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Foreningsoplysninger 

Forening 

Landsforeningen af Børnenes Kontorer 

v/ Børnenes Kontor, København 

Frederikssundsvej 119 E 

2700 Brønshøj 

Hjemstedskommune: København 

 

Telefon: 33 15 67 70 

Telefax: 33 15 67 57 

 

Regnskabsperiode: Kalenderåret 

 

Forretningsudvalg 

Nina Hav, formand 

Keld Jørgensen 

Bjarne Nellemann 

 

Kasserer 

Keld Jørgensen 

 

Revision 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Ledelsespåtegning 

Forretningsudvalget og kassereren har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. 

januar - 31. december 2012 for Landsforeningen af Børnenes Kontorer. 

 

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne for fonde og visse foreninger.  

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 

31. december 2012.  

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler. 

 

Landsforeningen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrørende mod-

tagne midler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede 

aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages 

skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne midler. 

 

Årsregnskabet godkendes hermed. 

 

København, den 19. april 2013 

 

Kasserer 

 

 

Keld Jørgensen 

 

Forretningsudvalg 

 

 

Nina Hav Keld Jørgensen Bjarne Nelleman 

formand 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til forretningsudvalget i Landsforeningen af Børnenes Kontorer 

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Landsforeningen af Børnenes Kontorer for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 

omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne for 

fonde og visse foreninger. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med reglerne 

for fonde og visse foreninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 

for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

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

delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i 

overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette 

kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-

regnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  

 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. 

De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i 

årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der 

er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-

sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, 

at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre for-

skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling 

pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i over-

ensstemmelse med reglerne for fonde og visse foreninger. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretnings-

gange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til god skik gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den 

udførte revision af årsregnskabet. 

 

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-

bet. 

 

København, den 19. april 2013 

 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

 

Mogens Henriksen 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Aktivitet 

Foreningens formål er at samle Børnenes Kontorer i Danmark til en samlet optræden over for offentligheden 

og myndighederne, og i landsomfattende arrangementer at opnå den størst mulige økonomiske støtte til konto-

rernes frivillige sociale arbejde blandt børn. 

 

Økonomisk udvikling 

Foreningen har i regnskabsåret haft indtægter på 1.445.243 kr. og uddelt 1.238.000 kr. til Landsforeningens re-

gionale afdelinger. 

 

Nedenstående oversigt viser hvor mange familier med børn, som har modtaget en eller anden form for jule-

hjælp fra Landsforeningens regionale afdelinger. 

 

Uddeling af julehjælp 2012 

Antal familier med børn, som har modtaget en eller anden form for julehjælp: 

 

 Antal familier  ___________ 

København 2.243 

Roskilde 142 

Odense 163 

Esbjerg 38 

Horsens 117 

Randers 22 

Aarhus 467 

Aalborg  314  ___________ 

I alt 3.506  ___________ 
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Ledelsesberetning 

Resultatdisponering 

 

 2012 2011 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

Årets resultat 1.347.109 2.227.760  

Overført til den disponible egenkapital (109.109) (283.796)  ___________ ___________ 

 1.238.000 1.943.964  ___________ ___________ 

 

som forretningsudvalget foreslår disponeret således: 

Uddelt til medlemskontorerne, jf. note 1: 

I forhold til børnetallene (PUF-midler) 0 350.000 

I forhold til børnetallene (Ekstrabevilling) 698.000 530.000 

I forhold til børnetallene (Landsforeningens midler) 540.000 500.000 

I forhold til børnetallene (Tips- og Lottomidler) 0 563.964  ___________ ___________ 

 1.238.000 1.943.964  ___________ ___________ 
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Anvendt regnskabspraksis 

Generelt 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. 

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Indtægter 

Indtægter omfatter modtagne tilskud, der skal anvendes til uddeling i pågældende år, og hvor der i året er mod-

taget bekræftelse på tilskuddets størrelse, således at det kan indgå i uddelingen for året, samt renteafkast. 

 

Uddelinger 

Uddelingerne af PUF-midler, ekstrabevilling fra socialministeriet, egne midler samt Tips- og Lottomidler for-

deles til medlemskontorerne efter antallet af de i arbejdsområdets skolegående børn, jf. vedtægterne. 

 

Værdipapirer 

Børsnoterede værdipapirer værdiansættes til balancedagens børskurs. Såvel realiserede som urealiserede kurs-

gevinster og -tab posteres direkte på egenkapitalen. 
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Resultatopgørelse for 2012 

 2012 2011 

 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Tilskud fra Socialministeriet (PUF-midler) 1 0 350.000 

Tilskud fra Socialministeriet (Ekstrabevilling) 1 698.000 530.000 

Tilskud fra Tips- og Lottomidler 1 0 297.212 

Tilskud fra Tips- og Lottomidler modtaget i 2012,  

vedrørende 2011 1 0 266.752 

Tilskud fra øvrige 3 717.885 794.067 

Finansielle indtægter  29.358 35.300  ___________ ___________ 

Indtægter   1.445.243 2.273.331   ___________ ___________ 

 

Mødeomkostninger  (31.354) (19.676) 

Kontorhold  (5.630) (8.068) 

Gebyr m.m.  (248) (1.134) 

Revision og årsrapport  (11.200) (8.000) 

Nyt kontor Bornholm  (6.873) 0 

Andre omkostninger (hjemmeside mv.)  (42.829) (8.693)  ___________ ___________ 

Omkostninger   (98.134) (45.571)  ___________ ___________ 

 

Årets resultat   1.347.109 2.227.760  ___________ ___________  ___________ ___________ 

 

Resultatdisponeringen fremgår af ledelsesberetningen. 



Landsforeningen af Børnenes Kontorer 

 

9 

Balance pr. 31.12.2012 

  2012 2011 

 Note kr. kr.  ____ ___________ ___________ 

Investeringsbeviser 2 709.942 583.229 

Arbejdernes Landsbank, konto 53010711229  1.517.209 1.246.968 

Arbejdernes Landsbank, konto 53010918168  252.174 14.510 

Arbejdernes Landsbank, konto 53010248421  9.669 7.374 

Kassebeholdning  15 2.849 

Tilgodehavende bidrag  175.000 0  ___________ ___________ 

Disponible aktiver  2.664.009 1.854.930  ___________ ___________ 

 

Aktiver   2.664.009 1.854.930  ___________ ___________  ___________ ___________ 

 

 

 

Saldo 01.01.  1.846.930 1.556.027 

Kursregulering  1.770 7.107 

Overført ifølge resultatdisponering  109.109 283.796  ___________ ___________ 

Egenkapital   1.957.809 1.846.930  ___________ ___________ 

 

Skyldig revision  8.200 8.000 

Skyldig Børnenes Kontor  698.000 0  ___________ ___________ 

Gældsforpligtelser   706.200 8.000  ___________ ___________ 

 

Passiver   2.664.009 1.854.930  ___________ ___________  ___________ ___________ 
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Noter 

     

  Ekstra- Egne 

  bevilling midler I alt 

 Børnetal kr. kr. kr.   ___________ ___________ ___________ ___________ 

1. Uddelinger 
(i forhold til børnetal) 

Kontor 

København 149.726 349.000 255.000 604.000 

Roskilde 11.946 30.718 27.012 57.730 

Odense 23.328 59.986 47.951 107.937 

Esbjerg 15.647 40.235 33.290 73.525 

Horsens 11.199 28.799 25.846 54.645 

Randers 13.110 33.711 29.257 62.968 

Århus 36.661 94.271 72.570 166.841 

Ålborg 23.831 61.280 49.074 110.354  ___________ ___________ ___________ 

 698.000 540.000 1.238.000  ___________ ___________ ___________ 

 

  Kurs pr. 

 Nom. 31.12.2012 Kursværdi 

 kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ 

2. Værdipapirer 

Bankinvest Lange DK. Obl. 3.003 102,3 307.207 

Bankinvest Korte DK. Obl. 3.010 91,27 274.723 

Bankinvest Udl. Obl. 1.080 118,53 128.012  ___________ 

   709.942  ___________ 

 

Værdipapirerne ligger i depot hos Arbejdernes Landsbank, City afdeling. 
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Noter 

  2012 

  kr.  ___________ 

3. Bidrag til Landsforeningen 

Fonden af 24. december 2008  200.000 

Louis Petersens Legat  150.000 

Den Møllerske Støttefond  150.000 

Fondation Juchum Schweiz  99.985 

Danmarks Fonden  25.000 

Ole Kirks Fond  25.000 

Domea S.M.B.A.  25.000 

GN Store Nord Fonden  15.000 

Gerda Laustsens Fond  10.000 

Bikubenfonden  10.000 

Familiefonden  5.000 

Anonyme bidrag  1.600 

Bidrag med CPR-nr.  600 

Nadia Høier  400 

Jens S. Jensen  250 

Rondek Sindi  50  ___________ 

 717.885  ___________ 
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