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Resultatopgørelse

LEDELSESPÅTEGNING

Side 2

Fondsbestyrelsen og den daglige leder har behandlet og godkendt årsrapporten for Fonden Projekt
UDENFOR for regnskabsåret 2021.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december 2020 om
regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social- og
Indenrigsministeriet.
Ledelsen erklærer, at Fonden projekt UDENFOR i 2021 har afholdt indsamlinger i henhold til
indsamlingsloven.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til godkendelse.
Ledelsen erklærer, at Fonden projekt UDENFOR i 2021 har afholdt indsamlinger i henhold til
indsamlingsloven, og at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i
indsamlingsloven og bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 4.

København, den 7. marts 2022

Bo Heide-Jochimsen
Direktør

I fondsbestyrelsen:

__________________

__________________

__________________

Laila Walther

Birthe Povlsen

Troels Boldt Rømer

__________________

__________________

__________________

Jens Elmelund Sørensen

Lars Benjaminsen

Charlotte Vange Løvstad

Formand

__________________
Robin Aagaard Jæger

Pia Justesen
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Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret
2021.

LEDELSESBERETNING

Side 3

På projektniveau blev to metodeudviklende initiativer afsluttet i år. I foråret lukkede vi
”Levefællesskabet” ned i projekt UDENFOR-regi. Efter et godt og konstruktivt samarbejde
omkring overlevering, lever projektet nu videre hos Aarhus Kommune, og vi ønsker alle beboere
det bedste i fremtiden. Erfaringerne fra projektet udgav vi i januar i publikationen ”UDENFOR i
Aarhus – Brugerinddragelse i Byggeri af Boliger og i Etableringen af Hjem”. Ved årets afslutning
overdrog vi ”Projekt Locker Room” til gode hænder hos værestedet Hugs and Food, så udsatte
gadesovere fortsat har mulighed for at opbevare deres ejendele trygt og sikkert, mens de
sideløbende kan få hjælp og støtte til andre problematikker. Hugs and Food har været en nær
samarbejdspartner i hele projektets løbetid.
Vi er fortsat en del af Københavns Kommunes Transitprogram, hvor vi hjælper særligt sårbare
hjemløse migranter med en transit til en mindre udsat position, ligesom vi fortsat er
samarbejdspartner i det fireårige forskningsprojekt ”Dark Design – Social Eksklusion i Byens
Rum.”
Som et af årets højdepunkter søsatte vi i oktober et nyt projekt, der har kickstartet en vigtig proces
i vores organisation. Mens forskning fra udlandet peger på, at LGBT+ personer er
overrepræsenterede blandt mennesker i hjemløshed, mangler vi viden på området i Danmark.
Derfor har vi startet et pilotstudie, der udforsker skæringspunktet mellem LGBT+ personer og
hjemløshed i en dansk kontekst. Projektet skal i første omgang køre i et år, og vi ser frem til at
blive – og gøre andre – klogere på området.
Efter positive resultater fra 2020 har vi i år fortsat arbejdet med indlogering af gadesovere på
hotel, som en del af vores socialfaglige indsats. Vores erfaringer med metoden udgav vi midt på
året i publikationen ”Hotelophold – en vej væk fra gaden”. Publikationen kan findes på vores nye
hjemmeside, som vi lancerede i september, sammen med en række nye vidensartikler om
hjemløse gadesoveres vilkår, problematikker og behov.
Internationalt har vi været engageret i tre ERASMUS+ projekter, som har givet os nye inputs til
vores arbejde på gaden og styrket erfarings- og vidensdelingen med fagfolk i andre europæiske
lande. Samtidig har vi igen i år været aktive i den europæiske paraplyorganisation ’FEANTSA’,
blandt andet som medlem af bestyrelsen. I projekt UDENFOR har vi længe talt for
nødvendigheden af et forpligtende samarbejde på tværs af EU på hjemløshedsområdet. Derfor var
det med stor optimisme, at vi i juni, efter mange års engagement i paraplyorganisationen, kunne
hilse en europæisk platform til bekæmpelse af hjemløshed på EU-niveau velkommen.
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I 2021 har projekt UDENFOR hjulpet omtrent 160 hjemløse borgere med skadesreducerende
tiltag. Af dem har 65 særligt udsatte gadesovere, gennem længerevarende støtteforløb, fået hjælp
til at rykke tættere på et liv i en mindre udsat position. Den Mobile Café har kørt på gaden 236
gange med 9.000 måltider mad til gadens folk. Sideløbende har vi formidlet viden om bl.a.
kvinders hjemløshed, gadesoveres vilkår, sårbare hjemløse migranter, vaccination af hjemløse
borgere og kriminaliserende lovgivning til elever, studerende, aktører på hjemløshedsområdet,
politikere og interesserede medborgere.

LEDELSESBERETNING
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projekt UDENFOR har i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og
indsamlingsbekendtgørelsen i 2021 foretaget indsamling af midler til vores aktiviteter.
Indsamlingerne er foregået via organisationens hjemmeside, en ekstern indsamlingsplatform og
sociale medier, hvor vi løbende har opfordret sidernes besøgende til at give et bidrag til projekt
UDENFORs arbejde for at forbedre forholdene for samfundets absolut udstødte (jf.
organisationens vedtægtsgrundlag). Udover midler til organisationens generelle arbejde har vi
samlet specifikt ind til uddeling af mad i ”Den Mobile Café” og til indkøb af mobiletelefoner, som
vi kunne give videre på gaden. Vi har i alt modtaget kr. 799.679 fra privatpersoner og firmaer.
Derudover er 9 naturaliedonationer (i form af bl.a. tæpper, tøj og kolonialvarer) opgjort til kr.
14.450. Administrationen af indsamlingsplatformen dækkes af projekt UDENFOR.
projekt UDENFOR er ultimo 2021 bestående af en bestyrelse på syv medlemmer, en direktør, 15
ansatte og 35 frivillige. Organisationen har overordnet fulgt budgettet for 2021 og vores
forventninger til 2022 er en fortsat veldreven organisation. Vi har over de senere år opbygget en
egenkapital, der ruster os til at kunne håndtere de økonomiske og tidsmæssige uforudsigeligheder,
der ofte følger med projektbaseret arbejde, uden at skulle gå på kompromis med organisationens
formålsbestemte basisaktiviteter: at kombinere indsamling og formidling af viden om hjemløshed
med socialfaglige indsatser via en opsøgende gadeplansindsats og via ”Den Mobile Café”.

Bo Heide-Jochimsen
Direktør
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Vores aktiviteter har været finansieret af både offentlige og private midler. Organisationens
væsentligste økonomiske grundlag har været en finanslovsbevilling på 6.3 mio. kr. Herudover
modtog vi i 2021 støtte fra TrygFonden til videreførelse af ”Projekt Locker Room”, fra
Augustinusfonden til indkøb af soveposer og andet kvalitetsudstyr til natten, fra Fondation
Juchum til julearrangement og uddelinger på gaden og fra Simon Spies Fonden til organisationens
generelle arbejde for at forbedre vilkårene for sårbare gadesovere. Socialstyrelsen har desuden
bevilliget midler til en ekstra COVID19-indsats, og Københavns Kommune har bevilliget midler
til opkvalificering af organisationens frivillige arbejde og til vores medvirken i
Transitprogrammet. Til internationalt erfaringsudvekslingsarbejde har organi¬sationen modtaget
bevillinger fra EU-kommissionen.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Side 5

Til bestyrelsen i Fonden projekt UDENFOR
Konklusion

Vi har revideret årsrapporten for Fonden projekt UDENFOR for perioden 1. januar 2021 – 31
december 2021. Årsrapporten udarbejdes efter retningslinjerne i Bekendtgørelse nr. 2282 af 29.
december 2020 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer
under Social- og Indenrigsministeriet, der i det følgende er kaldet ”tilskudsgivernes
retningslinjer”.
Det er vores opfattelse, at årsrapporten i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet
revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 2282 af 29. december
2020 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Socialog Indenrigsministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsrapporten”. Vi er uafhængige af
tilskudsmodtager 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.
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i
distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at årsrapporten er udarbejdet i henhold til tilskudsgivers
retningslinjer. Årsrapporten er udarbejdet med henblik på at hjælpe tilskudsmodtager til
overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i tilskudsgivers retningslinjer. Som følge
heraf kan årsrapporten være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for tilskudsmodtager og tilskudsgiver og bør
ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end tilskudsmodtager og tilskudsgiver.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsrapporten, der i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer. Ledelsen har endvidere
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
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Grundlag for konklusion
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Revisors ansvar for revisionen 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. 2282 af 29. december 2020 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for
modtagere af tilskud fra puljer under Social- og Indenrigsministeriet, foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation 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
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende 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 ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan
skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 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 billede heraf.

•

Penneo dokumentnøgle: H0PTF-0BQQ1-0HE1C-EW4GJ-MQSLZ-PLXQE

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring 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. 2282 af 29. december 2020 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for
modtagere af tilskud fra puljer under Social- og Indenrigsministeriet, altid vil afdække væsentlig
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl
og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller
samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag
af årsrapporten.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
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Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

I tilknytning til vores revision af årsrapporten er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for
offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de
udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige
økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af
årsrapporten.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet
eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.
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 7. marts 2022
BUUS JENSEN
Statsautoriserede revisorer

Arne Sørensen
Statsaut. revisor
mne27757
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Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler
og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af årsrapporten. Ledelsen
har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med retningslinjerne i Bekendtgørelse nr. 2282 af 29.
december 2020 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer
under Social- og Indenrigsministeriet.
Resultatopgørelsen
Indtægter er periodiseret og medregnes således i det år, de vedrører. Projekter, som ikke er
afsluttet ved regnskabsårets slutning, passiveres en del af det oppebårne tilskud som
henlæggelser til opfyldelse af fondens formål.
Administrationsomkostninger medregnes efter faktureringsprincippet.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger,
realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.
Fondsskat
I resultatopgørelsen indgår fondsskat af årets resultat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter
og ikke fradragsberettigede omkostninger.
Den del af fondsskatten, der faktisk skal betales på grundlag af årets skatteplitige indkomst, er i
balancen opført under gæld, medens udskudt skat indgår i regnskabsposten hensatte forpligtelser.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkummulerede
afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes
forventede brugstider:
Andre anlægs, driftsmateriel og inventar

3-5 år
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Finansielle poster
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Deposita
Deposita indregnes til kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efter følgende regnskabsår.
Likvider
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Periodeafgrænsningsposter

RESULTATOPGØRELSE FOR 2021
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Note

Realiseret
2020

1 Grundbevilling fra Socialstyrelsen

6.300.000

6.300.000

6.300.000

1 Bevillinger og øvrige indtægter

2.148.826

1.250.800

3.014.082

INDTÆGTER

8.448.826

7.550.800

9.314.082

Direkte projektomkostninger

6.359.862

6.534.048

6.279.825

514.376

455.443

598.864

79.334

16.635

56.965

4 Administrationsomkostninger

572.229

445.000

1.036.646

5 Autoomkostninger

112.408

83.179

67.261

7.638.209

7.534.305

8.039.561

810.617

16.495

1.274.521

Afskrivninger

15.861

-

-

AFSKRIVNINGER

15.861

-

-

Finansielle poster

-33.209

-3.090

-19.335

FINANSIELLE POSTER

-33.209

-3.090

-19.335

DRIFTSRESULTAT

761.547

13.405

1.255.186

2 Lokaleomkostninger
3 Repræsentations- og rejseomkostninger

OMKOSTNINGER
RESULTAT EFTER PROJEKTER

Uddelinger
Årets uddelinger
Heraf tidligere hensat til senere uddeling
Hensat til senere uddeling

216.116

-

-732.000

-300.000

-515.884

-300.000

RESULTAT FØR SKAT
Skat af årets resultat

245.663
-

955.186
-

ÅRETS RESULTAT

245.663

955.186

970.243
245.663

15.057
955.186

1.215.906

970.243

Til disposition
Disponibel kapital pr. 1/1 2021
Årets resultat
Disponibel kapital pr. 31/12 2021

Der overføres som disponibel kapital til anvendelse efter fondens formål i kommende år.
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Realiseret
2021

Budget (ikke
revideret)
2021

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
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31/12 2021

Note

31/12 2020

AKTIVER
Frie midler
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmidler og inventar

337.919

-

337.919

-

168.213

168.213

168.213

168.213

506.132

168.213

4.163
2.740.466

2.763
3.439.452

2.744.629

3.442.215

325.125
-

336.810
-

325.125

336.810

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

3.069.754

3.779.025

AKTIVER

3.575.886

3.947.238

Depositum

ANLÆGSAKTIVER
Omsætningsaktiver
6 Tilgodehavender
Likvide midler
OMSÆTNINGSAKTIVER FRIE MIDLER
Bundne midler
Værdipapirer
Likvide midler
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Finansielle anlægsaktiver

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

Side 12

31/12 2021

Note

31/12 2020

PASSIVER
Egenkapital
Fondskapital

300.000

300.000

Disponibel kapital:
Overført fra tidligere år

970.243

Årets resultat

245.663

EGENKAPITAL

15.057
1.215.906

955.186

1.515.906

1.270.243

815.884
810.860

300.000
1.223.726

1.626.744

1.523.726

163.291
269.945

234.133
919.136

433.236

1.153.269

3.575.886

3.947.238

Hensat til senere uddeling
7 Hensat, modtaget midler til forbrug i senere år

Kortfristede gældsforpligtelser
Omkostningskreditorer
8 Anden gæld
GÆLDSFORPLIGTELSER
PASSIVER

-

Note 9 - Oplysninger i relation til Ligningsloven § 8 A

-
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Hensatte forpligtelser

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET FOR 2021
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Indtægter

Udgifter

I alt

Transitprogrammet fra Københavns Kommune
Lockerroom TRYG
FEAD bevilling
Foundation Juchum
ERASMUS+ HOOD
ERASMUS+ Women
ERASMUS+ Trauma Care
STARK Fonden
§18 Københavns Kommune

6.300.000
849.309
7.149.309
450.000
501.173
26.301
113.253
95.860
16.444
31.486
65.000

-6.079.530
-331.656
-6.411.186
-450.000
-506.483
-114.768
-74.260
-11.686
-1.622
-68.204

220.470
517.653
738.123
-5.310
26.301
-1.515
21.600
16.444
19.800
-1.622
-3.204

Projektresultater 2021

8.448.826

-7.638.209

810.617

Grundbevilling fra Socialministeriet
Øvrige bevillinger og gaver

Heri andel af fordelte omkostninger jf. note 2-5

1.278.347

Direkte projektomkostninger
Projektresultater 2020

-6.359.862
9.314.082

Personaleomkostninger:
Lønudgifter i fonden
Heraf anvendt direkte som projektomkostninger
Fonden har i regnskabsåret afholdt lønudgifter til 11,78 årsværk.
Der er i regnskabsåret udbetalt t.kr. 25 i bestyrelseshonorar.

-7.920.280

2021
5.377.524
-5.377.524
-

1.393.802

2020
5.296.784
-5.296.784
-
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Note 1 - Projektresultater

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET FOR 2021
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Note 2 - Lokaleomkostninger
Husleje
El, gas og varme
Rengøring m.v.
Reparation og vedligeholdelse
Småanskaffelser

2020

333.215
56.201
89.322
35.638
514.376

452.454
92.530
35.671
18.209
598.864

79.334
79.334

56.965
56.965

32.656
125.708
12.288
14.565
147.395
6.250
80.180
77.875
9.375

25.744
96.199
24.119
24.895
381.352
150.000
84.891
81.625
-

53.918
2.093
9.926
572.229

46.288
93.389
17.450
10.694
1.036.646

112.408

67.261

112.408

67.261

1.278.347

1.759.736

Andre tilgodehavender

2.763

2.763

Forudbetalt løn

1.400

-

4.163

2.763

Note 3 - Repræsentations- og rejseomkostninger
Repræsentations- og rejseomkostninger

Note 4 - Administrationsomkostninger
Kontorartikler og tryksager
Telefon og internet
Gebyrer inkl. porto
Småanskaffelser
IT-udgifter
Hjemmeside
Kontingenter
Revisionshonorar
Revisionshonorar, coronatilskud
Bogføringsmæssig assistance
Forsikringer
Faglitteratur og tidsskrifter
Omkostninger vedr. online donationer

Note 5 - Autoomkostninger
Benzin, P-afgifter, vedligeholdelse m.m.

Omkostninger i alt, note 2-5
Note 6 - Andre tilgodehavender

Penneo dokumentnøgle: H0PTF-0BQQ1-0HE1C-EW4GJ-MQSLZ-PLXQE

2021

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET FOR 2021

Side 15

2021

2020

Den Georg Bruunske Fond

200.000

200.000

ERASMUS+ program

182.172

112.432

STARK Fonden

103.773

103.773

Amgen Fonden

100.000

100.000

Foundation Juchum

99.915

113.253

CMO Fonden

75.000

75.000

Augustinus Fonden

50.000

50.000

Coronatilskud fra Socialministeriet

-

231.656

FEAD

-

63.826

Diverse

-

173.786

810.860

1.223.726

1.566

93

Skyldig A-skat, AM-bidrag m.m.

131.586

437.890

Feriepengeforpligtigelse

136.793

145.366

Note 8 - Anden gæld
Skattekontoen

Feriepengeforpligtigelse, indefrosne

-

330.850

Mellemregning, ledelse

-

3.815

Mellemregning, medarbejdere

-

1.122

269.945

919.136

Note 9 - Oplysninger i relation til Ligningsloven § 8 A
Fonden har modtaget og indberettet 222 donationer, i alt kr. 799.679, heraf 9 donationer i
naturalier, der alle overstiger den skattemæssige grænse for tællende donationer.
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Note 7 - Hensat, modtagne midler til forbrug i senere år

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Troels Boldt Rømer

Laila Rueskov Walther

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-638316326494
IP: 152.115.xxx.xxx
2022-03-10 07:17:27 UTC

Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-101497633301
IP: 147.78.xxx.xxx
2022-03-10 07:25:15 UTC

Birthe Lilian Povlsen

Charlotte Vange Løvstad

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-246001661652
IP: 62.107.xxx.xxx
2022-03-10 12:46:54 UTC

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-235035062012
IP: 87.54.xxx.xxx
2022-03-10 19:43:30 UTC

Jens Elmelund Sørensen

Bo-Lennart Heide-Jochimsen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-414178816984
IP: 2.104.xxx.xxx
2022-03-10 22:37:23 UTC

Direktør
Serienummer: PID:9208-2002-2-899587073190
IP: 80.62.xxx.xxx
2022-03-13 18:30:55 UTC

Lars Benjaminsen

Robin Aagaard Jæger

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-391833097056
IP: 185.153.xxx.xxx
2022-03-13 18:33:22 UTC

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-628719649937
IP: 194.177.xxx.xxx
2022-03-14 20:24:14 UTC

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: H0PTF-0BQQ1-0HE1C-EW4GJ-MQSLZ-PLXQE

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Arne Sørensen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-712139673784
IP: 128.76.xxx.xxx
2022-03-31 11:17:43 UTC

Statsautoriseret revisor
Serienummer: CVR:16119040-RID:1207561238718
IP: 195.184.xxx.xxx
2022-03-31 14:55:52 UTC

Penneo dokumentnøgle: H0PTF-0BQQ1-0HE1C-EW4GJ-MQSLZ-PLXQE

Pia Lynggaard Justesen

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i
dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af
det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et
certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i
denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.
Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet
er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
https://penneo.com/validate

