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Indtægter 2011 2010 Udgifter 2011 2010

Private bidrag/indsamlinger 163,9 168,5 Udviklingshjælp 192,7 209,2

Danida-bevillinger 196,3 215,9 Katastrofehjælp 222,5 202,4

EU-bevillinger 107,3 84,2   heraf humanitær minerydning 69,6 59,2

Internationale donorer 58,9 56,9 Oplysning 16,3 22,6

Øvrige indtægter og renter Indsamling 39,9 36,4

  (netto) 2,3 2,0 Sekretariatsudgifter 56,8 58,9

 

I alt (nettoomsætning) 528,7 527,5 Anvendt i alt 528,2 529,5

Årets resultat 0,5 -2,0

Total 528,7 527,5 Total 528,7 527,5

Administrationsprocent 9,63% 9,69%

Resultatopgørelsens hovedtal i mio.kr. 
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etiopien
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Ledelsesberetning 

 

  

Årsregnskabet består af en ledelsesberetning med hoved- og nøgletal, anvendt 

regnskabspraksis, resultatopgørelse for 2011, balance pr. 31. december 2011 samt tilhørende 

noter. Til sammenligning er tallene for 2010 opstillet. 

  

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

  

Til årsregnskabet udarbejdets et separat specifikationshæfte. Specifikationerne vil bl.a. 

indeholde oversigter over det samlede hjælpearbejde fordelt på verdensdele og lande, typer 

af lande, programtyper samt oversigter over eksterne bevillinger, udover Danidabevillinger 

også EU-bevillinger samt midler fra Internationale Donorer. Desuden vil en række udgifter 

være yderligere specificeret. 

 

Egenkapitalen udgør 46,2 mio.kr pr. 31.12.2011, og årets resultat blev på 0,5 mio.kr. 

 

I det efterfølgende kommenteres årets indtægter og udgifter. 

Årets indtægter 

De samlede indtægter i Folkekirkens Nødhjælp nåede i 2011 op på 528,7 millioner kroner, 

hvilket er 1,2 millioner kroner mere end i 2010. Heraf blev der anvendt 415,3 millioner kroner 

til hjælpearbejdet verden over, en stigning på 3,6 millioner kroner i forhold til 2010. 

Stigningen i hjælpearbejdet knytter sig primært til øgede aktiviteter indenfor katastrofehjælp, 

hvor der blev anvendt 222,6 millioner kroner i 2011 og 202,4 millioner kroner i 2010. 

Stigningen i katastrofehjælpen fra 2010 til 2011 kan henføres til Afrika og den omfattende 

indsats på Afrikas Horn, som følge af tørkekatastrofen som ramte op imod 10 millioner 

mennesker. 

 

Stigningen i de samlede indtægter i forhold til 2010 skyldes primært øgede EU-bevillinger som 

stiger til 107,3 millioner kroner i 2011 fra 84,2 millioner kroner i 2010. Stigningen kompense-

rer for faldende indtægter fra Danida samt moderat faldende private bidrag og indsamlinger. 

Indtægter fra Danida samt private bidrag og indsamlinger falder sammenlagt med 24,2 

millioner kroner i 2011 i forhold til 2010. 

 

Indtægter til vores arbejde der kommer fra danskerne, gav 163,9 mio.kr. I forhold til 2010 er 

der et fald i de indsamlede indtægter på 4,6 mio.kr. De mange penge er samlet ind via 

forskellige indsamlingsinitiativer som for eksempel Nødstrøm, Danmarks Indsamling, Roskilde 

Festival, Sogneindsamlingen, genbrugsarbejdet og – ikke mindst – de mange bidrag, som vi 

får fra de danskere, der vælger at støtte vores arbejde med et fast månedligt bidrag. I alt 

indtægtsførte vi øremærkede gaver på 47,4 mio.kr. samme niveau som i 2010, hertil kommer  

særlige indsamlinger som Sogneindsamlingen på 14,6 mio.kr., i alt 62 mio.kr.  

       

Man skal være opmærksom på, at da vi først bogfører øremærkede indtægter, når de 

forbruges, så er en del af disse midler indsamlet i 2010. Hertil kommer, at en del af de 

øremærkede midler, som vi modtog i sidste halvår 2011 ikke er forbrugt endnu. De vil derfor 

først blive indtægtsført i 2012.  

       

Faste givere gav 46,7 mio.kr. til Folkekirkens Nødhjælp, 4,7 mio.kr. mere end i 2010. Bladet 

Magasinet samt indtægter via netbank, WEB mm. gav 17,7 mio.kr. Genbrugsbutikkerne gav  

et rekord stort overskud på 19,5 mio.kr.  Endvidere udgjorde testamentariske gaver 17,1 mio. 

kr., heraf 1,7 mio.kr. som øremærket indtægt, dette er samlet set 5,9 mio.kr. mindre end i 

2010. Fra Tips/Lotto-puljen modtog Folkekirkens Nødhjælp i 2011 2,5 mio.kr., hertil kommer 

14,6 mio.kr. til Folkekirkens Nødhjælps Internationale arbejde via Sogneindsamlingen.  
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Samlet fik Folkekirkens Nødhjælp umærkede indtægter på 116,5 mio.kr., 4,6 mio.kr. mindre 

end i 2010. 

  

Bevillinger fra Danida, EU og andre Internationale donorer gav i alt 362,6 mio.kr., hvilket er 

5,5 mio.kr. mere end i 2010. Statslige bevillinger gennem Danida blev i 2011 på 196,3 mio.kr. 

(54,2%), hvilket var 19,6 mio.kr. mindre end i 2010. Herudover fik Folkekirkens Nødhjælp 

EU-bevillinger på 107,3 mio.kr. (29,6%), hvilket var 23,1 mio.kr. mere end i 2010 og fra 

Internationale donorer modtog Folkekirkens Nødhjælp i alt 58,9 mio.kr. (16,2%), hvilket var 

knap 2 mio.kr. mere end i 2010. Stigningen på EU og Internationale Donorer er på 25,1 

mio.kr. og den skyldes de senere års satsning på at tiltrække funding fra andre donorer end 

Danida. Den store stigning sker på det humanitære nødhjælpsområde alene.  

 

Renteindtægter, valuta-kursreguleringer mv. udgjorde netto i 2011 0,2 mio.kr., et fald i 

forhold til 2010 med 0,2 mio.kr., hvilket bl.a. skyldes store valutakursudsving og tab på 

valutareguleringer. 

 

Årets udgifter 

 

Afrika er fortsat det kontinent hvor Folkekirkens Nødhjælp anvender de fleste af sine indtægter 

og på grund af den store indsats på Afrikas Horn, blev der i 2011 anvendt 45 % af midlerne til 

hjælpearbejdet i Afrika mod 43 % i 2010. Indsatsen indenfor udviklingshjælp blev i 2011 

reduceret til 192,7 millioner kroner i forhold til 209,2 millioner kroner i 2010. I Afrika anvendes 

der fortsat flest midler på udviklingsarbejde, i alt 69 millioner kroner i 2011, efterfulgt af Asien, 

hvor udviklingsindsatsen udgjorde 50,9 millioner kroner i 2011. 

 

Som følge af den moderate stigning i indtægterne og faldende indtægter fra  private bidrag og 

indsamlinger i 2011, er udgifter til sekretariat, indsamlings- og oplysningsarbejde reduceret fra 

i alt 117,9 millioner kroner i 2010 til 113 millioner kroner i 2011. Det er hensigten også i 2012 

og 2013 at begrænse omkostningsniveauet for disse funktioner, for herved at sikre at størst 

mulig andel af indtægterne kan anvendes til hjælpearbejdet verden over. 

Udviklings- og katastrofearbejde 

  

Udgifterne til udviklings- og katastrofearbejde i 2011 udgjorde 415,3 mio.kr., hvilket er 3,6 

mio.kr. mere end i 2010. 

  

Geografisk udgør Afrika stadig den største andel af udgifterne med 185,5 mio.kr. eller 45%, 

procentuelt et højere niveau end i 2010. Det er specielt katastrofen på Afrikas Horn, hvor der 

har været en større hjælpeindsats. Asiens andel af udgifterne udgør 102,2 mio.kr. eller 25%, 

procentuelt et lavere niveau end i 2010. Latinamerikas andel af udgifterne udgør 28,5 mio.kr. 

eller 7%, procentuelt et lavere niveau end i 2010. Andelen af udgifterne for Europa/Central-

asien, Mellemøsten og Globalt udgør hhv. 5%, 11%, og 7%. 

 

At der sker et fald i forbrug i Asien og Latinamerika, skal ses i lyset af at der i 2010 var større 

forbrug i forbindelse med de store katastrofer der skete det år f.eks. oversvømmelserne i 

Pakistan og jordskælvet på Haiti.   

 

Udviklings- og katastrofearbejdet fordeler sig med 192,7 mio.kr. til udviklingsarbejdet og 

222,6 mio.kr. til det humanitære hjælpearbejde, heraf 69,6 mio.kr. til bistand til de humani-

tære minerydningsprojekter. Heri udgifter til varehjælp, samt udgifter til udsendte verden 

over. Den største stigning sker på bistand til de humanitære minerydningsprojekter med  
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10,4 mio.kr., katastrofebistand stiger med 9,8 mio.kr. Dette modsvares af at udviklings-

arbejdet falder med 16,6 mio.kr. 

Oplysning og indsamling 

  

De samlede udgifter til oplysning og indsamling udgjorde i 2011 56,2 mio.kr. 2,8 mio.kr. 

mindre end i 2010. På indsamlingsområdet er der afholdt udgifter til indsamlingsaktiviteter, 

som den årlige sogneindsamling, fortsat satsning på nye indsamlingsformer som f.eks. 

hvervning af givere, samt kampagnen ’Giv en ged’ (gavekatalog), samt etablering af nye 

genbrugsbutikker. Bladet MAGASINET som udkommer hver anden måned har et gennem-

snitlig oplag på ca. 81.900 eksemplarer. Af de 56,2 mio.kr. er 6,1 mio.kr. eksternt finansieret 

bl.a. fra Danida med 1,8 mio.kr. til projektrelateret oplysning og 1,9 mio.kr. der anvendes til 

NGO-Forum og Verdens Bedste Nyheder, hvor Folkekirkens Nødhjælp har været ansvarlig for 

den administrative håndtering. 

Administration 

  

Administrationsprocenten er 9,6% samme niveau som i 2010. Administrationsprocenten 

beregnes ved at sætte de administrative udgifter, som FKN bruger i hovedkvarteret i forhold til 

de samlede indtægter.  

  

I 2011 var de konkrete udgifter til sekretariatet i Nørregade og drift af regional kontorerne i 

vores fokuslande 135,6 mio.kr. Driften af regional kontorerne udgør 41,5 mio. kr. og driften 

af Nørregade udgør knap 94 mio.kr., hvilket er samme niveau som i 2010. Af de 135,6 mio.kr. 

bogføres 78,7 mio.kr., som direkte udgifter på vores programmer og nationale aktiviteter. Af 

de 78,7 mio.kr. finansieres ca. halvdelen af vores donorer. Endelig modtog Folkekirkens 

Nødhjælp administrationsbidrag på i alt 25,9 mio.kr. (i 2010 23,6 mio.kr.) fra donorerne til at 

administrere de bevillinger, vi modtog. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
 
 

Årsregnskabet for Folkekirkens Nødhjælp for 2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse A-virksomheder med tilvalg af ledelsesberetning samt hoved- og nøgletal. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 

 
Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer 

af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder 
afskrivninger og nedskrivninger. 

 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 

 

Resultatopgørelsen 
 

Indtægter 
Indtægter består primært af indsamlede midler og bevillinger, der indtægtsføres på tidspunktet, hvor der 

erhverves endelig ret til dem. For umærkede midler erhverves der endelig ret til midlerne ved indbetalingen 

og for øremærkede midler erhverves der endelig ret til midlerne ved anvendelsen af disse.  
 

Hjælpearbejde 
Overførte beløb til projekter anses som værende forbrugte, hvorfor overførslerne indregnes som 

omkostninger i resultatopgørelsen. Det faktiske forbrug opgøres først når projekterne afsluttes. 

 
Oplysning og kampagne 

Oplysning og kampagne omfatter omkostninger til oplysning om hjælpearbejdet, herunder udgivelsen af 
bladet MAGASINET og omkostninger til kampagner ved indsamlinger, herunder sogneindsamlingen. 

 
Sekretariatsomkostninger 

Sekretariatsomkostninger omfatter omkostninger til administrativt personale, administration, operationelle 

leasingomkostninger, afskrivninger på materielle anlægsaktiver m.v. 
 

Finansielle poster 
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, gæld og transaktioner i fremmed valuta. 
 

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. 
 

Skat af årets resultat 
Der er ikke beregnet skat, da Folkekirkens Nødhjælp er fritaget for skattepligt i henhold til 

Fondslovgivningen. 
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Balancen 

 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 

afskrivninger. 
 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.  
 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  
 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 
 

Bygninger, Danmark   50  år   Scrapværdi 40% 

Bygninger, Udlandet   4 - 10 år Scrapværdi   0% 
Driftsmateriel og inventar   3 - 5 år Scrapværdi   0% 

 
Biler afskrives med 30% af restværdien. 

 
Aktiver til anvendelse i udlandet vurderes enkeltvis og indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen over 

brugstiden under projektomkostninger. 

 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris 

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller 
tab indregnes i resultatopgørelsen under andre tilskud og refusioner. 

 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere 

end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 
 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af 

hjemtagelsesomkostninger.  
 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelses-
omkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til 

omsættelighed, ukurans og forventet salgspris. 
 

Tilgodehavende projektbevillinger 

Tilgodehavende projektbevillinger indregnet under aktiver repræsenterer tilgodehavende projekttilsagn fra 
donorer, hvor tilsagnet er modtaget i regnskabsåret, men projektbevillingen først modtages i efterfølgende 

regnskabsår. 
 

Tilgodehavende projektbevillinger måles til forventede betalinger til projekterne efter en individuel vurdering 

af muligheden for at opnå en projektbevilling til de respektive projekter.  
 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 

med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger) 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. 
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Værdipapirer 

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 

 
Gældsforpligtelser 

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
 

Projektforpligtigelser 
Projektforpligtigelser indregnet under passiver repræsenterer de endnu ikke anvendte projektbevillinger fra 

donorer. Projektforpligtigelsen omfatter enten fremtidige omkostninger til de formålsbestemte projekter eller 

en tilbagebetaling af projektbevillingen til donorerne.  
 

Projektforpligtigelserne måles til projekttilsagnene fra donorerne med fradrag af afholdte 
projektomkostninger. 

 

Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår 

mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel post. 

 
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, 

måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for 

tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og 
omkostninger. 

 
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011  

Note 2011 2010

 kr. kr.

Indtægter 1 528.545.364 527.105.146

528.545.364 527.105.146

 

Hjælpearbejdet 2  -415.257.407 -411.607.863

Oplysning og indsamling 3  -56.157.027 -59.005.032

 

 -471.414.434 -470.612.895

Bruttoresultat 57.130.930 56.492.251

Sekretariatsomkostninger 4 -56.822.630 -58.908.322

Driftsresultat 308.300 -2.416.071

Finansielle indtægter 5 384.291 717.970

Finansielle omkostninger 6 -187.447 -277.350

Årets resultat 505.144 -1.975.451

Forslag til resultatdisponering

Udviklings- og katastrofefond 0 0

Indsamlings- og kampagnereserver 0 0

Generel reserve 505.144 -1.975.451

505.144 -1.975.451
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Balance pr. 31. december 2011

Note

2011 2010

kr. kr.

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger   55.236.644 56.877.635

Driftsmateriel og inventar  6.164.517 9.029.348

 

61.401.161 65.906.983

 

Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender 7 2.620.460 2.508.500

 

Anlægsaktiver i alt 64.021.621 68.415.483

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdninger 611.707 697.518

Tilgodehavender

Tilgodehavende projektbevillinger  166.934.425 165.979.123

 

Andre tilgodehavender 8 6.513.327 6.683.900

173.447.752 172.663.023

Værdipapirer 9 10.787.916 10.466.347

Likvide beholdninger 10 39.722.425 41.343.576

Omsætningsaktiver i alt 224.569.800 225.170.464

 

AKTIVER I ALT  288.591.420 293.585.947
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Balance pr. 31. december 2011

Note 2011 2010

kr. kr.

PASSIVER

EGENKAPITAL

Udviklings- og katastrofefond 30.000.000 30.000.000

Indsamlings- og kampagnereserver 10.000.000 10.000.000

Generel reserve 6.177.805 5.672.660

Egenkapital i alt 46.177.805 45.672.660

Kortfristede gældsforpligtelser

Projektforpligtelser  224.613.722 228.160.482

 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.330.016 5.937.526

Anden gæld 11 13.469.877 13.815.279

Gældsforpligtelser i alt 242.413.615 247.913.287

PASSIVER I ALT  288.591.420 293.585.947

 

Eventualposter mv. 12    

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13  
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Noter til årsregnskabet

 

Note 1  Indtægter

 2011 2010

kr. kr.

INDSAMLINGSINDTÆGTER  

Gaver og kollekter umærkede

Faste givere 46.728.119  42.067.380

Gavebreve 4.642.952 4.365.887

Magasinet 3.354.052 5.508.396

Øvrige gaver 9.750.534 9.380.867

Testamentariske gaver 15.378.740 23.050.464

Overskud fra genbrugsbutikker 19.510.517 17.307.340

Tips- og lottopuljen, tilskud 2.501.517 2.634.380

101.866.431 104.314.714

Gaver og kollekter øremærkede

Gaver til specifikke formål *) 47.385.645 47.345.559

  

Særlige indsamlinger

Sogneindsamlingen, gaver og kollekter 14.642.302 16.837.125

62.027.947 64.182.684

Indsamlingsindtægter i alt 163.894.378 168.497.398

  

*) Af indtægten i 2011 er 1.707.403 kr. indkommet 

    som testamentarisk gave.
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Noter til årsregnskabet

 

Note 1  Indtægter

 2011 2010

kr. kr.

BEVILLINGER TIL HJÆLPEARBEJDET  

Danida-bevillinger

Udviklingsprojekter (enkeltbevillinger incl. allianceprogrammer) 11.101.964 20.894.117

Rammeaftale, incl. til projektrelateret oplysning 110.112.476 112.072.939

Katastrofehjælp/humanitær bistand 75.101.825 82.941.267

196.316.265 215.908.323

Bevillinger fra andre organisationer

Den Europæiske Union (EU)

Bevillinger til udviklingsarbejdet 43.010.056 46.268.604

Katastrofebevillinger 64.324.497 37.916.933

107.334.553 84.185.537

Bevillinger fra andre Nationale og Internationale donorer

Bevillinger til udviklingsarbejdet  14.240.709 16.686.688

Katastrofebevillinger  44.669.566 40.246.093

  

58.910.275 56.932.781

Andre indtægter, tilskud og refusioner   

Andre indtægter, tilskud og refusioner  1.919.140 1.361.476

Oplysningsmateriale og projekter mm. 170.752 219.631

2.089.892 1.581.107

Indtægter i alt  528.545.364 527.105.146
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Noter til årsregnskabet

2011 2010

kr. kr.

Note 2  Hjælpearbejdet

Udviklingsprojekter

Europa 15.698.301 21.472.417

Mellemøsten 13.773.556 14.154.386

Asien 50.905.613 59.334.669

Afrika 69.011.818 77.346.754

Latinamerika 18.653.097 18.777.440

Globalt 24.649.746 18.157.475

  

192.692.132 209.243.141

Humanitære/katastrofe -projekter

Europa 1.762.693 3.093.787

Mellemøsten 11.363.626 3.799.810

Asien 49.360.217 58.072.376

Afrika 76.777.395 53.973.035

Latinamerika 9.822.982 20.837.483

Globalt 3.868.007 3.410.189

152.954.921 143.186.680

Humanitær minerydning

Europa 3.822.858 2.216.575

Mellemøsten 22.724.876 8.641.674

Asien 1.903.206 1.549.555

Afrika 39.696.646 44.933.361

Globalt 1.462.769 1.836.877

69.610.354 59.178.042

 415.257.407 411.607.863

 

Note 3  Oplysning og indsamling

Oplysningsarbejde   16.264.962 22.575.935

  

Indsamling   39.892.065 36.429.097

 

 56.157.027 59.005.032
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Noter til årsregnskabet

2011 2010

kr. kr.

Note 4 Sekretariatsomkostninger

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger: forsikringer, kompetenceudvikling mm. 2.557.661 2.611.703

Funktionærløn, pensionsordninger, ATP mm. 76.832.556 75.841.680

79.390.217 78.453.383

Andre sekretariatsomkostninger

Driftsomkostninger: Husleje, telefon, fax papir, porto mv. 10.464.594 10.759.476

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver 3.876.204 4.362.641

Styrelse og udvalg 129.782 153.704

Andre udgifter 168.860 219.052

14.639.440 15.494.873

Regional- og landekontorer, kontordrift og udstationeret personale 41.533.986 41.823.154

135.563.643 135.771.410

Program- og projektrelateret udgifter (flyttet til relevant aktivitet) -78.741.012 -76.863.088

56.822.630 58.908.322

Note 5  Finansielle indtægter

Til fordel for det løbende hjælpearbejde 452.740 484.235

Valutakursreguleringer -68.449 233.735

384.291 717.970

Note 6  Finansielle omkostninger

Tilbagebetaling af renter til Danida mv. 187.447 277.350

187.447 277.350

Note 7 Tilgodehavender (anlægsaktiver)

Frankeringsmaskine, depositum 16.800 16.800

Huslejedepositum, genbrugsbutikker og butik Fisk 2.603.660 2.491.700

  

2.620.460 2.508.500

Note 8  Andre tilgodehavender (omsætningsaktiver)

Tilgodehavende A-skat 4.476 22.989

Skolepenge refusion 0 10.267

Rejseforskud 6.231 365.521

Lokale forudbetalinger og debitorer 722.088 2.548.845

Diverse tilgodehavende og forudbetalinger 5.774.678  3.724.715

Tilgodehavende husleje og varme 5.854 11.563

  

6.513.327 6.683.900
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Noter til årsregnskabet

2011 2010

kr. kr.

Note 9  Værdipapirer   

Værdipapirer  10.482.687 10.423.004

Porteføljeforvaltningskonto 305.229 43.343

  

10.787.916 10.466.347

Note 10  Likvide beholdninger

Kassebeholdning  51.498 44.254

Valutabeholdninger 234.692 92.936

Bankbeholdninger 31.297.308 34.789.851

Beholdning, regional-kontorer og HMA-kontorer  8.138.927 6.416.535

  

39.722.425 41.343.576

Note 11  Anden gæld

ATP 167.940 171.360

Skyldig arbejdsmarkedsbidrag 1.290 0

Skyldigt pensionsbidrag 24.365 0

Skyldig feriepenge 0 302.034

Feriepengeforpligtelser 7.110.958  7.126.282

Hjemkomsttillæg udstationeret personale 604.408 1.039.166

Deposita og forudbetalt husleje & varme  95.352 95.852

Diverse skyldige 1.438.425 3.211.831

Diverse skyldig lokalt 3.815.316 1.700.697

Skyldig moms 19.841 11.113

Skyldige renter og kurstab til Danida 191.984 156.944

  

13.469.877 13.815.279

Note 12  Eventualposter mv.

Eventualaktiver og eventualforpligtelser

Folkekirkens Nødhjælp har stillet lånegaranti overfor Andelskassen OIKOS (lån tillægges årlige renter):

  Lånenr./dato for indgåelse af lån: Beløb: Tilbagebetales over antal år:

  Nr. 8929702841, 5.4.2005 USD 130.000 10

  Nr. 8929705859, 30.12.2008 DKK 1.000.000 10

  Nr. 8929706359, 23.6.2009 DKK 300.000 5

  Nr. 8929706499, 25.8.2009 DKK 1.000.000 5

  Nr. 8929707967, 8.9.2010 DKK 1.000.000 5

Note 13  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Til sikkerhed for alt mellemværende med Danske Bank, er der givet pant i værdipapirerne og porteføljeforvaltnings-

kontoen for kr. 10.632.530,46.

Folkekirkens Nødhjælp har udstedt ejerpantebreve for i alt kr. 5.099.813 i organisationens grunde og bygninger, 

som er deponeret til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter.




