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Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen i Foreningen Bryd Tavsheden

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Bryd Tavsheden for regnskabsperioden 01.01.2017 -31.12.2017,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskis, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden 01.01.2017 31.12.2017 i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
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 god regnskabsskik jf. beskrivelse i anvendt regnskabspraksis. 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
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Den uafhængige revisors erklæringer
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, fortager 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 foreningens interne kontrol.

•

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.
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Ledelsesberetning
2017 – jubilæumsår!
Bryd Tavsheden kunne den 1. april fejre 15 års jubilæum, hvorfor 2017 blev udråbt til jubilæumsår. Første
markering af jubilæet var en fundraising fest i Turbinehallen i Aarhus i marts efterfulgt af en middag for
personale, bestyrelse og faste frivillige i Charlottehaven i april, hvor vi uddelte en frivilligheds- og en
jubilæumspris.
Senere samme år afholdt vi Jubilæumskonference, hvor journalist Paula Larrain, som konferencier, styrede os
gennem dagens mange oplæg af minister for ligestilling Karen Ellemann, Børnerådets formand Per Larsen,
Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm og forskningsleder, ph.d., Rigshospitalet, Formand for
Forum for Mænds Sundhed Svend Aage Madsen.
Jubilæumsåret sluttede af med en Julekoncert i Stærekassen, hvor Thomas Skov førte tilskuerne gennem et
varieret program fra Ghita Nørby over Peter Lodahl, Alexander McKenzie, Rasmus Botoft, Jan Hellesøe og
Amalie Dollerup til Gulddreng.
I foreningen står vi for stærk faglighed og varme og har følgende mål
Vi hjælper børn og unge, der er udsat for fysisk eller psykisk vold fra familie eller kæreste, til at erkende deres
situation, give dem modet til at sætte ord på den, søge hjælp og handle. Vi tilbyder denne hjælp gennem
målrettet forebyggende arbejde og fagligt velfunderet rådgivning via relevante kanaler.
Vi har to arbejdsområder med samme mål
Foreningens arbejder for at oplyse unge om børne- og kærestevold og få voldsramte unge til at bryde
tavsheden om den vold, de oplever. Det sker gennem det forebyggende og oplysende arbejde samt de
rådgivende tilbud. Vi har struktureret vores indsats i det forebyggende og rådgivende, da de for os hænger
uløseligt sammen, idet vi skal sørge for at komme volden i forkøbet, hvor vi kan, og der hvor volden allerede
er opstået, skal vi tilbyde hjælp og vejledning.
Det forebyggende arbejde
Temadage på grundskoler og ungdomsuddannelser
Temadagenes formål er at nedbryde tabuerne om vold i familien og vold i forholdet mellem unge kærestepar.
Vi tager ud på grundskoler og ungdomsuddannelser over hele landet og oplyser de unge om, hvad børne- og
kærestevold er gennem oplæg fra foreningen, en personlig historie samt kortfilm og dialogskuespil eller
livemusik. Arrangementet varer ca. 1½ time og er uden omkostninger for skolerne, hvis der er mindst 75 elever
tilstede. Efterfølgende tilbyder RejseBasen (foreningens mobile rådgivningstilbud) eleverne mulighed for at
henvende sig anonymt for rådgivning.
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Ledelsesberetning
Kreativ Konkurrence
Siden 2006 har vi årligt holdt Kreativ Konkurrence for elever i grundskolen og ungdomsuddannelser. I 2009
og årene frem har vi holdt konkurrencen i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Det
Kriminalpræventive Råd. Årets tema 2017 var ”Kæreste og kontrol – hvad er i orden?”.
Oplysningskampagner
Foreningens kampagner har som overordnet fokus at oplyse om, at vold er forbudt, og få børn og unge til at
bryde tavsheden om den vold, som de er udsat for derhjemme eller i kæresteforholdet. Afledt af Ungerådets
rapport 2016 valgte vi markedsføringsmæssigt i 2017 at sætte spot på opdragelsesvold i etniske
minoritetsmiljøer med kampagnerne ”Alle unge har ret til et liv uden vold” i foråret og ”No Name” i efteråret,
der kørte som bannere på de sociale medier og generede trafik til brevkasse og chat, samt skabte debat og
involvering. Fire ambassadører med minorietsetnisk baggrund: Nadia Nadim, Omar Marzouk, Farshad
Kholghi og Özlem Cekic er en del af denne indsats.
I september deltog vi i Ungdommens Folkemøde, inviteret med i Det Kriminalpræventives Råds telt. Desuden
er vi blevet interviewet til landsdækkende TV og radio ved flere lejligheder i forbindelse med Ministeriet for
Ligestillings kampagne ”Vold kan forekomme”. Kampagnefilmen ”Alle unge har ret til et liv uden vold” blev
vist i OBS på DR.
Samlet set en række aktiviteter, som gør, at Basen og vores øvrige tilbud i dag kendes af mange børn og unge,
hvilket blev bekræftet i Epinions undersøgelse for Ligestillingsministeriet i forbindelse med kampagnen ”Vold
kan forekomme”, som viste, at 63% af de adspurgte unge ved, at Bryd Tavsheden kan hjælpe dem, hvis de har
været udsat for psykisk vold. De andre organisationer, som de unge blev spurgt til i undersøgelsen, lå på 16-38
%.
De rådgivende tilbud
Akkreditering af rådgivningstilbud
Bryd Tavshedens rådgivninger blev i 2017 akkrediteret af RådgivningsDanmark, en bedrift vi er stolte af og
som vidner om kvalitet og faglighed i vores rådgivningstilbud.
Rådgivende samtaler i Basen og RejseBasen for voldsramte børn og unge
I Basen tilbyder vi børn og unge mulighed for anonymt at møde en professionel, neutral og uvildig rådgiver,
der kan vejlede dem om vejen ud af de problemer, der eksisterer med vold i familien eller med kæresten.
Rådgiverne i Basen har mulighed for, at tilbyde et anonymt rum, hvor de unge kan samle mod til at bryde
tavsheden ikke anonymt, måske gennem en underretning, eller hvor de kan fastholde beslutningen om at
forlade den voldelige kæreste.
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Ledelsesberetning
Basens rådgivere tager, som del af vores mobile rådgivning RejseBasen, med ud på skoler og
ungdomsuddannelser over hele landet og tilbyder rådgivning i et par timer efter endt temadag, hvor de unge
har mulighed for anonymt at tale med en kvalificeret og uvildig rådgiver om stort og småt, som temadagen har
initieret. RejseBasen kommer på genbesøg inden for 10 dage for at følge op på de første henvendelser, samt for
at give de elever, der ikke henvendte sig første gang en ekstra mulighed. Skulle der være behov for yderligere
opfølgning har RejseBase-rådgiveren mulighed for at tilbyde opfølgende personlige (telefon)samtaler i Basen.
Det, at vores rådgivere kommer ud til de unge, dér hvor de er, frem for modsat, har vi erfaret betyder, at endnu
flere unge bryder tavsheden om vold.
Webbrevkasse og chatrådgivning for voldsramte børn og unge
På foreningens hjemmeside www.brydtavsheden.dk kan børn og unge, der er udsat for vold - eller de børn og
unges kammerater - skrive anonymt til webbrevkassen eller til chatrådgivningen eller ringe til telefonen. Når
de unge skriver til os, er det ofte første gang, at de bryder tavsheden om volden og søger hjælp.
Resultat
Årets resultat for 2017 ender på et overskud på t.kr. 1.060, idet boet efter en af foreningens private velgørere,
der gik bort i 2016 og efterlod foreningen halvdelen af sin arv, blev afsluttet i 2017.
Foreningen glæder sig over at opleve og være i stand til at imødekomme en øget efterspørgsel efter temadage
om vold og face2face rådgivning, samt over at kunne fastholde og rekruttere en stor gruppe af frivillige, der
hjælper til med og aktivt medvirker til, at foreningen kan nå sine mål.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
Siden 2015 er det lykkedes os at få et fast årligt driftstilskud på t.kr. 1.500, i 2017 på t.kr. 1.600. Et tilskud der
fremadrettet vil tilfalde os årligt, under forudsætning af finanslovens vedtagelse.
I efteråret 2016 udarbejdede vi en kvalitetsrapport over vores rådgivninger, som led i at blive akkrediteret som
social rådgivning hos RådgivningsDanmark. I forlængelse af dette har vi søgt Datatilsynet om tilladelse til at
kunne behandle personhenførbare data. Grundet ny persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018,
afventer foreningen fortsat svar på ansøgningen.
Fremtiden
Målet er fortsat at udbrede viden om og kendskab til vold i nære relationer og voldens konsekvenser, og derved
nå ud til flest mulige unge med budskabet om at bryde tavsheden om vold, så de kan få hjælp og vejledning.
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Ledelsesberetning
Ultimo 2017 fik vi tilsagn om midler til et pilotprojekt ”Etniske minoritetsunge og retten til et liv uden vold” af
offerfonden. Projektet kører frem til medio 2019.
Desuden modtog vi i starten af 2018 en meget positiv og udviklingsorienteret midtvejsevaluering af det 3-årige
projekt Temadage med RejseBasen, støttet af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal, Knud Højgaards Fond, Lauritzen Fonden samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.
Pr. 25. maj 2018 træder ny databeskyttelsesforordning i kraft og erstatter nugældende persondatalov.
Foreningen har igangsat en formaliseret proces, der skal sikre, at foreningen på alle væsentlige kan overholde
de nye krav, når forordningen træder i kraft.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, 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 årsrapporten
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
Tilskud
Tilskud, donationer og indtægter fra events indregnes som hovedregel i resultatopgørelsen, når disse er modtaget. Medmindre de er reserveret til en fremtidig aktivitet. I givet fald indregnes indtægten på tidspunktet for
afholdelse af denne aktivitet.
Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til afholdelse af arrangementer, administration mv.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger mv.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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Anvendt regnskabspraksis
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Resultatopgørelse for 2017
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

0

3

1.791.013

1.701

398.851

413

3.674.718

3.700

Events

566.965
___________

365
_______

Indtægter

6.431.547
___________

6.182
_______

Note
____
Medlemskontingent
Statslige tilskud
Tips- og Lottopuljen
Tilskud fra fonde

SnapChat
Basen

1

0

(7)

(301.683)

(299)

(1.451.501)

(1.500)

Afholdelse af temadage

(785.897)

(1.014)

RejseBasen

(576.489)

(554)

Brevkasse

(14.195)

(16)

Chatrådgivning

(125.115)

(78)

Events

(392.670)

(365)

Administration

(1.721.390)
___________

(1.912)
_______

Omkostninger

(5.368.940)
___________

(5.745)
_______

Informationsaktiviteter - børnevold og familievold

Resultat før renter

1.062.607

437

Bankomkostninger og gebyrer

(2.133)
___________

(1)
_______

Resultat før skat

1.060.474
___________

436
_______

Årets resultat

1.060.474
___________

436
_______

1.060.474
___________

436
_______

1.060.474
___________

436
_______

Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år
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Balance pr. 31.12.2017
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

Deposita

20.385

18

Periodeafgrænsningsposter

17.917

18

Debitorer

4.947
___________

673
_______

Tilgodehavender

43.249
___________

709
_______

Likvide beholdninger

3.522.435
___________

1.840
_______

Likvide beholdninger

3.522.435
___________

1.840
_______

Omsætningsaktiver

3.565.684
___________

2.549
_______

Aktiver

3.565.684
___________

2.549
_______

Note
____
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Balance pr. 31.12.2017
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

3.185.183

2.125

85.400
___________

85
_______

3.270.583
___________

2.210
_______

0

0

295.101
___________

339
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

295.101
___________

339
_______

Gældsforpligtelser

295.101
___________

339
_______

Passiver

3.565.684
___________

2.549
_______

Note
____
Reserveret til igangsatte projekter
Til disposition

Egenkapital

3

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

Eventualforpligtelser

4

5
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Noter
2017
kr.
___________

1. Tips- og Lottopuljen (LOTFRI) - journalnr. 8245-0348
Løn

43.875

Husleje, varme, el

317.717

Markedsføring

35.495

Revisor

6.250
___________

Totale udgifter til afholdte temadage

403.337
___________

Bevilliget beløb

398.851
___________

Det bevilligede beløb på 398.851 kr. er blevet brugt i perioden 01.01.-31.12.2017 til at dække
driftsudgifter.
Beløbet har været med til at opretholde alle rådgivningstilbud og øge kendskabet til foreningen.

2. Skat af årets resultat
Der er ikke afsat skat i årsrapporten, da foreningen i året ikke har udøvet skattepligtig aktivitet.

3. Egenkapital
Egenkapitalen 01.01.2017

2.210.109

Årets resultat

1.060.474
___________

Egenkapitalen 31.12.2017

3.270.583
___________

Til disposition
Hensat til igangsatte projekter

85.400
3.185.183
___________
3.270.583
___________

2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

221.484

252

42.367

56

31.250
___________

31
_______

295.101
___________

339
_______

4. Kortfristede gældsforpligtelser
Andre skyldige omkostninger
A-skat, AM-bidrag og ATP
Revision
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Noter

5. Eventualforpligtelser
Foreningen har indgået lejeaftale om leje af foreningens lokaler.
Lejemålet er uopsigeligt indtil 1. oktober 2018.
Restforpligtelsen udgør

nlj/lsj
T:\Data\11\125298\125298re17-01.doc

193.500
___________

189
_______

