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Til bestyrelsen i Fonden Mødrehjælpen

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Mødrehjælpen 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfat-
ter 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 Socialstyrelsens puljer efter lov om ud-
lodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bil-
lede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. de-
cember 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2019 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-
styrelsens 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 Socialstyrelsens 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 overensstem-
melse 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 samt bestemmelserne i bekendt-
gørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. 

af regnskaber for modtagere af tilskud fra Socialstyrelsens 
puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- 
og hundevæddemål. 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 udarbej-
delsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere 
fondens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold ved-
rørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere 
fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregn-
skabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en  
revisionspåtegning 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. bekendt-
gørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. 
af regnskaber for modtagere af tilskud fra Socialstyrelsens 
puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- 
og hundevæddemål, altid vil afdække væsentlig fejlinforma-
tion, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge 
af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sam-
let har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn- 
skabsbrugerne 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. bekendt-
gørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. 
af regnskaber for modtagere af tilskud fra Socialstyrelsens 
puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- 
og hundevæddemål foretager vi faglige vurderinger og opret-
holder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
 • Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinfor-
mation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion 
på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Direktion

Ninna Thomsen
Direktør

Bestyrelse

Elin Schmidt
Formand 

Frank Cloyd Ebsen 

Jette Halling
 

Mette Faber 

Thomas Blach

Nanna Boysen

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2019 for Fonden Mødrehjælpen.

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- og Indenrigsministeriets 
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 2019 samt resultatet af fondens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2019.

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 procedu-
rer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de modtagne offentlige midler.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en ret-
visende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Ledelsespåtegning

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

København, den 25. marts 2020
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Navn 
Fonden Mødrehjælpen
Abel Cathrines Gade 13
1654 København V

CVR-nr. 72 98 85 15
Kommune: København

Protektor 
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary

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

At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for enlige 
forsørgeres, gravides og børnefamiliers levevilkår.

At virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for 
en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse 
grupper.

Skattegodkendelse 
Mødrehjælpen er efter sine vedtægter en almenvelgørende eller 
på anden måde almennyttig fond. Institutionen er godkendt i 
henhold til skattelovgivningen som værende berettiget til at 
modtage gaver m.v. med fradragsret for giveren.

Bestyrelsen
Elin Schmidt, formand
Jette Halling
Thomas Blach
Frank Cloyd Ebsen
Mette Faber
Nanna Boysen 

Direktør 
Ninna Thomsen

Revision 
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6 
Postboks 1600
0900 København C

Pengeinstitut 
Arbejdernes Landsbank
Vesterbrogade 5
1620 København V

Fondsoplysninger og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af be-
svigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget 
af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse 
af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for 
revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne ud-
trykke 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 even-
tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer  
under revisionen.

Udtalelse om bestyrelsesberetningen 
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen.
 Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke besty-
relsesberetningen, 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 forvaltnings-
revision 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 25. marts 2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen  
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24730
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ødrehjælpen imødekom 24.918 hen-
vendelser i 2019. Det er 3.085 flere end i 
2018 og det højeste antal hidtil. 14.882 af  

henvendelserne var til frivillige tilbud, mens de 
resterende 10.036 gik til vores rådgivning. 

Behovet for lokal støtte til børnefamilierne vokser
Ensomhed og manglende netværk er virkelighed 
for tusindvis af børnefamilier. 
 Vi mærker det i Mødrehjælpens lokalforeninger, 
hvor over 2.000 frivillige bidrager med tid og over-
skud for at skabe tryghed og fællesskab for fami-
lier, hvor hverdagen er præget af mistrivsel, fattig-
dom, sociale udfordringer og psykisk sårbarhed. 
 Vi er taknemmelige for hver eneste frivillige 
time og stolte af, at der også i 2019 kom endnu 
flere frivillige til. 
 Deres engagement er med til at gøre en 
stor forskel for familier, der savner et holde- 
punkt i forældreskabet.

En god start på livet
Mødrehjælpens bærende fokus er at sikre børn en 
god og tryg opvækst ved at støtte og hjælpe deres 
forældre. Det udgangspunkt har knyttet Mødre-
hjælpen og Egmont Fonden sammen i mere end 75 
år, og i 2019 tog vi et nyt, banebrydende skridt for 
at sikre alle børn i Danmark en barndom i trivsel. 
 Med partnerskabet 1000 Dage vil vi sammen 
styrke rådgivningen og støtten til gravide og ny-
bagte forældre ved blandt andet at udvikle et nyt 
digitalt læringsunivers.

Partnerskabet er en stor og ambitiøs investering 
i den tidlige indsats – forankret i civilsamfundet. 
Målet er, at de første tre år af alle børns liv skal 
være præget af tryghed og stimulation, så de lige 
fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at 
lære og udvikle sig. 

Afsæt i børnefamiliernes behov
Mødrehjælpen har ofte livsændrende betydning 
for de mange forældre og børn, vi hjælper. Den 
indsats er kun mulig takket være de mange fonde, 
privatpersoner og virksomheder, der støtter op om 
vores arbejde og derigennem er med til at udvikle 
og styrke vores samlede indsats.
 I 2019 var deres donationer med til at sikre, 
at Mødrehjælpens indtægter steg fra 73.770 t.kr. 
i 2018 til 76.479 t.kr. i 2019. Et sundt økonomisk  
resultat, der har afgørende betydning for, at vi kan 
hjælpe, som vi gør. 
 Mødrehjælpen vil i 2020 arbejde målrettet i 
vores rådgivning, frivillige indsatser og fortaler-
arbejde for fortsat at styrke børnefamiliernes  
muligheder og for at hjælpe, hvor behovet er 
størst. Dette er også pejlemærket i udviklingen af 
vores kommende strategi, som tager afsæt i børne-
familiernes behov. 
 Jeg vil gerne sige en stor tak til de mange, der 
også i 2019 bidrog til, at Mødrehjælpen kunne gøre 
en forskel for børn og familier.

Ninna Thomsen
Direktør

2019 blev endnu et år, hvor Mødrehjælpen oplevede et stort pres på 
vores rådgivningstilbud. Rekordmange familier gjorde brug af de gratis 
aktiviteter i Mødrehjælpens lokalforeninger, mens skilsmisse, vold og 
børns trivsel dominerede de mange rådgivningssamtaler. 

Ledelsens årsberetning 2019 

M
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Holdepunkt – rådgivning og 
støtte til sårbare familier

fter lanceringen i marts 2018 var 
2019 det første fulde kalenderår i 
Holdepunkts levetid – og det har 

været et travlt ét af slagsen. 

Tryk på telefonerne
Socialrådgiverne i Holdepunkt gennem-
førte i alt 4.921 rådgivningssamtaler på 
telefon, mens 1.087 brugere benyttede 
sig af chatten. Chat og telefon er den 
første indgang, når en bruger henvender 
sig til Holdepunkt. 
 De fleste får den nødvendige hjælp 
videre i den indledende samtale, mens 
de brugere, som har behov for yderligere 
rådgivning, blandt andet kan få tilbudt en 
eller flere samtaler i et af Mødrehjælpens 
rådgivningshuse. Det fik 1.571 forældre 
og gravide i 2019. De har blandt andet 
fået rådgivning om sociale forhold, støt-
tesamtaler om abort eller økonomisk 
og juridisk vejledning i Holdepunkts til-
bud Råd til Livet. Samlet set blev der 
gennemført 7.579 rådgivninger i Holde- 
punkt i årets løb.

Spørgsmål i kølvandet på skilsmisse 
56 % af brugerne i 2019 var enlige, og det 
afspejler sig også i de udfordringer og 
spørgsmål, der fyldte rådgivningssam- 
talerne. 46 % af henvendelserne hand-
lede således om forældremyndighed, 
samvær og bopæl, mens 19 % omhand-
lede skilsmisse. 
 Vold i familien var henvendelsesår-
sag i 19 % af samtalerne – altså har hver 
femte bruger i Holdepunkt haft oplev-
elser med vold, og i endnu flere samtaler 
dukkede vold op som en underliggende 
problemstilling. 

En støtte, hvis graviditeten skaber tvivl
I Holdepunkt er det også muligt at få 
en uvildig støttesamtale, hvis man som 
gravid går med tvivl om abort. Støttesam-
talerne tilbydes desuden til kvinder, der 
oplever en psykisk reaktion efter en abort. 
I 2019 blev der givet 392 støttesamtaler. 
Fire ud af fem omhandlede tvivl om abort, 
mens resten havde fokus på at få talt en 
allerede gennemført abort igennem. 

93 % er tilfredse
Vi måler løbende brugernes tilfredshed 
med rådgivningen i Holdepunkt. I 2019 
svarede 93 %, at de alt i alt var tilfredse 
med samtalen, og lige så mange angav, 
at de følte sig forstået. Målsætningen er, 
at mindst halvdelen af alle brugere i høj 
grad ved, hvad deres næste skridt skal 
være efter en afsluttet rådgivningssam-
tale. Det vidste 88 % i 2019.

Stigende trafik til rådgivningsartikler
Viden og Råd er en samling rådgivnings-
artikler på holdepunkt.dk. I 2019 besøgte 
329.197 brugere artiklerne, der handler 
om familielivets mange udfordringer. Det 
er en stigning på 42 %. I årets løb har der 
blandt andet været fokus på at udbygge 
Viden og Råd med vejledning om at være 
samværsforælder og en sammenbragt 
familie. 
 
Netværk blomstrer i lokalforeningerne
Mødrehjælpens lokalforeninger tilbyder 
hjælp, oplevelser og netværk for gravide 

Holdepunkt består af landsdækkende rådgivning, sociale aktiviteter i Mødrehjælpens 
39 lokalforeninger samt digitale rådgivningsartikler med råd og vejledning.

2019 I TAL
24.918 
Så mange henvendelser 
imødekom Mødrehjælpen 
i 2019. 83 % fandt sted i 
Holdepunkt.

VOKSEVÆRK 
Der kom fire nye lokalforeninger til i 
2019. Mødrehjælpen er nu også 
til stede med aktiviteter i Fredericia, 
Høje-Taastrup, Skive og Vordingborg.

og familier, som ønsker et lokalt holde-
punkt i hverdagen. Denne indsats er et 
vigtigt supplement til rådgivningen. I alt 
1.420 børn og voksne har i 2019 deltag-
et i lokalforeningernes netværksskab- 
ende aktiviteter, hvor familier sam-
les omkring den samme aktivitet flere 
gange og derved opbygger relationer til 
hinanden og til de frivillige. Aktiviteten  
Tons & Tummel har fx haft en stigning 
i deltagere på 46 % sammenlignet med 
2018. Men også Måltidet, som er Mødre-
hjælpens mest udbredte aktivitet, havde 
flere deltagere end året før. I alt 652 børn 

og voksne oplevede glæden ved at være 
sammen om alt fra grøntsagssnitning til 
kagebagning. 

Troen tilbage med familieven
2019 har også budt på opstarten af den 
nye aktivitet Familieven, som er et tilbud 
til familier i sårbare positioner. Frivillige 
familievenner letter hverdagen ved at til-
byde praktisk hjælp, inspiration til gode 
lege, selskab på gåture og snakke om 
hverdagens udfordringer. 64 familier har 
haft en familieven, og tilbagemelding-
erne vidner om positive forandringer for 

deltagerne. Som en forælder skrev: ”Min 
familieven har givet mig troen tilbage på, 
at jeg kan blive en god mor”. 

E

Holdepunkt er akkrediteret af
RådgivningsDanmark, og driften
er finansieret af Socialstyrelsens 
pulje til landsdækkende frivillige 
sociale organisationer (ULFRI),
finanslovstilskud samt bidrag fra 
private og fonde.
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"De familier, der har brug for vores hjælp, 
kæmper med store problemer. Det er den enlige 

mor med en kronisk sygdom, faren, der har mistet sit 
job på grund af en arbejdsskade, og familien uden 
sociale netværk. Det er tydeligt, at økonomien er 

et alvorligt problem ved siden af de øvrige 
udfordringer, familierne slås med."

Direktør Ninna Thomsen om behovet for julehjælp

Når hverdagen ramler, ryger 
overblik over regler og økonomi

n trængt økonomi og kompliceret 
jura kan give så voldsomme be-
kymringer, at der ikke er det nød-

vendige overskud til at arbejde med de 
andre alvorlige udfordringer, som kan 
fylde i en families hverdag. 
 I Mødrehjælpen er økonomisk støtte 
en af de muligheder, vi har, for at hjælpe 
gravide og forældre ud af økonomisk kaos. 
Vi har blandt andet et godt og mangeårigt 
samarbejde om uddeling af fondsmidler. 
Støtten fungerer som supplement til råd-
givningen.

Et stærkt fondssamarbejde giver 
børnefamilier fodfæste
Gennem En Håndsrækning uddelte Mød-
rehjælpen i 2019 enkeltstøtte for 1,6 mio. 
kr. til 162 familier med i alt 355 børn. En 
Håndsrækning, som uddeles i samarbej-
de med Egmont Fonden, er også med 
til at understøtte det nye partnerskab 
1000 Dage, så forældre til små børn kan 
få støtte til babyudstyr og akut hjælp til 
mad, bleer og lignende. 
 I samarbejde med Louis Petersens 
legat uddelte Mødrehjælpen desuden 
hjælp til 86 familier med 127 børn for et 
samlet beløb på 552.000 kr. Bevillings-
perioden løb fra september 2018 og et 
år frem. Hjælpen gik primært til familier 
bosiddende i Storkøbenhavn. De modtog 
blandt andet økonomisk støtte til at flytte 
i ny bolig og til at købe udstyr til børn.

Børn blev sikret en juleaften
Med budskabet ’Ingen børn i Danmark 
skal undvære julen’ samlede Mødrehjælp-
en endnu en gang ind til julehjælp. I 2019 
lykkedes det at hjælpe i alt 6.245 børn i 
3.058 familier, hvilket er en lille stigning 
i forhold til 2018. Julehjælpen uddeles til 
økonomisk trængte familier, som i løbet 
af året er blevet ramt af en social begiven-
hed, der gør deres situation ekstra sår-
bar. Alle, som søger julehjælp hos Mød- 
rehjælpen, tilbydes samtidig rådgivning 
og støtte i Holdepunkt, så de kan få hjælp 
til at løse de personlige udfordringer, der 
gør det svært for familierne at komme 
videre.

Voldsudsatte har fået råd til livet igen
Mange, som kommer ud af et voldeligt 
forhold, oplever at stå tilbage med stor 
gæld. Råd til Livet er en indsats målrettet 
netop den problematik. Ofte er det nem-
lig svært for de voldsudsatte at tage hånd 
om de psykiske følgevirkninger af volden, 
før der er ro på de praktiske linjer. 
 I Råd til Livet suppleres samtaler med 
en socialrådgiver derfor med økono-
misk og juridisk rådgivning. Resultaterne 
fra tidligere år viser, at forældrene med 
ganske få rådgivninger oplever fornyet 
overblik og mod på, at det kan lade sig 
gøre at ændre deres situation. I gennem-
snit har hver bruger haft 2,7 samtaler i 
2019. 

Råd til Livet har været en del af Mød-
rehjælpens rådgivning i mere end ti år  
og er i dag et samarbejde mellem Mary 
Fonden, Mødrehjælpen og Nykredit. 
 
Retshjælp bidrager til helheden
Det er også muligt at få gratis retshjælp 
hos Mødrehjælpen. Retshjælpen består 
af en halv times rådgivning med en er-
faren familieretsadvokat eller jurist. 
Brugerne kan enten møde op til en sam-
tale, eller de kan vælge at få telefonisk 
rådgivning, Den telefoniske rådgivning 
betyder, at vi kan nå meget længere ud 
geografisk, ligesom vi også kan tilbyde 
rådgivning til dem, der ikke har råd til 
at transportere sig til en samtale i et af 
vores rådgivningshuse.
 Retshjælpen er et vigtigt bidrag til  
Mødrehjælpens helhedsorienterede arbej-
de for sårbare familier, og efterspørgslen 
er stor. I 2019 blev der givet retshjælp 
1.835 gange. I 97 % af samtalerne svar-
ede brugerne, at de alt i alt var tilfredse 
med rådgivningen, ligesom 98 % oplyste, 
at samtalen i retshjælpen gav dem en idé 
om, hvad det næste skridt i sagen skulle 
være.
 I 2019 drejede langt de fleste henven-
delser sig om samvær, bopæl og foræl-
dremyndighed, men også mange søgte 
rådgivning om samlivsophævelse og øko-
nomiske forhold.

Mange familier kontakter Mødrehjælpen med store økonomiske vanskeligheder og 
spørgsmål til regler og rettigheder. At genvinde overblikket er ofte det første vigtige 
skridt i familiernes vej videre. 

E



Fonden Mødrehjælpen ÅrsrapportSide 14

2019 I TAL

312.089 frivillige timer gjorde 
en forskel for børn og forældre

er er en stigende interesse for at 
bidrage som frivillig i Mødrehjælp-
en. I løbet af året kunne vi byde 

velkommen til 174 nye frivillige, og i alt 
bakkede 2.080 frivillige op om Mødre-
hjælpens arbejde i 2019. Det svarer til en 
stigning på 9 % sammenlignet med 2018. 
Hver enkelt frivillig bruger en stor del af 
fritiden på at være aktiv i Mødrehjælp-
en. Tilsammen har de frivillige i lokal-
foreninger, butikker, partnerskaberne 
Familiens Huse og Mødrehjælpens råd-
givningsindsatser brugt 312.089 timer 
i løbet af året – en stigning på 17 % i 
forhold til 2018. 

Vi hjælper flere med frivillige indsatser
Frivillige stiller op for Mødrehjælpen for 
at hjælpe lokalsamfundets børnefamilier, 
og i 2019 er endnu flere end tidligere ble-
vet hjulpet. I alt 14.331 gange har børn og 
voksne deltaget i aktiviteter i Mødrehjælp- 
ens lokalforeninger. En stigning på 34 % 
sammenlignet med året før. Familierne 
opsøger lokalforeningernes aktiviteter 
for at blive en del af et fællesskab og for 

at få oplevelser, der måske ikke er råd 
eller overskud til at arrangere i hverdag-
en. Særligt de enkeltstående aktiviteter 
som en skovtur, en tur i Legoland eller et 
kulturelt arrangement har været popu-
lære. 4.346 deltagere har således fået 
gode oplevelser på lokalforeningernes 
udflugter i 2019, hvilket er en stigning 
på 60 %. Derudover har 1.528 børn og 
voksne haft en hyggelig juleoplevelse til 
diverse juletræsfester og julearrange-
menter. 

Fokus på en tidlig indsats
Et fokusområde i 2019 har været at ud-
vikle og udbrede indsatser målrettet 
familier med små børn. Flere lokal-
foreninger har valgt at tilbyde aktivi-
teten Familieven, hvor familier kan få 
støtte, når hverdagen er svær. En del 
lokalforeninger er også med i Mødre-
hjælpens nye partnerskab med Egmont 
Fonden, 1000 Dage, og har afholdt  
arrangementer for familierne, hvor vi 
sammen er blevet klogere på, hvilke  
behov denne indsats bør imødekomme. 

Flere Mødrehjælps-prikker 
på landkortet
Mødrehjælpen åbnede i løbet af 2019 
fire nye lokalforeninger, hvilket også er 
en af årsagerne til stigningen i antallet 
af frivillige og aktivitetsdeltagere. De nye 
lokalforeninger i Fredericia, Skive, Høje-
Taastrup og Vordingborg er kommet 
godt fra start og har alle fået gang i ar-
bejdet med at rekruttere frivillige kræfter 
og igangsætte aktiviteter for de lokale 
børnefamilier. 
 Ved udgangen af 2019 havde Mød-
rehjælpen 39 lokalforeninger og 43 bu-
tikker med kvalitetsgenbrug til børn. 
Fondsbutikkerne har haft en omsætning 
på 2,9 mio. kr., mens lokalforeningernes 
butikker havde en samlet omsætning på 
15,4 mio. kr. i regnskabsåret 2019. Det 
giver dels lokalforeningerne midler til at 
igangsætte deres mange aktiviteter, men 
2,5 mio. kr. går til Fonden Mødrehjælp-
ens rådgivningsindsatser. Derudover har 
lokalforeningerne i 2019 støttet Fonden 
Mødrehjælpens juleindsamling med godt 
680.000 kr. 

Mødrehjælpen har i 2019 udbredt og styrket de frivillige aktiviteter, og med en 
målrettet indsats lykkedes det at få langt flere familier med i lokale fællesskaber. 

D

"Min familieven har givet mig troen tilbage 
på, at jeg kan blive en god mor."

Forælder, der har haft en familieven fra Mødrehjælpens lokalforening i Haderslev

NÅR DER ER 
BRUG FOR HJÆLP 
I 2019  uddelte frivillige 1.481 baby-

startpakker og reddede et barns 
fødselsdag med hjælpen Den 
Rullende Kagemand 1.292 gange.

162 FULDTIDS-
STILLINGER
Så meget svarer de 312.089
frivilligtimer til. Dermed udgør 
frivillige 63 % af Mødrehjælpens 
samlede arbejdskraft.
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Ny indsats skal sikre en god 
start på livet til flere børn
Mange børn får ikke den trygge start, de har brug for. I 2019 indgik Mødrehjælpen 
derfor et ambitiøst 5-årigt partnerskab med Egmont Fonden. 

"Gravide og nybagte 
forældre i Danmark har brug 

for langt bedre hjælp og støtte, 
end de får i dag, for det forringer 
børns livschancer betydeligt, hvis 
de ikke får en god start på livet. 
Sammen med Egmont Fonden 

vil Mødrehjælpen give 
småbørnsområdet et løft."

Direktør Ninna Thomsen i pressemeddelelse 
ved offentliggørelsen af 1000 Dage

orskning har for længst slået fast, 
at de første 1.000 dage af et barns 
liv har afgørende betydning for 

barnets muligheder for at udvikle sig og 
trives. Men desværre er mange nybagte 
forældre utrygge i forældrerollen, og 
flere mangler de nødvendige kompe-
tencer til at skabe tryghed og stimulere 
deres barn.
 Denne viden er baggrunden for, at 
Mødrehjælpens nye store partnerskab 
med Egmont Fonden hedder 1000 Dage. 
Sammen sætter vi nu gang i en indsats, 
der skal hjælpe småbørnsforældre i hele 
Danmark med at give deres børn en god 
start på livet.

En styrket indsats i den tidlige barndom
1000 Dage består af flere initiativer, som 
hver især skal bidrage til at styrke foræl-
drenes netværk, deres handlekompe-
tencer og barnets trivsel. 
 Der skal blandt andet udvikles et digi-
talt univers fyldt med faglige råd, solid 
vejledning og inspiration. Her vil man 
kunne finde brugerfortællinger og få in-
spiration gennem elektroniske lærings-
forløb. Man vil også kunne finde vej til 
gratis aktiviteter i Mødrehjælpens lokal-
foreninger eller ansøge om en babypak-
ke med tøj, legetøj og læringsmaterialer, 
der passer til barnets alder. Samtidig 
bliver 1000 Dage-universet en let ind-
gang til Mødrehjælpens landsdækkende 
rådgivning Holdepunkt.
 Et fællestræk for indsatserne i 1000 
Dage er, at de alle bygger oven på det  

F arbejde, som allerede foregår i Mødre-
hjælpen. Men med de nye tilbud styrker 
vi hjælpen til gravide og småbørnsforæl-
dre som Frederikke Winther, der i ar-
tiklen på næste side netop giver udtryk 
for, at hun manglede hjælp til at finde sig 
til rette i rollen som mor. 

Ny viden skal skabe politisk forandring
Et mål med 1000 Dage er også at skabe 

ny viden om gravide og småbørnsforæl-
dres udfordringer og behov. Denne viden 
vil Mødrehjælpen bringe videre til lokale 
og nationale beslutningstagere. 
 På den måde skal 1000 Dage både 
give konkret hjælp til gravide og forældre 
og samtidig sikre, at politikere træffer 
beslutninger, der bidrager til, at flere 
børn får den trygge start på livet, de har 
brug for.

Bekymringer forsvandt 
i Mødrehjælpen
Frederikke Winther fra Aalborg er en af de forældre, der kan nikke genkendende 
til en følelse af usikkerhed i rollen som nybagt mor. 

"Jeg var nervøs for, om jeg nu 
kunne klare det ansvar, der fulgte 

med et lille barn, og jeg havde 
ikke nogen at tale med."

Frederikke Winther om at blive gravid i en ung alder 

om 19-årig blev Frederikke Winther 
gravid med sit første barn Emily. 
Graviditeten var ikke planlagt, og 

den ændrede på et splitsekund Frederik-
kes hverdag. Fra at have levet et på 
mange måder uforpligtende ungdomsliv 
lurede nu en ukendt ny hverdag. Byture 
skulle udskiftes med baby og en rolle 
som forælder.
 
Manglede nogen at snakke med 
Forventningens glæde blev under gra-
viditeten overskygget af bekymringer 
og angst for, om hun kunne magte den 
store opgave at blive mor. 
 ”Jeg var nervøs for, om jeg nu kunne 
klare det ansvar, der fulgte med et lille 
barn, og jeg havde ikke nogen at tale 
med,” siger Frederikke Winther. 
 ”Da jeg blev gravid, gik alle mine 
venner og veninder jo stadig i byen hver 
weekend. Jeg manglede virkelig nogle at 
dele min situation med.”
 
En lettelse at få hjælp 
Frederikkes sundhedsplejerske anbe-
falede hende at kontakte Mødrehjælpen. 
Her begyndte hun i et gruppeforløb med 
andre nybagte mødre og deres børn. 
 ”Det var én ud af mange bekymring-
er, der forsvandt, da jeg fandt ud af, at 
jeg kunne få hjælp hos Mødrehjælpen,” 
siger Frederikke. 
 ”Det var rigtig godt for mig at tale 
med andre ligesindede. Det hjalp mig til 
at finde mig til rette i rollen som mor.”

S
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360 graders hjælp styrker 
unge i forældrerollen
Mødrehjælpen samarbejder med kommuner og regioner om at give gravide 
og forældre et stabilt ståsted i den første turbulente tid som nybagt familie.

"Det har fungeret godt, at al hjælpen er samlet ét 
sted. Man kan mærke, at de alle er der til at tage 

hånd om en, så man bliver jo helt vildt tryg."
Mor i Unge Familier på Vej i Aarhus

KORTE 
UDDANNELSER
30 % af brugerne i ungeindsats-
erne har ingen uddannelse 
eller kun folkeskolens afgangs-
eksamen.

SAMMEN OG 
HVER FOR SIG 
Der er stor forskel på 
mødrene i ungeindsatserne. 
I indsatsen På Vej i Køben-
havns Sydhavn er 57 % 
enlige. I Unge Familier på Vej 
i Aarhus er 88 % i et forhold. 

n graviditet er for mange en sårbar 
tid, hvor både bekymringer og usik-
kerhed blander sig med glæden 

over det lille barn, der er på vej. Er man 
ung, kan tiden være særlig svær. For skal 
man nu flytte hjemmefra? Holder for-
holdet til barndomskæresten? Hvad vil 
veninderne sige? Og er det overhovedet 
muligt at passe både skole og barn? 
 I Mødrehjælpens ungeindsatser får 
gravide og forældre under 30 år mulighed 
for at vende bekymringer, tvivl og alle de 
svære følelser. Her arbejder jordemødre, 
sundhedsplejersker, socialrådgivere, ud-
dannelsesvejledere og frivillige mentorer 
sammen i det fælles tilbud på tværs af 
region, kommune og Mødrehjælpen. På 
den måde kan vi give både mødre og fæd- 
re en hjælp, der matcher netop deres 
situation. 

Unge finder vej i både 
forældreskab og fremtid
Der arbejdes blandt andet med at styrke 
deltagernes kompetencer og handlemu-
ligheder som forældre gennem indi-
viduelle samtaler og gruppeforløb med 
undervisning, erfaringsudveksling og op-
læg. Samtidig får deltagerne mulighed 
for at indgå i et støttende fællesskab 
med andre unge, ligesom de får hjælp til 
at påbegynde uddannelse eller beskæfti-
gelse, når barslen er slut. 

En femtedel flere i uddannelse og job 
Unge Familier på Vej i Aarhus og Aalborg, 
Familieskaber i Brønderslev og På Vej i 
Københavns Sydhavn er alle eksempler på 

ungeindsatser. Det samme gælder Fami- 
liens Huse i Esbjerg og Høje-Taastrup. 
Samlet set viser projekterne gode resul-
tater. Over 62 % af deltagerne oplevede, 
at forløbet styrkede deres forældrekom-
petencer, og andelen af forældre, som 
var i uddannelse eller beskæftigelse efter 
endt forløb, steg med 19 %. I alt fik 795 
gravide og forældre hjælp i partnerskab-
erne i 2019. 

Ny åben rådgivning i Fredericia
I december tog Mødrehjælpen hul på 
et helt nyt samarbejde med Fredericia 
Kommune, hvor en åben rådgivning for 
gravide og småbørnsfamilier kombine-
res med netværksskabende aktiviteter, 
som Mødrehjælpens nyoprettede lokal-
forening i byen skal tilbyde. 

Øget interesse for samarbejde
Mødrehjælpen har efterhånden mange 
års erfaring i disse forskellige former for 
samarbejde med kommuner og regioner, 
hvor fagligheder kombineres til gavn for 
familierne. Vi oplever en stadig stigende 
interesse fra kommuner og regioner i 
forhold til nye samarbejder, og ambi-
tionen er at etablere flere vellykkede 
partnerskaber de kommende år. Part-
nerskaberne har også oplevet politisk 
bevågenhed i 2019. Blandt andet besøg-
te socialminister Astrid Krag i november 
Familiens Hus i Høje-Taastrup for at op-
leve, hvordan huset støtter gravide og 
forældre. Der blev ved den lejlighed også 
tid til at vende fremtidige muligheder for 
at udbrede modellen.

E



"Julehjælpen 
gør en stor for-

skel. Med den er 
vores børn lidt 
mere som de 
andre børn."

Far, der har modtaget 
Mødrehjælpens Julehjælp

"Mødrehjælpen 
var der for mig. 
Det vil jeg altid 
være taknem-
melig for. Der-
for betaler jeg 

gladeligt et lille 
bidrag for at 

støtte sagen."
Line Mørk, som har støttet 

Mødrehjælpen i mere end 10 år

"Jeg er helt  
bevæget efter 
den korte sam-
tale. Bare det at 
blive forstået og 
lyttet til betød 

så meget."
Forælder i Holdepunkts chatrådgivning

"Tusind tak! 
Jeg fik den 

bedst tænkelige 
rådgivning."

Forælder i Holdepunkts
 telefonrådgivning

STOR TILFREDSHED 
95 % af brugerne i Unge Familier på Vej i
Aarhus var meget tilfredse med deres 
deltagelse.

FORSKELLIGE ROLLER 
Lokalforeningernes frivillige løfter 

forskellige opgaver. 48 % står i butik, 
42 % laver aktiviteter og 10 % bidrager 
i bestyrelserne.

FREMGANG PÅ 33 % 
14.331 gange har børn og voksne deltaget i aktiviteter i Mødrehjælpens lokalforeninger. 
Det er 34 % flere end i 2018.

KRAV MOD FATTIGDOM 
Mødrehjælpen kommer under valgkampen 

med et minimumskrav til den nye regerings 
første valgperiode: Halvér børnefattigdom-
men i Danmark!

BUTIKSÅBNING NR. 42
Mødrehjælpens lokalforening i Vording-

borg åbner ny butik. I alt kom der tre nye 
Mødrehjælpen-butikker i 2019.

VIGTIG VOLDSBEVILLING 
Mødrehjælpens ambulante voldstilbud, Ud 

af Voldens Skygge, sikres varig driftsstøtte i 
forbindelse med finansloven for 2020.

NYT PARTNERSKAB 
Mødrehjælpen og Egmont Fonden indgår 
det 5-årige partnerskab 1000 Dage, som er 
målrettet gravide småbørnsforældre.

20. APRIL 24. MAJ 15. OKTOBER 2. DECEMBER17. JULI

DELT BOPÆL SPLITTER 
Undersøgelse fra Mødrehjælpen viser, at 

reglen om delt bopæl i det nye skilsmisse-
system fra april giver store konflikter i 
familierne.

26. MARTS

LOV MOD PSYKISK VOLD
Ny lov gør psykisk vold strafbart – en ting 
Mødrehjælpen har arbejdet for politisk i 
flere år.

"Når man har børn, er ens omgangs-
kreds ikke vildt stor. Så er det hyg-
geligt og dejligt at komme her, hvor 
man kan snakke med andre og få et 

indblik i andre menneskers liv."
Mor, der har været med i Måltidet i Hillerød

"Anerkendelsen af psykisk vold 
har en kæmpe betydning for alle 
de børn og voksne, der hver dag 

lever i den psykiske vold." 
Vicedirektør Trine Schaldemose i Jyllands-Posten den 8. marts 2019

ØDELÆGGENDE VOLD
83 % af børnene i Ud af Voldens Skygge var udsat for psykisk vold, mens 87 % havde oplevet psykisk 
vold mod deres mor. Vold har langstrakte konsekvenser – de psykiske og fysiske følgevirkninger 
er blandt andet medvirkende til dårligere sundhed og sociale forhold. Af brugerne i Mødrehjælpens 
voldsindsatser er en tredjedel arbejdsløse, sygemeldte, i støttet beskæftigelse eller på pension.

100 % LANDSDÆKKENDE
I Mødrehjælpens landsdækkende råd-
givning, Holdepunkt, ringer og chatter 
brugere fra hele landet. I 2019 var vi i 
kontakt med brugere fra samtlige af 
landets 98 kommuner. Fordelingen på de 
fem regioner ser sådan ud.
 
- Region Hovedstaden: 38 %
- Region Midtjylland: 26 % 
- Region Syddanmark: 17 %
- Region Nordjylland: 10 %
- Region Sjælland: 9 %
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Voldsudsatte får tilliden tilbage 
Vold i hjemmet har mange former. Derfor yder Mødrehjælpen rådgivning 
og behandling tilpasset den enkelte families behov. 

ødrehjælpen får fortsat flere og 
flere henvendelser fra familier, 
hvor konfliktniveauet er tårn-

højt. I Holdepunkts rådgivning var vold 
det tema, næstflest brugere henvendte 
sig om i 2019, kun overgået af henven-
delser om samvær, bopæl og forældre-
myndighed.
 Mange voldsudsatte har svært ved 
at overskue, hvor de kan få hjælp, og 
hvilke konsekvenser, der kan være ved 
at forlade voldsudøveren. I Holdepunkt 
tilbyder vi råd og vejledning om de to  
aspekter, ligesom vi rådgiver om de soci-
ale, juridiske og økonomiske forhold, der 
skal tages hånd om, når det af hensyn til 
den voldsudsattes og børnenes sikkerhed 
er nødvendigt at forlade volden.

Selvværd bygges op i specialindsats
Nogle af de voldsudsatte, der kontakter 
Mødrehjælpen, har mulighed for at blive 
henvist til det specialiserede tilbud Ud 
af Voldens Skygge, som yder behand- 
ling til voldsudsatte mødre og deres 
børn. I 2019 hjalp Ud af Voldens Skygge 
190 kvinder og 235 børn. Det er flere 
end nogensinde. Behandlingen består 
af både individuelle samtaler og gruppe-
forløb. Her bearbejdes de psykiske følge-
virkninger af volden, og der er fokus på at 
skabe en tryg og stabil hverdag gennem 
rådgivning om fx boligforhold, samvær 
og økonomi. Børnenes trivsel arbejdes 
der med gennem samtaler, legeterapi og 
børnegrupper. 
 Blandt de kvinder, der afsluttede et 
forløb i 2019, oplevede fire ud af fem 
forbedringer i forhold til angst og depres-
sion. Knap halvdelen af de kvinder, der 
havde PTSD-symptomer ved start, havde 

M
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ikke længere disse symptomer efter endt 
forløb. Og 72 % oplevede et forbedret 
selvværd.

En sejr på finansloven
Ud af Voldens Skygge har i 11 år bidraget 
til at udvikle og skabe ny viden på volds-
området. Dog har indsatsen også levet 
en usikker tilværelse ved fra år til år at 
være afhængig af nye bevillinger fra 
fonde eller statslige puljer. Derfor var det 
en stor sejr, da Ud af Voldens Skygge i 
efteråret 2019 kom på finansloven. Den 
faste finansiering gør, at Mødrehjælpen 
også fremover kan hjælpe voldsudsatte 
til en mere stabil og tryg hverdag, og vi vil 
arbejde hårdt for at leve op til den aner-
kendelse af indsatsen, som nu er blevet 
vist os fra politisk hold. 

Ret til ambulant behandling til volds- 
udsatte voksne og børn
At være vidne til vold er lige så trauma-
tiserende, som selv at blive udsat for 
vold. Derfor er børnenes ret til behand-

ling helt afgørende. I 2019 blev der taget 
et vigtigt skridt, da beskyttelse af barnet 
mod vold – både som direkte offer og 
som vidne – blev skrevet ind i det nye 
skilsmissesystems formålsparagraf. 
 Mødrehjælpen kæmper fortsat for, 
at voldsudsatte får ret til ambulant be-
handling gennem lovgivningen, og ikke 
mindst at børn får en behandling, hvor 
voldsfagligheden er i højsædet. 

Samlet front mod vold 
Mødrehjælpen er en del af Lev Uden 
Vold – en national enhed mod vold i 
nære relationer. I Lev Uden Vold sæt-
ter vi, i fællesskab med Mandecentret, 
Dialog mod Vold, LOKK og Danner, fokus 
på voldens mange ansigter, behovet for 
indsatser og ikke mindst viden om vold. I 
2019 har Lev Uden Vold blandt andet ud-
givet en undersøgelse af kommunernes 
arbejde med vold, en bog til børn, der  
lever med vold, ligesom der løbende afhol-
des kurser for fagpersoner, som møder 
voldsudsatte i deres daglige arbejde. 

"Han gør alt, hvad han kan, for 
stadig at kontrollere og chikanere 
mig, og han bruger børnene som 

magtmiddel. På det punkt har 
Mødrehjælpen været uvurderlig.
 Jeg har fået et skub videre, så jeg 

kunne blive mig selv igen."
Mor, der har fået hjælp i Ud af Voldens Skygge

VOLDENS KARAKTER 
Samtlige kvinder i Ud af Voldens 

Skygge har været udsat for psykisk 
vold – over halvdelen på daglig basis. 
66 % har også oplevet fysisk vold, 
mens 85 % har fået trusler om vold. 

VOLDENS 
VARIGHED
 0-2 år: 10 %
 3-4 år: 23 % 
 5-10 år: 38 %
 Over 10 år: 29 %



Børnefamilierne viser vejen
De mange forældre, der rækker ud efter Mødrehjælpen, er vores vigtigste kilde 
til viden. De hjælper os med at synliggøre både problemer og løsninger over for 
beslutningstagerne. Når Mødrehjælpen fortæller politikerne om børnefamiliernes 
udfordringer og behov, så ved vi derfor, hvad vi taler om. Det har også i 2019 ført 
til solide aftryk i det politiske landskab. 

Brugernes svar har banet vejen for ny viden
I 2019 har vi arbejdet med at indsamle ny viden, der kan 
skabe værdi i fortalerindsatsen. Analysen af børnefat-
tigdom er blot det første eksempel på dette. Flere er på 
vej. Der blev i årets løb også arbejdet på en undersøgelse 
blandt unge forældre om deres udfordringer i uddannel-
sessystemet. Den bliver offentliggjort i første halvdel af 
2020. Derudover er der en analyse på vej af voldsudsattes 
behov for hjælp.

Nyt skilsmissesystem skulle løse konflikter, 
men gør det modsatte
I april 2019 så det nye familieretlige system dagens lys. 
Intentionen har været at skabe bedre rammer for børn 
i konfliktfyldte skilsmisser, men desværre er der afsat 
alt for få midler. Derfor venter tusindvis af familier nu i 
måneder på afgørelse i deres sager. Vi møder mange af 
de fortvivlede familier i vores rådgivning og har i løbet af 
året lagt massivt pres på for at få tilført flere ressourcer 
til systemet og for at få refleksionsperioden og kravet om 
delt bopæl ophævet. Det fortsætter vi med, indtil systemet 
fungerer efter hensigten. 

"Det er dybt problematisk. Først og fremmest for 
de mange børn, der lever i skilsmissernes krigszoner. 

For dem er det helt afgørende med en hurtig 
udredning og afklaring på et solidt grundlag. 

Det kan systemet ikke levere i dag."
Vicedirektør Trine Schaldemose om ventetider i de nye 
familieretshuse i Jyllands-Posten den 12. oktober 2019

"Børnefattigdom i Danmark skal 
helt afskaffes, og som det første 

skridt kræver vi, at en ny statsmini-
ster som minimum forpligter sig på 
at halvere antallet af børn, der lever 
i fattigdom i Danmark. Det skal ske 
i den kommende regeringsperiode."

Direktør Ninna Thomsen til Ritzau den 24. maj 2019

"Hvis vi skal bryde 
voldsarven, er det 

nødvendigt, at vi kan 
straffe, når børn er vidne 

til vold – både psykisk 
og fysisk vold."

Vicedirektør Trine Schaldemose i 
Berlingske Tidende den 26. januar 2019

Bekymrende børnefattigdom 
en mærkesag i 2019 
I foråret 2019 offentliggjorde Mød- 
rehjælpen en undersøgelse om 
børnefattigdom i Danmark. Vi spurg-
te de mange forældre, der har 
søgt julehjælp hos os, hvordan de 
oplever deres egen og børnenes 
sundhed, netværk, trivsel og over-
skud – alle de ting, der skal til for 
at skabe trygge rammer for en god 
barndom. Undersøgelsen var et 
indspark i valgkampen op til folket-
ingsvalget, hvor vi sammen med 
Red Barnet præsenterede et udspil 
med fem anbefalinger til regering-
en om, hvordan børnefattigdom 
kan bekæmpes. Undersøgelsen og 
anbefalingerne var med til at sætte 
børnefattigdommen på dagsor-
denen op til valget og førte blandt 
andet til, at regeringens støttepar-
tier krævede mindst en halvering 
af børnefattigdommen i den nu-
værende regeringsperiode. 

Ofre for psykisk vold mangler hjælp 
Kampen for bedre hjælp til børn og foræl-
dre udsat for psykisk vold har også været 
et hovedtema i fortalerindsatsen i 2019. 
Kriminaliseringen af psykisk vold tilbage i 
april var en milepæl i Mødrehjælpens ind-
sats for at få anerkendt denne ødelæggen-
de, men ofte usynlige voldsform. Psykisk 
vold er dog fortsat et stort problem, som 
skader børn i tusindvis, og trods tegn på 
politisk forståelse er der stadig lang vej, 
før alle kan få den hjælp, de har behov for.
Det vil vi også i 2020 arbejde for at ændre. 
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Kunsttryk og influencers bag 
solid støtte til Mødrehjælpen

Fra depression til kontanthjælp. 
Nu er der ikke råd til jul

I 2019 oplevede Mødrehjælpen økonomisk opbakning fra flere tusinde danskere. 
Støtten gør, at vi kan hjælpe endnu flere familier med at finde en vej ud af krisen, 
så de kan give deres børn en tryg barndom. 

Hvert år modtager Mødrehjælpen tusindvis af ansøgninger om julehjælp fra økonomisk 
trængte børnefamilier. En af ansøgerne sidste år var 34-årige Betina Jensen.

ed udgangen af 2019 havde Mød- 
rehjælpen over 30.000 faste støt-
ter. Derudover har overvæld-

ende mange danskere bakket op med 
engangsdonationer eller ved at handle i 
Mødrehjælpens webshop. Særligt i web-
shoppen var et kunsttryk af Dea Trier 
Mørch kaldet ’Den første sommer’ popu-
lært. 2.000 kunsttryk blev revet væk op 
til jul og hænger nu og pynter rundt om-
kring i landet. 
 Donationer fra privatpersoner gjorde 
det blandt andet muligt, at Mødrehjæl-
pen i 2019 var i stand til at give sommer-
feriehjælp til 569 børn, og at vi senere på 
året kunne uddele 500 flyverdragter til 
børn i økonomisk trængte familier.

Ambassadører bakker op
I 2019 kunne vi byde Isabel Christensen, 
hvis mormor selv er blevet hjulpet af 
Mødrehjælpen, velkommen som ambas-
sadør. Isabel hjalp med at samle over 

100.000 kr. ind til Mors dag. Derudover 
er også Sisse Bachmann, indehaver af 
smykkefirmaet Sui Ava, blevet ambas-
sadør. Sisse fik hjælp hos Mødrehjælpen 
i forbindelse med sin egen skilsmisse og 
vil nu gerne give noget tilbage. 

Influencers gav øget synlighed
Mødrehjælpen har i 2019 oplevet stor 
opbakning fra influencers, der frivilligt 
har haft lyst til at gøre en forskel for de 
familier, vi hjælper. Deres hjælp har båret 
Mødrehjælpens budskaber bredt ud på 
de sociale medier – særligt Instagram. 
 Blandt andet var FredesBlog, Szhirley, 
RockpaperDresses og Emilie Melgaard 
med opslag i december med til at sikre, 
at der blev samlet midler ind til at hjælpe 
rekordmange julehjælpsansøgere.
 Der skal også lyde en særlig tak til 
Mødrehjælpens lokalforeninger for stor 
opbakning til Fonden Mødrehjælpens 
nationale juleindsamling i 2019.

a Mødrehjælpen op til jul sidste 
år spurgte Betina Jensen, hvorfor 
hun havde søgt julehjælp, lød det 

ærlige svar: ”Jeg har ikke råd til at give 
min søn en jul.” 
 Efter en svær depression er Betina i 
dag på kontanthjælp, og det har sat sine 
økonomiske spor. 
 ”Han ved jo godt, at vi ikke har råd 
til ret meget ekstra. Jeg må tit sige nej til 
ham, når han spørger om noget, selvom 
det ikke er meget, han beder om. Når jeg 
siger nej, foreslår han, at han selv kan 
gøre noget for at tjene nogle penge. Men 
han er kun seks år gammel! Han burde 
slet ikke tænke på, hvordan vi får råd til 
ting," siger Betina.
 ”Jeg vil så gerne give min søn en god 
jul. Han hører, at alle kammeraterne hver 
dag vågner op til en pakke fra nissen. Det 
synes jeg jo også, at han fortjener."

Julehjælpen gav nyt håb 
2019 var ikke det første år, Betina søgte 
julehjælp i Mødrehjælpen. Da hun året 
forinden hørte om muligheden fra en 
veninde, var hun til at starte med betæn-
kelig ved at søge. Hun syntes, at det var 
svært at bede om hjælp. Med håbet om 
at kunne give sønnen Jake en jul, udfyldte 
hun alligevel ansøgningsskemaet – og da 
hun senere fik besked om, at hun havde 
fået julehjælp, åndede hun lettet op. 
 ”Jeg begyndte bare at stortude. Jeg 
kunne slet ikke forstå, at vi kunne være 
så heldige,” siger hun.

V D
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"I Mødrehjælpen 
følte jeg mig ikke 

alene. Og jeg 
følte mig rustet 
til al praktikken 
omkring mit nye 

liv. Det var en 
stor hjælp, som 
har motiveret 
mig til at være 
ambassadør."

Sisse Bachmann om den hjælp hun fik, da hun 
som højgravid stod midt i en skilsmisse

FLERE FØLGERE 
Antallet af følgere på Mødrehjælpens 
Instagram-profil blev næsten fordoblet 
i 2019 fra lidt over 3.500 i starten af 
året til tæt på 6.500 ved årets udgang.

DET BLEV JUL 
Det lykkedes at samle nok penge 

ind, til at 6.245 børn kunne få 
julehjælp i 2019. Familierne fik i snit 
1.221 kr. til julemad og gaver. 

"Jeg vil så gerne give min søn 
en god jul. Han hører, at alle 

vennerne hver dag vågner op til en 
pakke fra nissen. Det synes jeg jo 

også, at han fortjener."
Betina Jensen om, hvorfor hun søger julehjælp
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Årsregnskabet for 2019

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for 2019 er aflagt i overensstemmelse med lov 
om fonde og visse foreninger samt vedtægternes regnskabskrav.
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste 
år, bortset fra opstillingen af resultatopgørelsen og ændringen 
til lov om fonde og visse foreninger vedrørende arv og gaver, jf. 
nedenfor. 

Ændring til lov om fonde og visse foreninger
Pr. 1. februar 2019 ændredes anvendt regnskabspraksis ved-
rørende indregning af arv og gaver, så disse indregnes i re-
sultatopgørelsen, og dermed anvendes til uddeling i overens-
stemmelse 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 midler 
Indtægter fra private midler omfatter donationer i form af bi-
drag fra støtteforeningen samt øvrige donationer. Indtægterne 
indregnes, når indtægterne kan måles pålideligt, og det er 
sandsynligt, at betalingen finder sted. Der er ikke knyttet sær-

lige betingelser til indtægten.
 Derudover omfattes indtægter fra fonde og virksomheder 
som indregnes, når indtægten kan måles pålideligt, og det er 
sandsynligt, at betalingen finder sted. 
 Indtægter fra fondens kampagner indregnes, når indtægten 
kan måles pålideligt, og det er sandsynligt, at betalingen finder 
sted. 
 Private indtægter fra øremærkede projektindtægter i form af 
midler, hvor giver har betinget sig, at anvendelsen af midlerne 
skal opfylde nogle nærmere fastsatte mål e.l., indregnes i resul-
tatopgørelsen, når de givne betingelser er opfyldt. 

Indtægter fra offentlige midler
Indtægter fra offentlige midler indregnes, når indtægten kan 
måles pålideligt, og det er sandsynligt, at betalingen finder sted. 
 Offentlige indtægter fra øremærkede projektindtægter i form 
af midler, hvor giver har betinget sig, at anvendelsen af midlerne 
skal opfylde nogle nærmere fastsatte mål e.l., indregnes i resul-
tatopgørelsen, når de givne betingelser er opfyldt. 
 Beløb der er modtaget før betingelserne er opfyldt, indregnes 
som en forpligtelse i balancen.

Indtægter fra frivillighed
Omsætningen fra genbrugsbutikker indregnes i resultatop-
gørelsen ved salg af varer.
 Overskudsandel fra lokalforeninger indregnes på modtagel-
sestidspunktet.

Arv og gave
Med virkning pr. 1. februar 2019 er §9 i lov om fonde og visse 
foreninger ændret. Ændringen har konsekvens for den regn-
skabsmæssige behandling af arve- og gavebeløb.
 For aktiver, som fonden har modtaget i gave før lovens ikraft-
træden eller har arvet fra en arvelader, der er afgået ved døden 
før lovens ikrafttræden, gælder at arve- og gavebeløb indregnes 
i den bundne egenkapital medmindre arvelader eller gavegiver 
har bestemt, at aktiverne er frie midler. 
 Herefter gælder det, at arve- og gavebeløb indregnes i resul-
tatopgørelsen som frie midler og anvendes til uddeling eller hen-
læggelse til formuen, medmindre arvelader eller gavegiver har 
angivet, hvad arven eller gaven skal anvendes til. Når arvelader 
eller gavegiver har angivet, hvad arven eller gaven skal anvendes 
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Fondsfinansierede initiativer Det Obelske Familiefond, Egmont Fonden, Liljeborg, Nordea-Fonden, Oak Foundation, Ole Kirks Fond Øvrige fondsbidrag Albion-Fondet, Antoniusfonden, Augustinus  
Fonden, Boligselskabernes Landsforening (BL,BSF og LBF), Buschardfonden, Bygma Fonden, C.A. Tesch´s og Hustrus Fond, Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond, Cold Stores 
Fond (I C Møllers Legat), Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond, Dansk Tennis Fond, Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond, Dorte Enid og Viggo Carstensens Almenvelgørende Fond, Ellen 
og Knud Dalhoff Larsens Fond, Enid Ingemanns Fond, Enkefru Juliane Buntzens Mindelegat, Enkefru Sophie Fonnesbech, født Maag´s Legatfond, F.C. Mathiesens Fond, Fabrikant Adolph Møller og Hustru 
Antoinette Møllers Fond, Fabrikant Chas. Otzens Fond, FLS Industries A/S Gavefond, Fodbold Fonden, Fonden af 24. december 2008, Fonden af 24. februar 1992, Frantz Hoffmanns Mindelegat, Frederiksberg-
Fonden, Generalkonsul Jens Olsens Fond, Gerda Laustsens Fond, Gerda og Hans Frederiksens Mindefond, Gerda og Lars Christensens Familiefond, Godsejer Peter Friedlieb Lagonis legatfond, Grete og Johan 
Herholdts Fond, Gurli og Paul Madsens Fond, Hannes Fond, Heinrich og Laurine Jessens Fond, Hempel Fonden, Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond, L. Scheeles Fond, Lemvigh-Müller Fonden, 
Louis Petersens Legat, Lysgaard Fonden, Oswald Christensens mindelegat, Paula og Axel Nissens Legat, Politiken-Fonden, Poul Due Jensens Fond, Simon Spies Fonden, Snedkermester Axel Wichmann og fru 
Else Wichmanns fond, Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond, Toyota-Fonden, Tranes fond, Tuborgfondet, Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger, Verdensstjernefonden, Vinhandler N.O. 
Andersens Legat, 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, 
Helsingør, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Horsens, Kalundborg, Kerteminde, Kolding, Køge, Lyngby, Maribo, Middelfart, Nykøbing Falster, Næstved, Nørrebro, Randers, Roskilde, Silkeborg, Sønderborg, Vejle, 
Viborg, Aalborg.

Kampagner, butikssalg og 
donationer sikrer sund vækst

*Beregningen af administrationsprocenten tager udgangspunkt i ISOBROs standardopgørelsesmetode.

ødrehjælpens indtægter er 
steget fra 73.770 t.kr. i regn-
skabsåret 2018 til 76.479 t.kr. i 

2019. Sammenholdt med, at endnu flere 
frivillige i årets løb har bakket op om 
Mødrehjælpens arbejde, har det medvir-
ket til, at vi i 2019 kunne imødekomme 
rekordmange henvendelser og dermed 
hjælpe flere brugere end nogensinde. 

Private bidrag en central indtægtskilde
De primære årsager til den flotte ind-
tægtsstigning på 2.709 t.kr. er vækst på 
det frivillige område, en vellykket kam-
pagneindsats samt øgede donationer fra 
private. 
 I alt udgør indtægter fra faste støt-
ter og engangsdonationer 65 %, mens 
offentlige tilskud udgør 28 % af Mødre-

hjælpens indtægter. Herudover har Mød-
rehjælpen også i 2019 modtaget en stor 
og vigtig støtte fra en lang række fonde 
og virksomheder.

Egenkapital stiger
Den samlede egenkapital var 69.495 
t.kr. pr. 31. december 2019, hvoraf den 
bundne egenkapital udgør 59.845 t.kr. 
I regnskabsåret 2018 var den samlede 
egenkapital 62.847 t.kr, heraf udgør 
den bundne egenkapital 55.543 t.kr. 
Stigningen i den bundne egenkapital på 
4.302 t.kr. skyldes, at Mødrehjælpen har 
modtaget arv samt en gave i forbindelse 
med erhvervelsen af rådgivningshuset i 
København på Abel Cathrines Gade 13. 
Gaven anvendes til nedbringelse af fond-
ens prioritetsgæld. 

Den frie egenkapital er ligeledes steget 
fra regnskabsåret 2018 til 2019 med 
2.343 t.kr. Årsagen til det findes i årets 
overskud. 

Begivenheder efter statusdagen
Der er ikke indtruffet begivenheder efter 
regnskabsårets udløb og frem til årsrap-
portens underskrivelse, der anses for 
væsentligt at kunne ændre vurderingen 
af årsrapporten for fonden. 
 Fremkomsten af coronavirussen (CO-
VID-19) kan dog få negativ indvirkning 
på fondens forventninger til resultatet 
for 2020. Det er på offentliggørelsestids-
punktet ikke muligt at vurdere omfanget 
af den eventuelle negative betydning.

M

SÅDAN TJENER 
VI PENGENE

 Private midler 65 %

 Offentlige midler 28 %

 Frivillighed 7 %

SÅDAN BRUGER
VI PENGENE

 Hjælp til sårbare børnefamilier og gravide 65 % 

 Familiepolitisk arbejde 7 %

 Indtægtsskabende virksomhed 23 %

 *Administration 5 %
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til, føres beløbet regnskabsmæssigt i overensstemmelse hermed.

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

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

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtæg-
ter og -omkostninger 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 hovedbestyrelsen 
beslutte, at den resterende del af årets resultat skal reserveres 
til en særlig formålsbestemt aktivitet under egenkapital. 
 Når en særlig formålsbestemt aktivitet efterfølgende an-
vendes, sker det ved, at anvendelsen tages til indtægt i resultat-
disponeringen. 

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 værdiansættes til anskaffelsespris. I 
noten anføres beholdningens værdi opgjort til børskurser pr. 31. 
december.

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

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgræsningsposter indregnet under aktiver omfatter af-
holdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. 
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 disponeret til 
gennemførelse af særlige formålsbestemte aktiviteter i efter- 
følgende regnskabsår, eller som vedrører indtægtsførte 
øremærkede midler, der endnu ikke er anvendt.

Andre hensættelser
Andre hensættelser består af forpligtelser, der vedrører 
øremærkede projekter. 

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 lånoptagelse og den nominelle værdi, der skal til-
bagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden 
som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive 
rentes metode. 

Skat
Fonden Mødrehjælpen er kun skattepligtig af et eventuelt  
erhvervsmæssigt overskud og er efter selskabsskattelovens  
bestemmelser fritaget for indsendelse af selvangivelse.

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2019

2019 / KR. 2018 / T.KR.

 

195.776

21.148.026

49.916.019

5.415.156

 

196

20.098

48.979

4.693

 

5.081.025

3.721.241

(1.270.193)

3.623.971

232.759

185.448

76.479.201

48.254.271

17.069.646

(11.088)

0

47.311

2.342.690

2.342.690

 

6.989

3.845

(8.054)

1.270

277

229

73.770

52.974

16.811

(32)

0

48

(6.816)

(6.816)

2.353.018

74.126.183

(6.849)

80.619

NOTE

 

6 

1

 

3

3

4

 

3

3

5

 

 

INDTÆGTER

ÅRETS AFSKRIVNINGER

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:

Private midler

Offentlige midler

Frivillighed 

INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE VIRKSOMHED I ALT

OMKOSTNINGER

Hjælp til sårbare børnefamilier og gravide

Familiepolitisk arbejde

Indtægtsskabende virksomhed

Administration

Anvendt af reserve til rådgivningen

Anvendt af strategiske aktiviteter

Henlagt til reserve til rådgivningen

Finansielle indtægter

Overført til næste år

Finansielle omkostninger

FINANSIELLE POSTER I ALT

ÅRETS RESULTAT (UNDERSKUD)

OMKOSTNINGER I ALT

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG FINANSIELLE POSTER 
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59.845.433 

3.623.971 

5.016.595 

69.494.506 

100.104 

17.818.808 

59.845.433 

1.008.507 

9.649.073 

100.104 

15.950.173 

1.868.635

2.780.827

55.543

1.270

5.015

62.847

0

18.731

55.543

1.019

7.304

0

18.731

0

2.767

2019 / KR. 2018 / T.KR.

6.340.654 

7.978.650 

37.145.835 

2.226.896 

19.327.027 

106.740.445 

9.517

3.674

37.811

3.122

19.080

100.658

 

11

 

10

12

13

14

 

NOTE

17,18

15

2, 16

 

 

 

BUNDEN KAPITAL

BUNDEN KAPITAL

Reserve til rådgivning

Reserve til øvrige aktiviteter

Overført resultat

Disponible midler

EGENKAPITAL 

Andre hensættelser 

Priotitetsgæld

Feriepengeforpligtelse 

Andre hensættelser i alt

Langfristede gældsforpligtelser

Prioritetsgæld

Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 

Leverandørgæld

Anden gæld

Periodiserede øremærkede tilskud 

Kortfristede gældsforpligtelser

GÆLDSFORPLIGTELSER

PASSIVER 

Balance pr. 31. december 2019

Side 32

Balance pr. 31. december 2019

62.247.506

62.247.506

2.460.004

16.328.927

848.570

3.249.138

 

13.868.923

78.576.433

2.323.929

316.974

656.273

2019 / KR.

7.394.884

22.996.447

28.164.012

232.685

(2.460.004)

106.740.445

62.443

62.443

729

14.598

990

3.897

 

13.869

77.041

3.525

367

786

2018 / T.KR.

9.565

14.457

23.617

324

(729)

100.658

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



Side 34 Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

 

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

Noter

2019 / KR. 2018 / T.KR.
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1.836.661 

21.148.026 

6.300.000 

909.251 

12.103.114

2019 / KR.

3.673.830 

25.347.206

(22.061.116)

 (89.558)

25.347.206

7.978.650

(1.184.419) 

0

1.547.040

745.667 

 

1.777

20.098

6.200

1.041

11.080

2018 / T.KR.

2.751

11.337

(21.691)

(21)

20.680

3.674

(381)

9.343

1.151

1.185

1. Offentlige midler 

Finansloven 

Tips- og lottomidler (ULFRI-puljen)

Momskompensation 

Offentlige projekttilskud 

OFFENTLIGE MIDLER I ALT 

De anvendte tilskud fra henholdsvis Finansloven og tips- og lottomidler (ULFRI-puljen) er anvendt indenfor fondens formål og jf. bevillingsbrevets betingelser. 
Der henvises til årsberetningen, som beskriver hvordan bevillingerne er anvendt. 

Periodiserede øremærkede tilskud primo

Årets modtagne offentlige indtægter

Årets omkostninger

Tilgodehavende projektdebitorer primo 

Årets modtagne private indtægter

Årets drift

Tilbagebetaling primo 

PERIODISEREDE ØREMÆRKEDE TILSKUD ULTIMO

Tilgodehavende projektdebitorer ultimo

2. Øremærkede projekter

Noter

6. Grunde og bygninger

62.867.463

 0

0

62.866

0

1

Kostpris 1. januar 2019

Tilgang 

Afgang

62.867.463 62.867Kostpris 31. december 2019

(424.181)

(195.776)

(228)

(196)

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019

Årets afskrivning 

(619.957)

62.247.506

(424)

62.443

Af- og nedskrivninger 31. december 2019

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2019

7. Værdipapirer 

13.868.923

13.518.385

219.726

47.963

49.285

316.974

13.869

14.116

236

69

62

367

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2019

Børskurs pr. 31. december 2019

8. Andre tilgodehavender

Lønrefusion 

Renteperiodisering 

Andre tilgodehavender

ANDRE TILGODEHAVENDER I ALT 

13.626.069

242.854 

13.869

0

Værdipapirer

Depotkonto 

Den kontante offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2018 andrager 25.000 t.kr. Ejendommen har gennemgået en gennemgribende renovering.

 

1.121 

243.825 

231.564 

232.685 

 

2

344

322

324

9. Værdipapirer

Værdipapirer

Depotkonto 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2019

Børskurs pr. 31. december 2019

 

217.515

8.623

232.759

6.621

 

269

0

277

8

4. Finansielle indtægter

Renteindtægter 

Indtægter af værdipapirer

Handelsrenter

FINANSIELLE INDTÆGTER I ALT

0

0

15.679 

31.632

0

8

0

40

5. Finansielle omkostninger

Renter prioritetsgæld

Handelsrenter

47.311 48

Renter bank 

Gebyrer m.v.

FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT

46.325.346 

1.069.636 

6.931.997 

54.326.979 

94 

312.089 timer 

162 

47.348

1.030

7.177

55.555

98

267.192 timer

139

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

3. Personaleomkostninger
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-

2019 / KR. 2018 / T.KR.

62.247.506 62.443

13.868.923

2.460.004

13.869

729

78.576.433

18.731.000

59.845.433

77.041

21.498

55.543

(1.270.193)

3.623.971

3.623.971

(8.054)

1.270

1.270

1.270.193 8.054

 

(11.088)

1.008.507

1.019.595

 

(32)

1.019

1.051

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 2019

11. Reserve for rådgivning

Saldo pr. 1. januar 2019

12. Reserve for øvrige aktiviteter 

Saldo pr. 1. januar 2019

Anvendt af reserve for øvrige aktiviteter

RESERVE FOR ØVRIGE AKTIVITETER PR. 31. DECEMBER 2019

Noter
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 810

 210

 

 

 

6.340.654 

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

2019 / KR. 2018 / T.KR.

810.159

167.667

5.014.638 

1.957 

 00

4.273.019 

219.661 

1.499.080 

5.016.595 

1.008.507

810

178

5.012

3

5.481

395

3.285

5.015

1.019

267.096 

7.401.453

756 

7.978.650

81.042 

577.197

200

2.890

15

3.674

68

784

9.517

 0 73

Specifikation af reserve for øvrige aktiviteter: 

Efteruddannelse til fondens medarbejdere

Udvikling, investering og vedligeholdelse

Strategiske aktiviteter

Saldo pr. 1. januar 2019

Kursregulering

Overført resultat jf. resultatdisponering

Ferie- og feriefridagforpligtelse

Lønrelaterede poster

Lønninger

Samlet prioritetsgæld der forfalder til betaling efter mere end 5 år er 4.687 t.kr. Lånet er afviklet i 2026.

OVERFØRT RESULTAT PR. 31. DECEMBER 2019

ØVRIGE AKTIVITETER PR. 31. DECEMBER 2019

13. Overført resultat

14. Langfristet gældsforpligtelse 

15. Anden gæld

Afsat revision- og rådgivningshonorar

Rådgivnings- og uddelingsprojekter

Gavekasser m.v.

Frivilligafdelingens projekter

Øvrig anden gæld

PERIODISEREDE ØREMÆRKEDE TILSKUD I ALT 

ANDEN GÆLD I ALT 

Alexandrakollegiet 

16. Periodiserede øremærkede tilskud

55.542.923 

1.246.908 

52.240

240

3.056.196 3.000

(594) 

59.845.433 

63

55.543

10. Bunden egenkapital 

Saldo pr. 1. januar 2019

Indgået arv

Modtagne gaver til bunden egenkapital

Kursregulering

BUNDEN EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2019
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17. Sikkerhedsstillelser 
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendommen. Ejendommens 
bogførte værdi er 62.248 t.kr.
 Fonden Mødrehjælpen er gennem 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. Forpligtelsen udgør 
394 t.kr. pr. 31. december 2019.
 Fonden Mødrehjælpens lejemål på Boulevarden 30,4. i  
Aalborg kan opsiges med 6 måneders varsel. Forpligtelsen 
udgør 118 t.kr. pr. 31. december 2019.
 Fonden Mødrehjælpen har indgået 7 lejemål til genbrugs-
butikker. Den samlede forpligtelse udgør 278 t.kr. pr. 31.  
december 2019.

Noter
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