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8600 Silkeborg

Landsorganisationen Terre des Hommes

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt Årsrapporten for 2021.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme.
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31.
december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Silkeborg, den 12. april 2022

Bestyrelsen:

Linda Svartzengren

Dorthe Kristensen

Leo Jensen

Formand

kasserer

næstformand

Kirsten Poulsen

Anja Olsen

Annette Jørgensen

Gerda Steffensen
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Landsorganisationen Terre des Hommes

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Landsorganisationen Terre des Hommes
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Landsorganisationen Terre des Hommes for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31.
december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt tilpasset foreningens forhold.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 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 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 årsregnskabsloven. 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 udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens 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 bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, 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 årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
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 revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl
og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 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, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:

4

Penneo dokumentnøgle: Y02P1-A2G8I-JAGOA-U0V41-1MWN2-Q25CQ

december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt tilpasset foreningens forhold.

Landsorganisationen Terre des Hommes

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
• 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

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om bestyrelsens 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 foreningens 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 foreningen 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.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Bestyrelsen 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
årsregnskabsloven.
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af foreningens interne kontrol.

Landsorganisationen Terre des Hommes

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Viborg, 12. april 2022
Dansk Revision Viborg
Registreret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20336390

Penneo dokumentnøgle: Y02P1-A2G8I-JAGOA-U0V41-1MWN2-Q25CQ

Per Tange
Partner, Registreret revisor
mne1547
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Ledelsesberetning

Foreningens væsentligste aktiviteter
Terres des Hommes Danmark har til formål at hjælpe nødstedte børn i overensstemmelse med charter udstedt
den 30. april 1966 af Terres des Hommes International Federation. Terre des Hommes Danmark er medlem af
den internationale føderation TDHIF - Terre des Hommes International Federation, Schweiz.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

De mange nedlukninger af især kulturlivet, som følge af flere virus varianter, gjorde det umuligt eller meget
svært at gennemføre, endsige planlægge arrangementer og indsamlinger med større fælles fora. Det gjaldt
også foreningens landsambassadør Jan Schou, som til trods for energi, gå-på-mod og god vilje måtte aflyse
Ganløse Showet for andet år i træk.
Blandt gennemførte aktiviteter kan dog nævnes en koncert i Frederiks kirken, som blev afviklet i et kort ophold
mellem to nedlukninger.
I 2021 var det Terre des Hommes Danmark en stor fornøjelse at uddele CSR prisen til ABC Pavillioner, der igennem 10 år har støttet foreningen. Begivenheden blev citeret i bl.a. Herning Folkeblad og Ikast-Brande Nyt.
Hjemmesiden har været et omdrejningspunkt for mange af aktiviteterne, derfor blev en vigtig milepæl nået, da
hjemmesiden blev gjort mere informativ og lettere at navigere rundt i.
Sociale medier: Der er arbejdet hårdt på at få mere aktivitet på både Facebook og Instagram, hvilket er opfyldt.
Resultatet for 2021 blev et overskud på 608.696 kr., når der sammenlignes med 2020 resultatet på 505.000 kr.
Foreningens drift er i balance med et mindre overskud på 21.071 kr. Det skyldes ikke mindst Kulturstyrelsens
tilskud, som bærer mere end 1/3 af foreningens nødvendige omkostninger samt en ekstra indsats for at sikre
indbetaling af kontingenter.
Foreningens formue udgør pr. 31.12.2021 1.573.325 kr. sammenholdt med 1.697.000 kr. for 2020. Reduktionen
i foreningens formue skyldes et underskud på 187.168 kr. i forbindelse med reguleringer for udlodning af arv og
senere udlodninger.
Reduktionen i foreningskapitalen skyldes som nævnt begyndende uddeling af indkommen arv, der er indtægtsført i 2020. Denne ”mellemregning” mellem indkommet og udloddet, omfatter også sponsorbeløb og udlodninger samt uddelinger af særlige fondsmidler, hvoraf der i 2021 indgik 753.000 kr. Nærmere specifikation kan findes i regnskabets note 4.
Samfundsforholdene taget i betragtning, er bestyrelsen tilfreds med årets resultat. Der er dog fortsat fokus på
reduktion af finansielle omkostninger, eksempelvis transaktionsgebyrer og negative renter, ligesom en andel af
foreningens likvide formue anbragt i værdipapirer følges. Sidstnævnte bidrog med en positiv kursregulering på
ca. 67.000 kr. i 2021, men den geopolitiske udvikling i verden – og nu efter krigsudbrud i Ukraine – gør at bestyrelsen til stadighed må overvåge situationen i samarbejde med banken.
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I fortsættelse af de nationalt iværksatte covid-19 restriktioner, der også er omtalt i sidste års ledelsesberetning
ved pandemiens udbrud, var året 2021 igen stærkt præget af begrænsede aktiviteter i landsforeningen.

Landsorganisationen Terre des Hommes

Ledelsesberetning
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På foreningens indtægtsside er det åbenlyst at medlemstallet skal øges og som nævnt i 2020 skal der kommunikeres målrettes imod en ny generation. Det populære kvartalsvise nyhedsbrev fortsætter, men der skal sammen med flere fysiske arrangementer, for at skabe interesse, fortsat optimeres på brugen af sociale medier.
Til trods for et generelt vanskeligt år, hvor det lykkedes at nedbringe og dække foreningens omkostninger, og
hvor foreningen ligesom i 2020 fik en uventet håndsrækning til langsigtet konsolidering og planlægning i form
af særlige fondsmidler, så finder bestyrelsen også at tiden er kommet til prioritering af indsatsområder for at
øge medlemstallet, herunder en åben diskussion af hvilke ressourcer der skal rekrutteres til bestyrelsen samt
en beslutning om, hvor stor en andel af foreningens økonomiske ressourcer, der fremover kan allokeres til
vækst og synliggørelse. Foreningen skal ud til en større kreds, men det skal ske i en sammenhængende, reali-
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2014
Foreningsindtægter 2.583
Administrationsomk 3.396
Drift
-813
Sponsorbeløb m.v.
169
Resultat før finans
-644
Finansielle omk
-29
Årets resultat
-615
Omsætningsaktiver 2.512
Foreningskapital
1.628

Landsorganisationen Terre des Hommes

Ledelsesberetning
stisk og velovervejet plan med økonomi og menneskelige ressourcer. Denne ”masterplan” for Terre des Hommes Danmark vil forventet blive udarbejdet i løbet af resten af 2022 og den vil blive indstillet af bestyrelsen
til godkendelse på generalforsamlingen i foråret 2023.
Internationalt måtte foreningens TDHIF repræsentant igen se sig henvist til en elektronisk generalforsamling
som følge af covid restriktioner. Den internationale føderation kæmper stadig med omorganisering og underskud og sekretariatet er i dag reduceret til blot få personer og uændret med Eylah Kadjar som interim generalsekretær. TDHIF har også iværksat en større strategiproces og det er håbet fra dansk side at den øgede dialog
og opmærksomhed på at Danmark i dag fremstår i en helt anden forfatning.

Foreningskapitalen er igen over niveau fra 2014, foreningen har ingen langfristet gæld, likviditetsgrad og soliditet er høj.
Terre des Hommes Danmark vil i 2022-24 styre hårdt efter stigende og løbende basisindtægter som ”Foreningsindtægter” og øget ”Sponsering”.
Kapitalen er anbragt med positivt afkast og lav risiko for øje og vil blive fulgt stadig tættere.
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Afsluttende bemærkninger

Landsorganisationen Terre des Hommes

Note

Resultatopgørelse

2021

2020

DKK

1.000 DKK

144.507

702

-123.436

-116

21.071

586

1

Foreningsindtægter

3

Administrationsomkostninger
Foreningens drift

4

Sponsorbeløb mv. /uddelinger

601.065

-68

Resultat før finansielle poster

622.136

518

Finansielle omkostninger

-13.440

-13

Årets resultat

608.696

505

Hensat til senere uddeling donationer og tilskud

606.535

-60

Uddeling fra arv, modtaget 2020

189.329

0

Overført resultat

-187.168

564

Resultatdisponering i alt

608.696

505

Forslag til resultatdisponering:
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Perioden 1. januar - 31. december

Landsorganisationen Terre des Hommes

Note

Balance

2021

2020

DKK

1.000 DKK

43.960

48

Andre tilgodehavender

6.175

10

50.135

58

Andre værdipapirer og kapitalandele

1.082.747

0

Værdipapirer og kapitalandele

1.082.747

0

Likvide beholdninger

1.874.806

2.463

Omsætningsaktiver i alt

3.007.688

2.520

Aktiver i alt

3.007.688

2.520

Periodeafgrænsningsposter, tilgodehavende renter
Tilgodehavender

5
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Aktiver pr. 31. december

Landsorganisationen Terre des Hommes

Note

Balance

2021

2020

DKK

1.000 DKK

1.697.446

1.133

Foreningskapital, primo
Overført resultat
Foreningskapital i alt
Kreditinstitutter
Modtagne forudbetalinger fra kunder

-124.121

564

1.573.325

1.697

3

0

375

0

31.050

27

6

Skyldige omkostninger

7

Hensat til Senere uddeling

1.402.934

796

Kortfristede gældsforpligtelser

1.434.363

823

Gældsforpligtelser i alt

1.434.363

823

Passiver i alt

3.007.688

2.520
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Passiver pr. 31. december

Landsorganisationen Terre des Hommes

Egenkapitalopgørelse

Overført
resultat

I alt

1.000 DKK

1.000 DKK

1.000 DKK

Perioden 1. januar - 31. december
Saldo primo
Kursreguleringer, værdipapirer
Øvrige egenkapitalbevægelser
Årets resultat

1.697
0
0
0

0
67
-4
-187

1.697
67
-4
-187

Egenkapital ultimo

1.697

-124

1.573

Virksomhedskapital
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Egenkapital
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Noter

Foreningsindtægteri alt

1.000 DKK

0
51.604
13.290
52.077
27.535

600
45
9
48
0

144.507

702

4.111
3.478
9.640
6.631
3.093
3.400
25.199
1.509
21.500
0
10.700
22.613
6.747
7.734
1.226
1.783
-5.928

9
0
10
13
2
3
24
6
22
4
5
7
8
8
0
1
-5

123.436

116

1.041.113
753.000
-987.561
-200.017
-5.470

1.177
0
-1.237
0
-9

601.065

-68

Administrationsomkostninger
Kontorartikler/tryksager
Opdatering GDPR
EDB-omkostninger
Hjemmeside
Telefonomkostninger
Indsamlingsnævnet
Bankgebyrer m.v
Porto
Revisorhonorar
Revisorhonorar, sidste år
Regnskabsassistance
Kontingenter
Mødeomkostninger
Generalforsamling
Møder udlandet
Gaver
Momsrefusion på adm. omkostninger
Administrationsomkostninger i alt

4

DKK

Foreningsindtægter
Arv
Kontingenter
Gaver
Kulturstyrelsen administrationsmidler
Renteindtægter værdipapirer m.v

3

2020

Sponsorbeløb mv. /uddelinger
Modtaget til fadderskaber
Modtaget til særlige projekter
Uddelte beløb, fadderskaber
Uddelte beløb, særlige projekter
Uddelte beløb, gebyrer m.v
Sponsorbeløb mv. /uddelinger i alt
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1

2021

Landsorganisationen Terre des Hommes

2021

2020

DKK

1.000 DKK

Ringkøbing Landbobank, 1011513 Hovedkonto
Arbejdernes Landsbank 5347-07242234
Arbejdernes Landsbank 5347-0249759
Ringkøbing Landbobank, 1040759 Jan Schou

1.840.148
1.709
0
32.949

1.430
0
1.000
33

Likvide beholdninger i alt

1.874.806

2.463

Skyldig omkostninger
Revisorhonorar, revision

4.450
26.600

0
27

Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt

31.050

27

Modtaget til fremtidig uddeling, primo
Modtaget i 2021
Modtaget Vestergaards Fond
Projekter Jan Schou

769.850
1.041.113
753.000
26.550

770

Til rådighed i alt

2.590.513

796

Noter

6

7

Likvide beholdninger

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Hensat til senere uddeling

Uddelte beløb fadderskaber
Uddelte beløb Vestergaards Fond

987.562
200.017

Uddelt i alt

1.187.579

Til fremtidig uddeling
Fadderskaber
Vestergaards Fond
Projekter Jan Schou

823.401
552.983
26.550

Til fremtidig uddeling i alt

1.402.934

Modtaget arv 2020, indgår i egenkapital
Uddelte beløb 2021 fra arv

600.000
-189.329

Rest af arv, indgår i egenkapital

410.671
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5

Landsorganisationen Terre des Hommes

Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt
tilpasset foreningens forhold.
Herudover har foreningen valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.
Ændringer i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag
samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter består af kontingenter, gaver og modtaget arv. Mm
Sponsorbeløb, tilskud og uddelinger
Posten består i modtaget sponsorbeløb øremærket til enkeltstående projekter, modtagne tipsmidler til brug for
ansøgte særlige projekter, modtagne beløb til særlige projekter fratrukket uddelte donationer til projekterne.
16
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Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Landsorganisationen Terre des Hommes

Anvendt regnskabspraksis
Administrationsomkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer, mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab
vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta mv.
Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Ikke-børsnoterede kapitalandele måles til kostpris, eller den lavere værdi, som de har på balancedagen.
Modtaget udbytte og/eller renter, samt realiserede kursgevinster og tab er indregnet i regnskabsposten "Finansielle indtægter".
Likvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger, herunder foreningskonti.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter/hensættelser
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under passiver, omfatter modtagne tilskud og donationer til brug
for senere udlodninger.
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Andre værdipapirer og kapitalandele
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