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Lars Sarauw Hansen 
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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 

2016 — 31. december 2016 for Børns Voksenvenner København. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med vedtægternes regnskabsmæssige bestemmelser samt 

gældende regnskabspraksis med de tilpasninger der følger af Børne- og Socialministeriets bekendtgø-

relse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud 

fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold be-

retningen omhandler. 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overens-

stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgående aftaler og sædvanlig 

praksis. 

Det er bestyrelsens opfattelse at tildelte midler anvendes i overensstemmelse med lovgivningens krav 

og anvisninger fra Ministeriet for Børn og Sociale Forhold. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Køl-c;nhavn, de 	arts 2017 

alt 	 e 
—Sarah Højgaard Cawood 

Sekretariatschef 

Bestyrelsen 

im Hansen ---

(formand) 

Poul V. Jensen 

a/P)/144 
Jan ie Frydenborg Hansen 	 Aas Sveistrup 

Peter Gormsen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til medlemmerne i Børns Voksenvenner, København 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Børns Voksenvenner København for regnskabsåret 1. januar - 31. 

december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregn-

skabet udarbejdes i henhold til vedtægter og bestemmelser om god offentlig regnskabsskik som præ-

ciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis samt Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 

98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Soci-

al-, Børne- og Integrationsministeriets puljer. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Børns Voksenvenner København for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med ved-

tægternes bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabsprak-

sis samt Børn- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision 

m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på 

grundlag af bestemmelserne i Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 

om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrati-

onsministeriets puljer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisions-

påtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Foreningen 

i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderli-

gere 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. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er i over-

ensstemmelse med vedtægternes bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om 

anvendt regnskabspraksis samt Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 

om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrati-

onsministeriets puljer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyl-

des besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Foreningens evne til at fort-

sætte 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 Foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 

dette. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-

formation, uanset 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 revi-

sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik jf. Socialministeriets bekendtgørelse 

nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra 

Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer, 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 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 Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 

98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Soci-

al-, Børne- og Integrationsministeriets puljer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professi-

onel 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 besvigel-

ser 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 udtryk-

ke en konklusion om effektiviteten af Foreningens 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 ri-

melige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-

pet 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 usikker-

hed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet 

eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores kon-

klusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå-

tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Foreningen ikke længere 

kan fortsætte driften. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-

lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 

den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 

vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 

henhold til Foreningens vedtægter, gældende regnskabspraksis samt Børne- og Socialministeriets be-

kendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af 

tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets puljer. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med Foreningens vedtægter, gældende 

regnskabspraksis samt Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regn-

skab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Social-, Børne- og Integrationsmini-

steriets puljer. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-

stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan-

lig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktivite-

terne, der er omfattet af årsregnskabet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisions-

skik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. 

Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de 

dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillin-

ger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision 

vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner un-

derstøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der 

er omfattet af årsregnskabet. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-

mærkninger, skal vi rapportere herom. 

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

København, den 29. marts 2017 

Redmark 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR. nr. 29442789 

Michael Ankjær-Jensen 

statsautoriseret revisor 
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OPLYSNINGER OM FORENINGEN 

Foreningen 
	

Børns Voksenvenner København 

Ny Kongensgade 9, 4. sal 

1472 København K 

Hjemsted 
	

København 

Regnskabsår 
	

1. januar — 31. december 

CVR-nr. 	 17 43 86 70 

Bestyrelse Kim Hansen (formand) 

Poul Jensen 

Lars Sarauw Hansen 

Sussi Bæch Nielsen 

Jannie Frydenborg Hansen 

Aase Sveistrup 

Peter Gormsen 

Sekretariatschef 	 Sarah Højgaard Cawood 

Revision 

Pengeinstitut 

Redmark 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Dirch Passers Allé 76 

2000 Frederiksberg 

Sydbank 

Kgs. Nytorv 30 

1050 København K 
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LEDELSESBERETNING 

Foreningens hovedaktiviteter 

Foreningens formål er at understøtte arbejdet med at skabe venskaber mellem børn der mangler vok-

senkontakt og frivillige voksne. 

Økonomisk udvikling i regnskabsåret 

Foreningens resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på kr. 183, og foreningens balance pr. 31. 

december 2016 udviser en egenkapital på kr. 209.575. 

Foreningen har ingen erhvervsmæssige aktiviteter. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser og god regn-

ska bsskik. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr. 

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde for-

eningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen, som følge af en tidligere begivenhed, har en retlig 

eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, 

og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrap-

porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes 

med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Offentlige Tilskud indregnes i resultatopgørelsen i bevillingsåret. Ikke udnyttede tilskud som er 

godkendt til overførsel til efterfølgende år, overføres via resultatdisponeringen og præsenteres som 

gæld. 

Ikke udnyttede tilskud som ikke er godkendt overført, hensættes som en skyldig post uden at påvirke 

resultatdisponeringen. 

Aktiviteter og projekter 

Aktivitets- og projektudgifter indregnes med de i regnskabsåret afholdte udgifter. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Udgifter 

Omkostninger periodiseres i al væsentlighed. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Driftsinventar måles til kostpris efter fradrag af modtagne tilskud og afskrives herefter over aktivets 

brugstid på 5 år. IT- materiel afskrives over 3 år. Scrapværdi sættes til nul. 

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender indregnes med de beløb, der forventes at indgå. 

Gældsforpligtigelser 

Gæld indregnes med de beløb, der kan kræves betalt. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016 

Indtægter 

Tilskud 

Note 2016 2015 

Børne- og Socialministeriet, driftsstøtte 905.000 922.000 

Børne- og Socialministeret: 

Puljemidler; Handicapprojekt 75.000 100.000 

Puljemidler; Etnisk familievenprogram 100.000 200.000 

Puljemidler; Familieven og voksenvenprogram 150.000 200.000 

Tips og Lotto-midler; Frivillige matchere 240.000 

LOTFRI, diagnoseprojekt - 150.000 

Kommunale tilskud, § 18 1 175.000 161.000 

Private fonde og sponsorater 2 285.000 457.438 

Aktivitetstilskud, Landsforeningen 5.000 25.000 

Gaver 27.405 600 

Kontingenter 2.650 2.316 
Øvrige indtægter 5.320 

1.970.375 2.218.354 

Finansielle indtægter 41 317 

Indtægter i alt 1.970.416 2.218.671 

Aktiviteter og projekter 
Aktivitetsudgifter i øvrigt 3 83.010 200.453 
Aktiviteter og projekter i alt 83.010 200.453 

Resultat før administrative udgifter 1.887.407 2.018.218 

Udgifter 
Personale m.v. 4 1.567.759 1.676.126 
Ekstern assistance 5 157.053 75.375 
Forsikringer 10.259 5.598 
Administration 6 205.155 171.883 
Afskrivninger 3.325 0 
Finansielle udgifter 0 0 
Udgifter i alt, 1.943.552 1.928.981 

Årets resultat i alt -56.145 89.236 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016 

2016 2015 

Der fordeles, således: 

Hensættelse PUF, Familieven og voksenvenprogram overført til 2016 -33.334 33.334 

Hensættelse PUF, etnisk familievenprogram overført til 2016 -33.334 33.334 

Hensættelse PUF, handicapprojekt -16.660 16.660 

Hensættelse LOTFRI, Diagnoseprojektet -75.000 75.000 

PUF-midler overført fra 2014 til 2015 0 -10.000 

Hensættelse PUF, Familieven og voksenvenprogram overført til 2017 30.000 0 

Hensættelse Tips og Lotto-midler, Frivillige matchere overført til 2017 72.000 0 

Ole Lauritzen Fond overført fra 2014 til 2015 0 -6.280 

Overført til egenkapitalen 183 -52.812 

I alt -56.145 89.236 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER 

Note 2016 2015 

Inventar 6.650 0 

Huslejedepositum 37.500 37.500 

Anlægsaktiver i alt 44.150 37.500 

Omsætningsaktiver 
Diverse tilgodehavender 7 234.291 250.565 

Mellemregning med Landsforeningen Børns Voksenvenner 0 32.093 

Kassebeholdning 623 1.850 

Sydbank, konto 4013707 572.138 287.095 

Omsætningsaktiver i alt 807.051 571.603 

AKTIVER 851.201 609.103 
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BALANCE 31. DECEMBER 

PASSIVER 

Note 2016 2015 

Egenkapital 1. januar 209.391 262.203 

Årets resultat, overskud 183 -52.812 

EGENKAPITAL 209.575 209.391 

Gældsforpligtigelser 

Hensættelse til brug i efterfølgende regnskabsår 8 102.000 158.328 

Forudbetalt tilskud 9 115.000 50.000 

Feriepengeforpligtelse, funktionærer 191.116 163.630 

Sydbank, konto 1016711 52 254 

Mellemregning med Landsforeningen Børns Voksenvenner 203.963 0 

Diverse skyldige omkostninger 10 29.495 27.500 

GÆLDSFORPLIGTELSER 641.626 399.712 

PASSIVER 851.201 609.103 

Øvrige forpligtiglser 11 
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NOTER 

1 	Kommunale tilskud, § 18 

København 

Frederiksberg 

Rødovre 

Gentofte 

Høje-Taastrup 

Ballerup 

Brøndby 

Glostrup 

2016 2015 

75.000 80.000 

25.000 20.000 

18.000 18.000 

26.000 20.000 

5.000 0 

0 9.000 

6.000 6.000 

20.000 8.000 

175.000 161.000 

edmark 

2 	Private fonde og sponsorater 

Ville Heises Legat 15.000 20.000 

Erik Thunes Fond 30.000 25.000 

Aase og Ejnar Danielsens Fond 30.000 25.000 

Max Fodgaard Fonden 10.000 0 

Ole Lauritzen Fond 0 40.000 

Ole Kirks Fond 40.000 30.000 

Tryg Fonden - Handicapprojekt 0 140.000 

Hannes Legat 15.000 0 

Foreningen østifterne 60.000 60.000 

Louis Petersens Legat 0 25.000 

Jyllandspostens Fond 0 15.000 

Otto Bruuns Fond 30.000 30.000 

IBM Danmark ApS 0 13.500 

Knud Højgaards Fond 0 25.000 

Giro 413 0 8.000 

Geomatic 15.000 0 

Plusren 2.500 0 

Codan Fonden 37.500 0 

Øvrige tilskud 0 938 

285.000 457.438 

2016 2015 

3 Aktivitetsudgifter i øvrigt 

Aktivitetsudgifter 42.318 124.690 

Annoncer og reklame 2.309 34.070 

Mødeudgifter 26.931 27.028 

Transport 11.451 14.665 

83.010 200.453 
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NOTER 

2016 2015 

4 	Personale m.v. 

Lønninger 1.518.212 1.506.590 

Pensionsbidrag 202.221 208.414 

Sociale bidrag 13.916 12.116 

Lønrefusion -194.074 -73.799 

Regulering af feriepengeforpligtelse, funktionærer 27.485 22.805 

1.567.759 1.676.126 

5 	Ekstern assistance 

Regnska bsassista nce 70.000 40.000 

Regnskabsassistance, regulering vedr, tidligere år 0 -10.000 

Revision 27.500 27.500 

Projektrevision 19.375 0 

Revision, tidligere år 5.152 6.250 

Konsulentbistand 35.027 11.625 

157.053 75.375 

6 	Administration 

Telefon + internet 26.750 24.667 

Faglitteratur 0 809 

Gebyrer 2.441 1.364 

Kontorartikler 22.946 22.760 

Porto 779 4.195 

IT-udgifter inkl. anskaffelser 25.640 15.344 

Repræsentation 830 2.667 

E-conomic - regnskabssystem 2.820 2.122 

Småanskaffelser 49 7.999 

Rengøring 25.454 8.566 

Husleje, lys og varme 97.417 89.179 

Øvrige omkostninger 30 345 

El- rengøring m.m. vedr. 1/9 til 31/12-2013 0 -8.133 

205.155 171.883 

7 Diverse Tilgodehavender 

Tilgode Lønrefusion 67.009 0 

Diverse tilgodehavender 2.855 0 

Tilgodehavende løn 0 7.280 

Socialministeriet, PUF-midler 47.652 24.620 

Socialministeriet, PUF-midler, diagnose 0 29.500 

Socialministeriet, PUF-midler, frivillige matchere 102.260 0 

Socialministeriet, PUF-midler, Venskaber på tværs 14.515 49.165 

Tryg Fonden 0 140.000 

234.291 250.565 
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edrnark 

NOTER 

2016 2015 

8 Overført tilskud til anvendelse i 2016 eller senere 
Puljemidler, Familieven og voksenvenprogrammet 30.000 33.334 

Puljemidler, Etnisk familievenprogrammet 0 33.334 

Puljemidler, ha ndica pprojektet 0 16.660 

Tips og Lotto-midler, frivillige matchere 72.000 0 

LOTFRI-midler, diagnoseprojektet 0 75.000 

102.000 158.328 

9 Forudbetalt tilskud næste år 
Albertslund kommune §18-midler 35.000 0 

Ballerup kommune §18-midler 20.000 0 

Glostrup kommune §18-midler 0 20.000 

Nordea Fonden 20.000 0 

Erik Thunes Legat 40.000 30.000 

115.000 50.000 

10 Diverse skyldige omkostninger 
Revisor 27.500 27.500 

Diverse 1.995 0 
29.495 27.500 

11 Øvrige forpligtigelser 

Der påhviler foreningen en huslejeforpligtelse på kr. 37.500 svarende til 6 måneders leje. 
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