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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 for Foreningen Bryd Tavsheden.
Årsrapporten aﬂægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt regnskabsbestemmelserne
i BEK nr. 97 af 27.01.2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under
Social-, Børne- og Integrationsministeriets område samt BEK nr. 201 af 04.03.2019 om ansøgningspuljen til
landsdækkende frivillige sociale organisationer.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og ﬁnansielle
december 2019, er i overensstemmelse med årsregnskabslovens samt at regnskabet i alle væsentlige
henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgiveres retningslinjer.
Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.
København, den 31.03.2020
Daglig leder

Isabella Wedendahl
Generalsekretær
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til medlemmerne i Foreningen Bryd Tavsheden
Revisionspåtegningen på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Bryd Tavsheden for regnskabsperioden 01.01.2019 - 31.12.2019,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt regnskabsbestemmelserne i BEK nr. 97 af 27.01.2014
om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og
Integrationsministeriets område samt BEK nr. 201 af 04.03.2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og ﬁnansielle
stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden 01.01.2019 -31.12.2019
er i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, i BEK nr. 97 af 27.01.2014 samt BEK nr. 201 af 04.03.2019 samt standarderne for
oﬀentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i tilskudsgivers retningslinjer. 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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven samt regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
Overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer. 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 ledelsen 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 ledelsen enten har til hensigt at likvidere
foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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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, tilskudsgiveres retningslinjer samt standarder om oﬀentlig revision, 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, tilskudsgiveres retningslinjer samt standarder om oﬀentlig revision,
fortager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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 ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens 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 begi-venheder 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 bl.a. 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
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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.
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.
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaﬂæggelsen, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er
også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og eﬀektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for oﬀentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaﬂæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i
bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision
vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af
årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger,
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 31.03.2020
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Ledelsesberetning
2019 har været et spændende år, hvor vi har sprængt alle tidligere års resultater i antallet af rådgivninger som
følge af ny mediestrategi. Det har været et udfordrende og lærerigt år med skift af formand, som følge af nye og
spændende internationale opgaver for den afgående formand. Det var året, hvor vi afsluttede det 3-årige projekt
”Temadage med RejseBasen” med gode resultater og erfaringer samt nyttig læring.
Høj faglighed og stor erfaring
I Bryd Tavsheden hjælper vi børn og unge, der er udsat for fysisk eller psykisk vold fra familie eller kæreste, til at
sætte ord på volden og erkende deres situation, samt søge hjælp og handle. Hjælpen tilbydes gennem målrettet

Vi har to arbejdsområder med samme mål
For Bryd Tavsheden hænger det forebyggende/oplysende og rådgivende arbejde uløseligt sammen, idet vi skal
sørge for at komme volden i forkøbet, hvor vi kan, og dér hvor volden allerede er opstået, skal vi tilbyde hjælp og
yde vejledning. Derfor har vi struktureret vores arbejde i to indsatsområder, nemlig det forebyggende/oplysende
og det rådgivende.
Det forebyggende/oplysende 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 unge om, hvad børne- og
kærestevold er gennem oplæg fra foreningen, en personlig historie samt kortﬁlm og dialogskuespil.
Arrangementet varer ca. 1½ time og er uden omkostninger for skolerne, hvis der er mindst 75 elever tilstede.
Efterfølgende tilbyder foreningens mobile rådgivningstilbud, RejseBasen, eleverne mulighed for at henvende sig
anonymt for rådgivning efter oplæg.
Foreningen var i 2019 ude på 61 skoler/ungdomsuddannelser og afholde 69 temadage om vold med i
gennemsnit 146 elever pr. oplæg. Således blev 8.907 elever oplyst om vold i nære relationer, voldsformer,
konsekvenser af vold og vores rådgivningsmuligheder.
Målet for det 3-årige projekt” Temadage med RejseBasen”, som blev afsluttet medio 2019, var at øge antal
skolebesøg årligt med 50% fra 40 skoler i år et til 60 skoler år tre, dvs. i alt 150 skoler i projektperioden. Bryd
Tavsheden var ude på 195 skoler i projektperioden og afholde 215 oplæg for i gennemsnit 120 elever. Hele
25.906 elever blev oplyst om vold, det var godt 10.000 ﬂere end projektets målsætning.
Oplysningskampagner
Foreningens kampagner har som overordnet fokus at oplyse børn og unge om deres ret til et liv uden vold, og
som mål at få dem til at bryde tavsheden om den vold, som de er udsat for i hjemmet eller kæresteforholdet.
I efteråret 2018 udarbejdede foreningen ny mediestrategi for markedsføring af foreningens digitale rådgivninger
med henblik på at henvende os direkte til og i øjenhøjde med målgruppen samt anvende ”call to action” for at
skabe traﬁk direkte til rådgivningen. Strategien blev iværksat i 2019 og har resulteret i en markant stigning i antal
rådgivninger.
I juni deltog Bryd Tavsheden ved Folkemødet på Bornholm sammen med foreningens ambassadør, forfatter
Sebastian Bune. På anden dagen medvirkede Bryd Tavsheden til debatten med en Pop-Up Stand, hvor vi
inviterede til diskussion om, hvordan vi sammen kan reducere vold mod børn og unge i Danmark, samt delte
materiale ud.
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YouTubeprojektet BRYD
YouTube har vundet indpas blandt børn og unge i Danmark. Ca. 64% af de 15-29 åriges forbrug af levende
billeder sker gennem streamingtjenester som YouTube (DR Medieudviklingen 2017). Det betyder, at YouTube har
overtaget store dele af de unges tv-sening, hvilket gør mediet utroligt relevant for foreningens målgruppen.
I 2019 iværksatte Bryd Tavsheden derfor med midler fra OAK foundation et 3½ årigt youtube-projekt ”BRYD”.
Formålet er, at kanalen på en seriøst-underholdende, informerende og debatterende måde at oplyse
målgruppen, børn og unge i alderen 13-24 år, om børnevold og kærestevold. Indholdet på kanalen skal være
personligt og nærværende, så det motiverer til at handle, hvis man selv eller nogen man kender er udsat for
vold.
Kanalen gik i luften ultimo oktober med YouTuber Niklas Larsen som vært. Til start blev der lagt en ny video ud

Ny hjemmeside
I foråret 2019 lancerede foreningen ny hjemmeside ud fra et ønske om at skabe en hjemmeside, hvor ”less is
more”, der gør det nemt at ﬁnde rundt med færrest mulige klik, særligt med fokus på foreningens primære
målgruppe, hvorfor et fokus var at gøre rådgivningstilbuddene mere brugervenlige. Som noget helt nyt ﬁk vi
tilføjet en ”Luk Siden” funktion, så en bruger på vores rådgivningstilbud hurtigt vil kunne skjule sin aktivitet
såfremt voldsudøver dukker op.
Vidensprojekt
I 2018 iværksatte vi et 1½ årigt pilotprojekt, hvis formål var indsamling af viden om og erfaring med
minoritetsetniske unge og retten til et liv uden vold. Projektet blev afsluttet i første halvår af 2019 med en
opsamlende og fremadrettet ekstern evaluering. Projektets resultater blev præsenteret på et gå-hjem-møde
ultimo maj for interessenter, andre organisationer, projektdeltagere og foreningens egne folk. Den nyerhvervede
viden og erfaring er efterfølgende blevet indarbejdet i foreningens temaoplæg, markedsføring og rådgivningen.
Kreativ Konkurrence
Hvert år afholdes i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Det Kriminalpræventive Råd en Kreativ
Konkurrence for elever i grundskolen og ungdomsuddannelser. I år arbejdede 368 elever fra 27 klasser med
temaet: ”Psykisk vold er også vold”. Samlet ﬁk vi 109 kreative bidrag af høj kvalitet.
Årets præmieoverrækkelse blev i år ﬂyttet ud på de ﬁre vinderskoler, hvor youtubevært på BRYD, Niklas Larsen
overrakte præmierne og en tidligere kæresteramt fortalte om at være udsat for psykiske vold fra sin kæreste.
Medlems- og bidragsyderprojekt
Hvervning af medlemmer og faste bidragsydere med foreningens ambassadør, bagedystdommer Markus Grigo,
er fortsat og blev ultimo suppleret med en kampagne med ambassadør, landsholdspiller Nadia Nadim.
De rådgivende tilbud
Med i alt 3.025 rådgivninger i 2019 blev det til en markant samlet stigning på i antal rådgivninger på 106% i
forhold til de 1.466 rådgivninger i 2018.
Rådgivende samtaler i Basen og RejseBasen for voldsramte børn og unge
Basen tilbyder børn og unge 13-24 år mulighed for anonymt at tale med 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.
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RejseBasen, vores mobile rådgivning, tager med ud på temadage om vold over hele landet og giver de unge
mulighed for at tale anonymt med en kvaliﬁceret og uvildig rådgiver efterfølgende. Fra skoleåret 2019/2020
ophørte RejseBasen med at komme på genbesøg inden for 10 dage som følge af den eksterne evaluering af
projektet. I stedet får de unge der henvender sig tilbudt opfølgende (telefon)samtaler i Basen, ligesom der
oplyses et telefonnummer, hvor man kan henvende sig efterfølgende, hvis behovet opstår.
Med 740 samtalerådgivninger i 2019 fastholder vi niveauet fra 2018, trods færre antal temadage og afskaﬀelse af
RejseBasens genbesøg 2. halvår.
Webbrevkasse og chatrådgivning for voldsramte børn og unge
Børn og unge 13-24 år, der enten er udsat for vold, har kammerater udsat for vold eller er usikre på, om det de
oplever er en form for vold, kan skrive anonymt til webbrevkassen eller til chatrådgivningen eller ringe til

I 2019 var der 2.214 rådgivninger svarende til en stigning på godt 362% fra 2018. Den markante stigning skyldes
den nye mediestrategi for markedsføring af Bryd Tavshedens digitale rådgivninger. Den nye hjemmeside med nyt
brevkasselayout. Udvidelse af åbningstiden med fredage og åben rådgivning i en del af skoleferierne. Sidst men
ikke mindst har vores rådgivere meldt om ﬂere henvendelser omkring psykisk vold efter kriminaliseringen af
denne i marts 2019.
Webbrevkassen, Chatten og Telefonen betjenes af frivillige rådgivere med en relevant baggrund som er (eller er
under uddannelse til) psykoterapeuter, psykologer, socialrådgivere eller har erfaringer fra andet relevant arbejde
med børn og unge. Oplysninger om de tre rådgivningstilbud ﬁndes på foreningens hjemmeside.
Sekretariatshenvendelser
Vi modtager årligt en række henvendelser i sekretariatet omhandlende bl.a. skoleprojekter, videndeling og lign. I
2019 registrerede vi 71 henvendelser.
Resultat
Årets resultat for 2019 er et overskud på kr. 12.250 efter hensættelser til fortsættelse af projekter i 2020. Da
ﬂere af Bryd Tavshedens aktiviteter er fortløbende, mange projekter er ﬂerårige var det foreningens målsætning
gennem drifttilskud, fundraising og hensættelser, at være ﬁnansieret 3/4 år frem ved årsskiftet. Med 80%
ﬁnansiering blev målet opfyldt.
Forventet udvikling
Vi vil et Danmark uden børnevold og kærestevold, derfor vil vi fortsat arbejde for at udbrede viden om og
kendskab til vold mod børn og unge i nære relationer samt indsigt i voldens konsekvenser. Målet er at nå ud til
endnu ﬂere børn og unge i 2020 og få dem til at bryde tavsheden om vold, så de kan få hjælp og rådgivning.
I Bryd Tavsheden har vi et dybt kendskab til og viden om vores målgruppe, en viden og et kendskab vi gerne vil
udnytte gennem en opkvaliﬁcering og koordinering af foreningens data med henblik på udvikling af foreningens
aktiviteter og nye projekter, samt ikke mindst formidling til og videndeling med andre aktører.
I 2020 vil vi have fokus på fastholdelse og konsolidering af de opnåede resultater inden for foreningens
aktiviteter, som fastholdelse af et basisniveau på 60 Temaoplæg om Vold med RejseRådgivning årligt og
strategisk målrettet markedsføring af rådgivningstilbud, således at den markante stigning i antal rådgivninger
fastholdes, samt fastholdelse af den øgede åbningstid i foreningens rådgivningstilbud.
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I efteråret 2020 skal foreningens rådgivningstilbud genakkrediteres, således at vi fortsat har dokumentation for,
at foreningens rådgivninger efterlever RådgivningDanmarks krav for høj faglighed, sikring af kvalitet og
kontinuerlig kvalitetsudvikling.
Med henblik på økonomisk sikring af foreningens aktiviteter og projekter arbejder foreningen desuden målrettet
på at være ﬁnansieret ét år frem ved årsskiftet 2021. Dette er for at sikre stabilitet og kvalitet i foreningens
ydelser, sikkerhed for levering af de aktiviteter, som vi udbyder til fx skoler og planlægges ½ år frem, samt
tryghed og trivsel hos medarbejdere og derved et mentalt overskud til udvikling og kvalitetssikring. Det er
ledelsens vurdering, at foreningen har den fornødne likviditet til at fortsætte sine aktiviteter hele 2020, uagtet
COVID19 måtte få en negativ eﬀekt på yderligere tilskudstilsagn for året, idet en eventuel nedgang heri vil kunne
modsvares af tilpasninger i aktiviteter, som fx et lavere antal Temaoplæg om Vold på skoler i Danmark, samt
udskydelse af planlagt nyansættelse.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Foreningen har modtaget tilsagn om driftstilskud på ﬁnansloven i 2020, hvilket foreningen har modtaget siden
2015.
Pandemien COVID19 har påvirket det daglige arbejde i Bryd Tavsheden som i resten af landet. Konkret har
pandemien sendt alle sekretariatets medarbejdere hjem og arbejde, hvorfor al dialog foregår enten telefonisk
eller pr. mail, og uopsættelige møder afholdes som videomøder.
Foreningens Temaoplæg om Vold med RejseRådgivning er sat i bero, som følge af skolenedlukninger, hvilket
betyder, at målsætningen om 30 temaoplæg i 1. halvår 2020 ikke opfyldes. Så snart skolerne genåbner, er vi
parate til at ﬁnde erstatningsdatoer for de aﬂyste oplæg.
Foreningens digitale rådgivningstilbud, der normalt er bemandet hverdage kl. 16-19 fra foreningens hus i
Kronprinsessegade, er midlertidigt ﬂyttet hjem og varetages af de mest erfarne rådgivere hverdage kl. 14-16.
Brevkassen er fortsat – som altid – åben for henvendelser 24syv og besvares indenfor 24 timer.
Samtalerådgivning ved personligt fremmøde er ﬂyttet over på telefon, skype eller facetime. Markedsføring er
tilpasset de midlertidige åbningstider.
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Note
Medlemskontingenter

2019
kr.

2018
kr.

9.100

9.425

Statslige tilskud

1

1.600.000

1.600.000

Tips- og Lottepuljen

2

328.852

321.417

432.359

598.418

0

245.713

Tilskud fra fonde

2.882.220

3.331.186

Indtægter i alt

5.252.531

6.106.159

0

(393.133)

(1.336.920)

(1.174.169)

Administration

(745.084)

(926.304)

Udvikling

(830.770)

(603.338)

Rådgivning

(1.050.859)

(1.244.024)

Oplysningsaktiviteter

(1.274.120)

(1.170.537)

Omkostninger i alt

(5.237.753)

(5.511.505)

Resultat før ﬁnansielle poster

14.778

594.654

Finansielle omkostninger

(2.528)

(3.793)

Årets resultat

12.250

590.861

Overført til reserveret igangværende projekter

12.250

590.861

Resultatdisponering

12.250

590.861

Øvrige oﬀentlige tilskud
Events

Events
Kendskab

Forslag til resultatdisponering
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Balance pr. 31.12.2019
2019
kr.

2018
kr.

Tilgodehavende tilskud

344.237

329.820

Andre tilgodehavender

21.033

20.840

Periodeafgrænsningsposter

40.659

44.084

Tilgodehavender i alt

405.929

394.744

Likvide beholdninger

3.886.549

4.260.915

Omsætningsaktiver i alt

4.292.478

4.655.659

Aktiver

4.292.478

4.655.659

Note
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Note
Til disposition
Reserveret til igangsatte projekter

2019
kr.

2018
kr.

85.400

85.400

2.775.834

2.763.585

Egenkapital

3

2.861.234

2.848.985

Anden gæld

4

86.156

0

Langfristet gæld

86.156

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser

39.750

31.250

1.003.912

1.404.000

301.426

371.424

Kortfristet gæld

1.345.088

1.806.674

Gæld i alt

1.431.244

1.806.674

Passiver

4.292.478

4.655.659

Periodiserede tilskud
Anden gæld

Ikke- indregnede leje- og leasingforpligtelser

5

6
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Noter
2019
kr.

2018
kr.

Løn

987.626

831.116

Info om rådgivningstilbud

549.999

599.996

53.875

162.638

8.500

6.250

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

Produktion / udvikling
Revisor

Bevilliget beløb

Det bevilgede beløb på 1.600.000 kr. fra Socialstyrelsen - journalnr. 2147-0002 er blevet brugt i perioden
1/1 - 31/12 2019. Beløbet er blevet brugt til at sikre den daglige drift, opretholde foreningens rådgivningstilbud og
øge kendskabet til foreningen.
Midlerne er anvendt efter de beskrevne regler for anvendelse af tilskuddet i brev af 30. januar 2019.
Omkostningerne indgår som en integreret del af nærværende årsrapport for 2019 for Foreningen Bryd
Tavsheden. Årsrapporten er som helhed revideret af Deloitte, og der henvises til den uafhængige revisors
revisionspåtegning
2 Tips- og Lottepuljen

Husleje, varme og el
Revisor

Bevilliget beløb

2019

2018

kr.

kr.

323.852

304.229

5.000

17.188

328.852

321.417

328.852

321.417

Det bevilgede beløb på 328.852 kr. fra Tips- og Lottopuljen (ULFRI) - journalnr. 8245-0413 er blevet brugt i
perioden 1/1 - 31/12 2019 til at dække driftsudgifter.
Tilskuddet har medvirket til drift og opretholdelse af foreningens rådgivnings-, koordinerings-, kommunikationsog sekretariatsfunktioner, der alle understøtter foreningens formål med at oplyse om, forebygge og afhjælpe
børn og unge udsat for vold i hjemmet eller kæresteforholdet gennem skoleaktiviteter, oplysningskampagner og
rådgivningstilbud.
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3 Til disposition
Reserveret til
igangsatte

I alt

Til disposition

projekter

85.400

2.763.584

2.848.984

0

12.250

12.250

85.400

2.775.834

2.861.234

2019
kr.

2018
kr.

86.156

0

86.156

0

2019

2018

kr.

kr.

197.942

257.321

4.336

0

Skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP

79.747

65.777

Øvrig anden gæld

19.401

48.326

301.426

371.424

2019
kr.

2018
kr.

193.500

193.500

Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Feriepengeforpligtelse

5 Anden gæld

Feriepengeforpligtelse
Feriepenge

6 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontakter frem til udløb i alt
Foreningen har indgået lejeaftale om leje af forenings lokaler.
Lejemålet er uopsigeligt indtil 1. oktober 2020
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aﬂagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A
tilpasset foreningens særlige forhold.
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.

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 omkostninger
Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger mv.
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i
efterfølgende regnskabsår, grundet øremærkede midler til brug for kommende regnskabsperiode.
Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.
Andre ﬁnansielle forpligtelser
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Andre ﬁnansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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