjælpen gennem 10 år, til Kristeligt Dagblad

FASTE STØTTER
På tærsklen til 2019 støttede 

mere end 24.000 personer 
Mødrehjælpen fast med et 
økonomisk bidrag.

FLASKER GØR 
EN FORSKEL
Mere end 50.000 kunder i Irma 

har doneret deres flaskepant til 
fordel for Mødrehjælpens 
arbejde med at sikre børn en 
god og tryg barndom.

til nem og sund mad til børn. Desuden 
kunne 30.000 nybagte familier med en 
babystartpakke fra BabySam læse gode 
råd fra Mødrehjælpen til den første tid 
efter fødslen. Juleindsamlingen blev  
også støttet af virksomheder som fx  
Coca-Cola, der med sin julelastbil brag-
te budskabet om behov for julehjælp 
landet rundt, og By Malene Birger, som 
solgte specialdesignede t-shirts til fordel 
for Mødrehjælpen.

Fastholdelse og pleje af støtter
I 2018 har vi også haft fokus på at fast-
holde og styrke dialogen med vores 
mange støtter og støttemedlemmer. 
Der er udarbejdet et nyt koncept for 
medlemsbladet MødrehjælpenNyt, som 
i højere grad skal være med til at infor-
mere om den vigtige forskel, de mange 
bidrag gør.
 Flere støtter har vist et ekstra stort 
engagement i årets løb ved også at do-
nere til efterårets flyverdragtkampagne 
og den årlige juleindsamling.

En særlig tak til:
Mødrehjælpens lokalforeninger, 
som også i 2018 bakkede op om 
Fonden Mødrehjælpens nationale 
juleindsamling.
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 H vert år er Mødrehjælpen i kon-
takt med tusindvis af forældre, 
der henvender sig til os, fordi 

de har brug for hjælp. Dialogen med 
de mange mødre, fædre og børn giver 
os en unik viden om familiernes udfor-
dringer. Den viden danner grundlaget 
for Mødrehjælpens fortalerindsats og 
vores vedholdende pres for at skabe 
bedre vilkår for børnefamilier i Dan-
mark. I 2018 har vi arbejdet målrettet for 
at påvirke lovgivning og politiske beslut-
ninger på særligt fire områder.  

Et nyt familieretligt system 
Folketinget vedtog i 2018 et nyt fami-
lieretligt system, der skal sikre, at 
barnets tarv altid vejer tungest, når 
myndighederne træffer beslutninger. 
Mødrehjælpen har spillet en væsentlig 
rolle i udformningen af de dele af loven, 
der handler om de mest konfliktfyldte 
skilsmisser, og derfor fokuserer det nye 
system i særlig grad på familiebrud, hvor 

vold er en del af virkeligheden. Mødre-
hjælpen vil følge det nye system tæt og 
sikre, at hensynet til barnet står centralt 
– ikke blot i lovteksten, men også i praksis. 

Psykisk vold skal kriminaliseres
Psykisk vold har længe været en overset 
voldsform. Derfor har Mødrehjælpen 
siden 2017 ført an i arbejdet for at få ved-
taget en lov, der sidestiller psykisk og fy-
sisk vold, og som gør psykisk vold straf-
bart. I 2018 fremsatte justitsministeren, 
på baggrund af råd fra Mødrehjælpen og 
en række andre organisationer, forslag 
om netop sådan en lov, der som det 
vigtigste gør det strafbart at lade børn 
være vidner til vold. Regeringsinitiativet 
er et stort fremskridt i indsatsen for at 
bekæmpe psykisk vold og dens alvorlige 
skadevirkninger. 

Bedre hjælp til sårbare gravide
Spædbørn, der bliver fundet efterladt i 
skraldespande, parker og på p-pladser 

Vi stiller op for sårbare 
børnefamilier
Bedre vilkår til børnefamilier i Danmark har været det gennemgående tema 
i Mødrehjælpens kommunikations- og fortalerindsats i 2018.

"Når antallet af fattige børn vokser, er det et sygdoms-
tegn for vores velfærdssamfund, og det får alvorlige 

konsekvenser. Følgerne for børnene vil endda blive endnu 
alvorligere, efterhånden som familiens kræfter og 

muligheder slides ned af måneders og års fattigdom."
– Direktør i Mødrehjælpen, Ninna Thomsen i fælles debatindlæg med 19 andre organisationer
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har længe skabt debat om hjælpen til 
de allermest sårbare gravide. Mødre-
hjælpen har været fortaler for forsøg 
med babyluger og ikke mindst for langt 
bedre rådgivningstilbud. I 2018 vedtog 
satspuljepartierne at afsætte midler til 
Mødrehjælpen til en informationsind-
sats, der skal række ud til denne gruppe 
gravide og sikre dem mulighed for råd-
givning og støtte.  

Børnefattigdommen stiger
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd op-
gjorde i december 2018 antallet af børn, 
der lever i fattigdom, til 64.500. En stig-
ning på over 12.000 børn på et år. I Mød-
rehjælpen mener vi, at bekæmpelse af 
børnefattigdom bør være et af de ab-
solut vigtigste indsatsområder på den 
politiske dagsorden. Vi har derfor talt 
for afskaffelse af kontanthjælpsloftet og 
integrationsydelsen og vil også i 2019 ar-
bejde for, at børn i Danmark ikke vokser 
op i fattigdom.

KONFLIKT 
I FOKUS 
Psykisk vold og konflikt-

fyldte skilsmisser var to 
centrale temaer i Mødre-
hjælpens fortalerindsats.

BØRNENES 
STEMME  
Mødrehjælpen har i 2018 været 
et talerør for de 64.500 fattige 
børn, der vurderes at være i 
Danmark.
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Årsregnskabet for 2018

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2018 er aflagt i overensstemmelse med lov 
om fonde og visse foreninger, samt vedtægternes regnskabs- 
krav.

Tilpasning til ny organisationsstuktur
Fonden har pr. 5. september 2018 implementeret en ny organi-
sationsstruktur. Omkostningsfordelingen i resultatopgørelsen 
er tilpasset den nye struktur, og sammenligningstallene for 
2017 er tilpasset. Den anvendte regnskabspraksis er uændret 
i forhold til sidste år.

Øvrige
Pr. 1. februar 2019 ændres anvendt regnskabspraksis vedrør-
ende indregning af arv og gaver, så disse indregnes i resultatop-
gørelse, og dermed anvendes til uddeling i overensstemmelse 
med fondens formål, medmindre arvelader eller gavegiver har 
bestemt hvordan midlerne skal anvendes. 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 
fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
 Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kost-
pris. 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 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.
 Indtægter i form af midler, hvor giver har betinget sig, at  
anvendelsen 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, indreg-
nes 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 modtagel-
sestidspunktet.

Arv og gave
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. 

 D et stigende antal henvendelser 
til Mødrehjælpens tilbud og 
mange nye frivillige aktiviteter 

stiller ændrede og større krav til or-
ganisationens økonomi. Derfor er der 
i 2018 blevet investeret i Mødrehjæl-
pens indtægtsskabende aktiviteter, 
herunder indtægter fra private støt-
ter og fonde, med henblik på at sikre 
en økonomisk bæredygtighed. Denne 
investering samt etableringen af Mød-
rehjælpens nye, samlede rådgivnings-
tilbud, Holdepunkt, er de to primære 
årsager til årets underskud på 6.815 
t.kr. Derudover gennemførte Mødre-
hjælpen i september 2018  en organi-

sationsændring med det formål at  
skabe en mere agil og sammenhængende 
organisering, hvilket også medførte en 
merudgift i 2018. De samlede omkost-
ninger er steget fra 76.346 t.kr. til 81.064 
t.kr.

Stigning i indtægter fra private 
donationer
Mødrehjælpens indtægter fra engangs-
donationer og private faste støtter er 
steget fra 24.203 t.kr. til 25.871 t.kr. 
 I 2018 har Mødrehjælpen desuden 
modtaget 1.777 t.kr. i Tips- og Lotto-
midler, som er anvendt til Mødrehjæl-
pens sociale indsats og frivillige sociale 

arbejde for gravide og børnefamilier i 
sårbare situationer, samt 6.200 t.kr. i 
finanslovsmidler, som er blevet brugt 
i overensstemmelse med fondens for-
mål.  
 Den samlede egenkapital var 62.847 
t.kr. pr. 31. december 2018, hvoraf fon-
dens bundne egenkapital udgør 55.543 
t.kr. I regnskabsåret 2017 var den 
bundne egenkapital pr. 31. december 
52.240 t.kr. Stigningen skyldes, at Mød-
rehjælpen igen i 2018 har modtaget en 
gave i forbindelse med erhvervelsen 
af Abel Cathrines Gade 13. Gaven an-
vendes til at nedbringe fondens priori-
tetsgæld. 

Fonden Mødrehjælpen ÅrsrapportSide 28

Fonde Asta og Jul. P. Justesens Fond, Avnedefonden, Brødrene Hartmanns Fond, Børnesagens Fællesråd, Bygma Fonden, C.A. Tesch´s og Hustrus Fond, Cold Stores Fond, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bank 
Fond, De Spannjerske Legater, Den A.P. Møllerske Støttefond, Det Obelske Familiefond, Direktør J.P.A. Espersen og hustru fru Dagny Espersens Fond, Egmont Fonden, 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, Foreningen Østifterne, Frederik og Emma Kraghs Mindefond, 
Frederiksberg Fonden, Frimodt-Heineke Fonden, Generalkonsul Jens Olsens Fond, Georg og Johanne Harders Legat, Gerda Laustsens Fond, Gerda og Lars Christensens Familiefond, Grosserer Andreas 
Collstrop og søn Rudolf Collstrops Mindelegat, Hannes Fond, Helsefonden, Hempel Fonden, Henry og Mary Skovs Fond, Hotelejer Mads Kokholm og hofjægermesterinde Maria Andersens Fond , H.P. 
Springborg og Hustrus Legat, Lauritzen Fonden, Lemvig-Müller Fonden, Liljeborg, Linexfonden, Louis Petersens Legat, Mary Fonden, Mogens Juel Jacobsens Legat, Nordea-fonden, Oak Foundation, Oda 
og Hans Svenningsens Fond, Otto og Gerda Bings Mindelegat, Paula og Axel Nissens Legat, Politiken-Fonden, Poul Due Jensens Fond, Scandinavian Tobacco Group´s gavefond, Simon Spies Fonden, Tage 
og Claudine Lund-Larsen Fond, Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond, Torben og Alice Frimodts Fond, Toyota-Fonden, Tranesfond, Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger, Velux Fonden, 
Ulla og Mogens Folmer Andersens Fond, Vinhandler N. O. Andersens Legat, Werner Richter og Hustrus Legat, Zangger Fonden, 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, Haderslev, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Horsens, Kalundborg, Kerteminde, Maribo, Næstved,  
Nørrebro, Randers, Roskilde, Silkeborg, Slagelse, Vejle, Viborg, Aalborg, Aarhus.

Fokus på at skabe 
økonomisk bæredygtighed
Årets økonomiske resultat er præget af investeringer, som skal sikre, at Mødrehjælpen 
fremover kan hjælpe endnu flere.

SÅDAN TJENER 
VI PENGENE

 Private bidrag og indsamling 53 %

 Øremærkede projektindtægter 28 %

 Offentlige midler 12 %

 Genbrug 7 %

SÅDAN BRUGER
VI PENGENE

 Hjælp til sårbare børnefamilier og gravide 65 % 

 Familiepolitisk arbejde 8 %

 Indtægtsskabende virksomhed 21 %

 *Administration 6 %

*Beregningen af administrationsprocenten tager udgangspunkt i ISOBROs standardopgørelsesmetode.



Side 30 Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

2017 I TAL

 

Side 30

Driftsmidler m.m.
Driftsmidler, inventar og IT anskaffet i regnskabsåret er udgifts-
ført. 

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 
formålsbestemt 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 op-
skrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet 
brugstid. Der foretages lineære afskrivninger over 50 år baseret 
på en vurdering af aktivets forventede brugstid.

Værdipapirer
Børsnoterede obligationer værdiansættes til anskaffelses-
pris. I noten anføres beholdningens værdi opgjort til  
børskurser 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 tidlige-

re år samt reserve af henlagte midler.
 I egenkapitalen indgår endvidere reserver, der er dispon-
eret 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 2018
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195.776 

5.320.694 

9.018.204 

4.692.661 

25.871.311 

 8.326.431

20.985.103 

 

196

5.793

9.400

5.755

24.203

8.664

21.885

 

27.357.800 

13.057.322 

-8.054.110 

-31.661 

 277.662

7.101.352 

229.310 

74.214.404 

17.425.521 

6.988.448 

6.435.451  

 0

 2.697.622

1.270.193 

48.352 

0 

-6.815.578 

 -6.815.578

 

29.461

11.001

-2.788

-1.179

350

7.652

289

75.700

14.349

5.251

5.609

-248

3.023

3.660

61

2

-553

-553

-6.849.112 

 81.063.516

-646

76.346

NOTE

 

6 

 

1

2

 

3

3

4

3

 

3

3

3

3

5

 

 

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

INDTÆGTER I ALT

OMKOSTNINGER

Holdepunkt 

Øremærkede projekter inkl. kampagner

Politik, udvikling og kommunikation 

Fundraising 

Anvendt af reserve til rådgivningen

Frivillig samt støtte til frivilligt arbejde

Anvendt af reserve til uddannelse 

Anvendt af strategiske aktiviteter

Finansielle indtægter

Direktion 

Henlagt til reserve til rådgivningen

Finansielle omkostninger

Økonomi, IT, HR og administration

FINANSIELLE POSTER I ALT

Overført til næste år

ÅRETS RESULTAT

OMKOSTNINGER I ALT

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG FINANSIELLE POSTER 
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55.542.924

1.270.193 

5.014.638 

62.847.350  

18.731.001 

55.542.924 

1.019.595 

7.304.426 

18.731.001 

2.766.967 

52.240

8.054

5.012

66.357

21.498

52.240

1.051

14.117

21.498

2.753

2018 / KR. 2017 / T.KR.

9.517.009  

3.673.830 

37.811.111 

3.122.304  

19.080.110 

100.658.461 

7.187

2.751

36.671

2.482

15.173

103.028

 

11

 

14

10

12

13

 

NOTE

17,18 

15 

2,16 

 

 

 

BUNDEN KAPITAL

BUNDEN KAPITAL

Reserve til rådgivning

Reserve til øvrige aktiviteter

Overført resultat

Disponible midler

EGENKAPITAL 

Priotitetsgæld

Langfristede gældsforpligtelser

Prioritetsgæld

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 

Leverandørgæld

Anden gæld

Periodiserede øremærkede tilskud 

Kortfristede gældsforpligtelser

GÆLDSFORPLIGTELSER

PASSIVER 

Balance pr. 31. december 2018
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Balance pr. 31. december 2018

62.443.282 

62.443.282 

728.624 

14.597.610 

990.403 

3.897.126 

 

 13.868.986

77.040.892 

3.525.281 

366.457 

785.500 

2018 / KR.

9.564.767 

14.457.145 

23.617.569 

 324.281

-728.624 

100.658.461 

62.637

62.637

47

13.854

986

1.744

 

13.807

76.491

2.961

401

694

2017 / T.KR.

6.786

19.361

26.537

437

-47

103.028

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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Noter

 

268.919 

277.662 

0 

7.679 

 55 

40.618 

8.743 

 

347

350

0

2

1

58

3

2018 / KR. 2017 / T.KR.

4. Finansielle indtægter

Renteindtægter 

Indtægter af værdipapirer

FINANSIELLE INDTÆGTER I ALT

5. Finansielle omkostninger

Renter prioritetsgæld

Handelsrenter

48.352 61

Renter bank 

Gebyrer m.v.

FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT

6. Grunde og bygninger

62.865.803 

  0

1.660 

62.845

0

21

Kostpris 1. januar 2018

Tilgang 

Afgang

62.867.463 62.866Kostpris 31. december 2018

-228.405 

-195.776 

-33

-196

Af- og nedskrivninger 1. januar 2018

Årets afskrivning 

-424.181  

62.443.282 

-229

62.637

Af- og nedskrivninger 31. december 2018

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2018

7. Værdipapirer 

13.868.986 

14.115.800  

236.101 

68.423 

46  

61.887 

366.457 

13.807

14.261

207

81

0

113

401

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2018

Børskurs pr. 31. december 2018

8. Andre tilgodehavender

Lønrefusion 

Renteperiodisering 

Udlæg personale 

Andre tilgodehavender

ANDRE TILGODEHAVENDER I ALT 

13.868.929 

 57

13.806

1

Værdipapirer

Depotkonto 

Den kontante offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2017 andrager 25.000 t.kr. Ejendommen har gennemgået en gennemgribende renovering.
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1.776.902 

9.018.204 

6.200.000 

1.041.302 

2018 / KR.

2.751.226 

-381.152 

0 

11.337.029 

-20.878 

9.343.389 

20.680.418 

-21.691.158 

1.150.955 

1.184.419 

 47.348.487

1.029.766 

7.177.397 

55.555.650 

98 

267.192 timer 

139 

3.673.830 

 

2.361

9.400

6.100

939

2017 / T.KR.

3.906

0

-55

8.790

4

11.610

20.400

-23.266

1.381

381

43.773

867

6.519

51.159

93

204.818 timer

106

2.751

1. Indtægter fra offentlige midler 

Finansloven 

Tips og Lotto midler 

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.  
Der henvises til årsberetningen som beskriver hvordan bevillingerne er anvendt. 

2. Øremærkede projekter

Periodiserede øremærkede tilskud primo

Tilgodehavende projektdebitorer primo 

Ej tilbagebetalt primo 

Tilbagebetaling primo 

Årets modtagne offentlige indtægter

Årets modtagne private indtægter

Årets omkostninger

Årets drift 

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

-

 

1.652 

344.165 

52.240.193 

239.727 

322.629 

324.281 

 

1

472

48.935

316

436

437

2018 / KR. 2017 / T.KR.

3.000.036 2.970

62.968 

55.542.924 

19

52.240

62.443.282 62.637

13.868.986 

728.624 

13.807

47

77.040.892 

21.497.968 

55.542.924 

76.491

24.251

52.240

-8.054.110 

1.270.193 

1.270.193 

-2.788

3.660

8.054

8.054.110 7.182

 

-31.661 

1.019.595 

1.051.256  

 

-1.427

1.051

2.478

9. Værdipapirer

Værdipapirer

Depotkonto 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2018

Børskurs pr. 31. december 2018

10. Bunden egenkapital 

Saldo pr. 1. januar 2018

Indgået arv

Modtagne gaver til bunden egenkapital

Kursregulering

BUNDEN EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2018

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 2018

11. Reserve for rådgivning

Saldo pr. 1. januar 2018

12. Reserve for øvrige aktiviteter 

Saldo pr. 1. januar 2018

Anvendt af reserve for øvrige aktiviteter

RESERVE FOR ØVRIGE AKTIVITETER PR. 31. DECEMBER 2018

Noter
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 810

 210

 

 

 

9.517.009  

216

4

39

7.207

 50

Efteruddannelse til fondens medarbejdere

Udvikling, investering og vedligeholdelse

Strategiske aktiviteter

Afsat revision- og rådgivningshonorar

Gavekasser m.v.

Øvrig anden gæld

ANDEN GÆLD I ALT 

Alexandrakollegiet 

30.681 31

2018 / KR. 2017 / T.KR.

810.159

178.755

5.012.191

2.447

0

5.481.369

395.110

3.284.878

5.014.638

1.019.595

810

210

5.007

3

2

5.470

350

1.057

5.012

1.051

 200.000

 2.890.005

14.629

3.673.830

68.409

783.825

216

2.308

4

2.751

40

443

7.187

 72.614 50

Specifikation af reserve for øvrige aktiviteter: 

Efteruddannelse til fondens medarbejdere

Udvikling, investering og vedligeholdelse

Strategiske aktiviteter

Saldo pr. 1. januar 2018

Kursregulering

Overført resultat jf. resultatdisponering

Ferie- og feriefridagforpligtelse

Lønrelaterede poster

Lønninger

Samlet prioritetsgæld der forfalder til betaling efter mere end 5 år er 7.523  t.kr. , og samlet forpligtelse efter mere end 10 år er 0 kr.

OVERFØRT RESULTAT PR. 31. DECEMBER 2018

ØVRIGE AKTIVITETER PR. 31. DECEMBER 2018

13. Overført resultat

14. Langfristet gældsforpligtelse 

15. Anden gæld

Afsat revision- og rådgivningshonorar

Rådgivnings- og uddelingsprojekter

Gavekasser m.v.

Frivilligprojekter

Øvrig anden gæld

PERIODISEREDE ØREMÆRKEDE TILSKUD I ALT 

ANDEN GÆLD I ALT 

Alexandrakollegiet 

16. Periodiserede øremærkede tilskud
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17. Sikkerhedsstillelser 
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendommen. Ejendommens 
bogførte værdi er 62.443 t.kr. Fonden Mødrehjælpen er gen-
nem langsigtede tilsagn og gavebrev fra donorer sikret gaver 
og bidrag til betaling af ydelserne på prioritetsgælden, der er 
indfriet om 10 år.

18. Eventualforpligtelser
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 2018.
 Fonden Mødrehjælpens lejemål på Boulevarden 30,4. i  
Aalborg kan opsiges med 6 måneders varsel. Forpligtelsen 
udgør 112 t.kr. pr. 31. december 2018.
 Fonden Mødrehjælpen har indgået 7 lejemål til genbrugs-
butikker. Den samlede forpligtelse udgør 273 t.kr. pr. 31.  
december 2018.
 Fonden Mødrehjælpen har indgået aftale om levering af 
hosted PBX med IP- og mobiltelefoni. I henhold til aftalen for-
pligter Fonden Mødrehjælpen sig fra 8. november 2016 til at 
betale en fast månedlig udgift på 10 t.kr. i 36 måneder. Pr 31. 
december 2018 har Mødrehjælpen således en resterende for-
pligtelse på i alt 101 t.kr.

Noter
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