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Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

tusind kr. 2007 2008 2009 2010 2011

Hovedtal
Indtægter 109.558 130.469 133.605 161.895 155.620
Nettoindtægter 86.278 104.311 106.627 135.739 128.418
Resultat til disposition 80.988 98.173 99.666 129.158 121.134
Anvendt til organisationens formål 79.488 97.273 98.166 123.658 119.634

Balancesum 92.077 87.359 91.062 91.073 36.597
Egenkapital 12.388 13.288 14.788 20.288 21.788

Pengestrøm fra driftsaktiviteten 70.861 91.494 92.374 118.877 115.643
Investeret i materielle anlægsaktiver -114 -587 -805 -551 -880

2.787 3.330 1.856 1.404 1.714
Overført til udviklingsarbejdet -60.353 -94.893 -91.668 -122.760 -170.582
Pengestrøm i alt 13.180 -655 1.757 -3.030 -54.105

Nøgletal
Udbetalingsprocent *) 72,6% 74,6% 73,5% 76,4% 76,9%
Egenkapitalandel (soliditet) 13,5% 15,2% 16,2% 22,3% 59,5%

48,6 51,1 52,3 53,1 59,9

*) Udbetalingsprocenten er beregnet som "Anvendt til organisationens formål" divideret med "Indtægter".

Ti årsoversigt 2002 - 2011 (Index 2002 = 100)
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Hovedaktiviteter
Organisationens hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af a) UNICEFs oplysnings- og skolearbejde og b) 
fundraising aktiviteter rettet mod privatpersoner, virksomheder og fonde. Aktiviteterne er fordelt på traditionelle 
fundraisingaktiviteter samt salg af kort- og produkter. Alle fundraisingaktiviteter er rettet mod det danske marked. 
UNICEF Danmark er, med undtagelse af nogle få enkeltstående tilfælde, ikke projektudførende. Efter afholdte 
omkostninger overføres de indsamlede midler til UNICEF International, der besidder de rette kompetencer og 
ressourcer for at være projektudførende. UNICEF International udarbejder detaljerede rapporter om midlernes 
anvendelse og opnåede resultater.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
”Man må hverken håbe eller forvente, at verden rammes af to så store katastrofer, som tilfældet var i 2010, og det vil 
klart betyde færre indtægter til nødhjælpsarbejde. Det vil kunne ses på årsresultatet for 2011”.
Sådan stod der i ledelsesberetningen, da vi præsenterede årsresultatet for 2010. Der stod også, at ”indtægterne fra salg 
må forventes at falde yderligere i de kommende år”. Begge dele viste sig at holde stik. Men alligevel kan UNICEF 
Danmark for 2011 fremlægge det næstbedste økonomiske resultat, siden vi blev stiftet i 1954 – et resultat som kun 
ligger DKK 6.275.491 under rekordresultatet fra 2010. Det var på DKK 161.895.209, mens vi for 2011 nåede et 
bruttoresultat på DKK 155.619.718.

Desværre blev verden også i 2011 ramt af en stor katastrofe, nemlig den voldsomme sultkatastrofe på Afrikas Horn. 
Heldigvis viste danskerne på ny meget stor solidaritet med børn i nød og støttede UNICEFs nødhjælpsindsats flot. Det 
lykkedes UNICEF Danmark at indsamle over 29 millioner kr. til den store katastrofe, bl.a. gennem den store TV-
indsamling ”Afrika Nu”, som blev afviklet i august på UNICEFs store lager: UNICEF Supply Division. Men sammenlignet 
med 2010, hvor vi var vidner til hele to store katastrofer i henholdsvis Haiti og Pakistan, blev der ikke samlet helt det 
samme beløb ind. Det påvirker selvfølgelig UNICEF Danmarks årsresultat i negativ retning.  UNICEF Danmark samlede 
i øvrigt det største beløb ind til ofrene på Afrikas Horn blandt alle danske nødhjælpsorganisationer og det største beløb 
per capita blandt alle UNICEFs 36 nationale komiteer.

På salgsområdet måtte vi i 2011 konstatere en markant lavere indtjening end tidligere år som forventet. Som vi 
redegjorde for i ledelsesberetningen for 2010 har UNICEF i en lang række lande, herunder Danmark, lagt det 
traditionelle salg af kort og produkter væsentligt om. I takt med, at nettoindtjeningen faldt p.g.a. stigende omkostninger 
og et reduceret salg, blev det besluttet at ophøre med bl.a. salg af kort via postordre, via netbutik samt eget salg til 
virksomheder. Herudover blev det besluttet markant at reducere antallet af varenumre af kort og produkter til salg på det 
danske marked. Det har som forventet betydet et væsentligt forringet brutto-salgsresultat (fra DKK 5.598.245 i 2010 til 
DKK 1.658.967 i 2011, altså et fald på DKK 3.939.278). Vi har i stedet besluttet at lade samarbejdspartnere / eller 
eksterne kort specialister på henholdsvis privat- og virksomhedsmarkedet forestå salg og distribution. Dette samarbejde 
betyder at UNICEF Danmarks anledningskort er tilgængelige for de danske forbrugere og virksomheder, i et rekord stort 
antal salgssteder (eks. i  Coop’s butikker). Nettoresultatet af denne disposition afregnes som royalties, hvilket er en 
medvirkende årsag til faldet i brutttosalget.

Det lidt lavere indsamlingsresultat til nødhjælp samt den forventede levere bruttoindtægt fra salg forklarer det lavere 
bruttoresultat i forhold til rekordåret 2010. Men på trods af disse forhold – og på trods af et samfund ramt af økonomisk 
usikkerhed, højere arbejdsløshed m.m. – lykkedes det som nævnt at nå det næstbedste resultat nogensinde, og det må 
betegnes som meget tilfredsstillende. I international sammenhæng er UNICEF Danmark nu den 11. største af de 36 
nationale komiteer totalt set, målt i nettobidrag til UNICEFs internationale nødhjælps- og udviklingsarbejde. Det er en 
fremgang fra en plads som nr. 12 i 2010. Per capita er vi den 6. største.

Nettobidraget fra UNICEF Danmark til UNICEFs nødhjælps- og udviklingsarbejde blev for 2011 på DKK 110.351.404. 
Det er på linie med bruttoresultatet det næstbedste nogensinde. Nettobidraget for 2010 var på DKK 117.766.981, så 
resultatet for 2011 er altså DKK 7.415.576 lavere. Siden 2000 har danskerne gennem UNICEF Danmark støttet 
UNICEFs internationale arbejde for børn i nød med mere end 700 millioner kr.!

Ud over nettobidraget til UNICEF har UNICEF Danmark anvendt DKK 3 millioner til en indsats for at forbedre 
forholdende for børn i Grønland. Det sker i et tæt samarbejde med det grønlandske selvstyre i projektet ”Nakuusa” (”Lad 
os være stærke sammen”), som blev lanceret i 2011. Det var første år, vi anvendte midler i Grønland, så de DKK 3 
millioner skal tages med i betragtning, når nettobidraget til UNICEF for henholdsvis 2010 og 2011 sammenlignes. 

Endelig har UNICEF Danmark i 2011 anvendt DKK 6.256.019 til det vedtægtsbestemte formål at drive 
oplysningsvirksomhed i Danmark, ikke mindst over for danske børn og unge om Børnekonventionen m.m. Således er 
der i alt i 2011 anvendt DKK 9.282.622 til det vedtægtsbestemte arbejde at hjælpe børn i nød og fremme barnets 
rettigheder. 

På omkostningsområdet lykkedes det i 2011 at have en meget beskeden udvikling i forhold til året før. De samlede 
personale- og driftsomkostninger lå i 2010 på DKK 6.580.610. For 2011 var de steget til DKK 7.283.863, altså med DKK 
703.254. Det er en omkostningsudvikling der sammenholdt med vores indtægtsudvikling og niveau, må betragtes som 
meget tilfredsstillende.
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Samlet set ser UNICEF Danmarks omkostningsprocenter (omkostninger i procent af indtægter) således ud:
2011 2010

Internationalt udviklings- og hjælpearbejde 70,9% 72,7%
Oplysnings- og skolearbejde (fra 2011 både Danmark og Grønland) 6,0% 3,6%
Salgs- og indsamlingsudgifter 17,5% 16,2%
Driftsudgifter (Administration) 4,7% 4,1%
Henlagt til reserver (egenkapital) 1,0% 3,4%

Beretning

Den 2. juli 2011 blev UNICEF Danmarks sekretariat ramt af en alvorlig vandskade. Det betød, at omkring halvdelen af 
sekretariatet måtte evakueres og medarbejderne ”genhuses” i midlertidigt pavillonbyggeri opstillet på havnekajen, mens 
reparationsarbejdet pågik. Det varede i over 3 måneder og ramte også det netop indviede og udvidede interne 
callcenter. Vi registrerer dag for dag antallet af telefonopkald, modtagne bidrag etc., og på den baggrund kan vi 
konstatere markant lavere resultater i ombygningsperioden end normalt. Der er altså ingen tvivl om, at vandskaden har 
haft en direkte negativ effekt på vores indtjening i 2011 ud over de indirekte effekter, som to gange flytning og forringede 
arbejdsforhold medførte. Vi har nu stillet krav om erstatning fra vores driftstabsforsikring, ligesom vi efter forhandlinger 
herom har fået en reduktion i huslejen fra By & Havn for de måneder, hvor vi ikke kunne anvende hele lejemålet. Der er 
ikke i årsregnskabet indregnet indtægter i forbindelse hermed, disse indregnes når der er vished for beløbenes 
størrelse, formentlig i 2012.

I tråd med årsmødebeslutning for nogle år siden har UNICEF Danmarks bestyrelse besluttet at anbefale til vedtagelse 
på årsmødet, at der henlægges  DKK 1,5 millioner til egenkapitalen, således at den kan dække et halvt års drift af 
UNICEF Danmark. Den samlede egenkapital er således på DKK 21.787.716.

Forventninger til fremtiden
Som det var vurderingen sidste år er det opfattelsen, at UNICEF Danmark er godt rustet til de kommende år. Vi har 
fortsat det næstbedste image af alle humanitære organisationer i Danmark jf. den årlige imagemåling fra foråret 2011, 
og vi har en engageret bestyrelse og kompetente medarbejdere. De over 60.000 faste, månedlige bidragydere 
(”Partnere”) udgør et stærkt økonomisk fundament, og vi har fået gennemført de nødvendige ændringer på 
salgsområdet.
Vores tro på en fortsat positiv udvikling afspejles i vores strategiplan for 2012-2015, udarbejdet i samarbejde med 
UNICEFs regionalkontor i Geneve. I denne strategiplan opererer vi med en fortsat økonomisk vækst, om end lavere end 
den vi har haft de sidste 5-10 år (i 2002 var UNICEF Danmarks årsindtægt på TDKK 38.075 til sammenligning med 
TDKK 155.619 i 2011 og nettobidraget til UNICEF på TDKK 24.644 til sammenligning med TDKK 110.351). UNICEF 
Danmark hører i dag til blandt de 3-5 største indsamlingsorganisationer i Danmark, hvor vi tidligere lå som nummer 10-
15.

Bestyrelsen har i 2011 igangsat et arbejde for at se på forskellige modeller for en kommende demokratisk struktur for 
UNICEF Danmark. Vi må konstatere, at den nuværende struktur med bl.a. medlemsorganisationer ikke er tidssvarende, 
idet vi årligt taber medlemsorganisationer p.g.a. udmeldelse eller ligefrem opløsning af den pågældende organisation. 
Det er en struktur med rødder tilbage til stiftelsen i 1954, så det kan ikke betegnes som for tidligt at underkaste den et 
eftersyn. Det forventes, at et forslag til en ny struktur kan fremlægges på årsmødet i 2013.

I skrivende stund forventes det, at en ny indsamlingslov træder i kraft i 2013. Vi kender endnu ikke i detaljer indholdet, 
ligesom det kan undergå forandringer i den høringsproces, som er i gang. Det er klart, at en eventuel begrænsning af 
indsamlingsmuligheder vil påvirke alle organisationers indsamlingsresultat i negativ retning, herunder UNICEF 
Danmarks.
Det danske indsamlingsmarked hører til blandt de mest konkurrencebetonede i verden. Flere og flere organisationer 
professionaliserer deres indsamlingsarbejde. Samlet set har danskerne øget deres bidrag til diverse former for 
velgørenhed, men for at kunne appellere bredt er det nødvendigt konstant at udvikle og forfine sit indsamlingsarbejde. 
UNICEF Danmarks bestyrelse har i budgettet for 2012 afsat et beløb hertil, således at UNICEF Danmark også fremover 
får mulighed for at være med i front på det danske indsamlingsmarked.

Særlige risici
Organisationens aktiviteter omfatter ikke transaktioner, kontrakter eller aktiviter der på anden måde er forbundet med 
finansielle-, juridiske- eller andre former for særlige risici.
Den primære risikofaktor, der kan påvirke driften af organisationen, udgør udsving i de økonomiske konjunkturer i 
samfundet.

Videnressourcer
Som et led i udviklingen og fastholdelsen af dygtige medarbejdere fokuserer organisationen på kompetenceudvikling og 
videndeling.
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Beretning

Afslutning
Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af UNICEF Danmarks økonomiske stilling, 
årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af rapporten og denne beretning.
Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på 
bedømmelse af årsrapporten. 
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Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2011

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for UNICEF Danmark for 2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 
en mellemstor klasse C-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Begreber, klassifikationer og opstillingsform er under hensyntagen til organisationens særlige struktur tilpasset 
Årsregnskabslovens generelle bestemmelser.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt 
for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og hensatte forpligtelser.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde organisationen, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå organisationen, 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og 
som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Omsætning
Indtægter fra salg af kort og produkter indregnes i resultatopgørelsen ved fakturering.

Midler fra indsamlingsaktiviteter indtægtsføres som hovedregel på modtagelsestidspunktet.

Andre bidrag, som primært er bidrag fra Tips- og Lottomidler indregnes i resultatopgørelsen på bevillingstidspunktet. 

Indsamlings- og salgsudgifter samt driftsomkostninger
Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening indregnes i resultatopgørelsen, herunder afskrivninger. 

Uddelinger under formålet
Hovedparten af uddelinger under organisationens formål overføres til UNICEF International, som forestår styring af de 
internationale projekter og hermed anvendelse af midlerne.  Endvidere anvendes en mindre del af midlerne til 
oplysnings- og skolearbejde i Danmark.

Uddelinger henføres til indsamlingsåret.  Årets udgifter vedrørende projektbistand mv. vil således altid være af samme 
størrelse som indtægterne, bortset fra den del, som bestyrelsens indstiller henlægges til egenkapitalen som en del af 
kapitalberedskabet.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteudgifter samt kursgevinster og –tab på 
obligationer.

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Inventar og IT-udstyr samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget udgøres af kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet 
brugstid. 
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Inventar 5-10 år
IT udstyr 3-4 år
Biler 3 år
Indretning af lejede lokaler 10 år

Anvendt regnskabspraksis

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet 
er klar til brug. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid og eventuelle restværdier, baseret på følgende 
vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af 
aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdninger
Varebeholdninger er optaget til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere 
værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender består af tilgodehavender fra salg og indsamlingsaktiviteter samt tilgodehavende ikke forfaldne renter 
på obligationer.

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være 
indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

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

Obligationer
Obligationer måles til dagsværdi på balancedagen, svarende til børskurs.

Egenkapital
I andre reserver indgår vedtægtsbestemte eller bestyrelsesbesluttede henlæggelser. Til- og afgang sker via 
overskudsdisponeringen.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser organisationens pengestrømme fordelt på driftens likviditetsbidrag, investering i 
anlægsaktiver samt resultatudlodning for året, årets forskydning i likvider samt organisationens likvider ved årets 
begyndelse og slutning.
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Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2011

Note 2011 2010

Salg af UNICEF kort og produkter 1.658.967 5.598.245

1 Indsamlingsaktiviteter 149.731.359 152.119.639

2 Andre bidrag 2.508.862 2.769.770

Finansielle indtægter 1.720.530 1.407.555

Indtægter i alt 155.619.718 161.895.209

3, 5 Indsamlings- og salgsudgifter 27.201.828 26.156.400

Nettoindtægter i alt 128.417.890 135.738.809

3 Løn, personale og administration 5.296.564 4.507.388

Øvrige driftsomkostninger (IT, porto, kontorhold mv.) 1.895.264 2.020.047

Finansielle omkostninger 4.189 1.231

5 Afskrivninger 87.846 51.944

4 Driftsomkostninger i alt 7.283.863 6.580.610

I alt til disposition til UNICEFs formål 121.134.027 129.158.199

Anvendt til UNICEFs arbejde i andre lande - 
med fokus på følgende områder: 50.916.188 52.956.010

Børns overlevelse og udvikling
Børns uddannelse
Beskyttelse af Børn
Børn ramt af aids
Børns rettigheder

UNICEF udvalgte lande: 
Bolivia, børns uddannelse 0 1.932.700
Bulgarien 1.387.308 3.689.985
Cambodia 1.085.571 0
Cameroun 1.978.781 6.436.356
Kenya 2.615.000 0
Libyen 380.786 0
Madagaskar 590.660 1.711.129
Sydafrika 29.533 0
Togo 700.989 1.609.256
Uganda 4.016.325 1.905.058
Vietnam 260.900 0
Zambia 8.958.714 2.223.500

22.004.567 19.507.983
UNICEF udvalgte temaer:

Beskyttelse af Børn 319.411 427.400
Børn ramt af aids 1.148.504 1.594.397
Børns overlevelse og udvikling 3.118.283 1.780.208
Børns uddannelse 2.092.945 2.543.826
Digital Citizenship & safety (global) 546.900 0
Malaria 796.466 644.606

8.022.508 6.990.438
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Resultatopgørelse (fortsat)

Note 2011 2010

UNICEF nødhjælp: 
Afrikas Horn 28.729.289 0
Haiti 0 25.111.036
Kirgistan 0 1.137.000
Myanmar 153.289 680.507
Pakistan 525.563 11.384.006

29.408.141 38.312.549

I alt anvendt til UNICEFs internationale
udviklings- & nødhjælpsarbejde 110.351.404 117.766.981

UNICEFs oplysnings- samt skolearbejde i Danmark 6.256.019 5.891.219
UNICEFs oplysnings- samt rettighedsarbejde i Grønland 3.026.603 0

I alt anvendt i henhold til organisationens formål 119.634.026 123.658.200

Årets resultat 1.500.000 5.500.000

Årets resultat disponeres således:

7 Overført til formuekonto 1.500.000 3.500.000
7 Overført til egenkapitalhenlæggelse, samarbejdsaftale Grønland 0 2.000.000

1.500.000 5.500.000
0 0
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Balance pr. 31. december 2011
2011 2010

Note Aktiver

Inventar 124.366 10.066
IT-udstyr 787.040 996.209
Biler 10.000 30.000
Indretning af lejede lokaler 807.673 365.833

5 Materielle anlægsaktiver i alt 1.729.079 1.402.108

Beholdning af egne varer 474.328 390.949

Andre tilgodehavender 2.836.678 4.767.165
Periodeafgrænsningsposter 7.098.628 5.949.502

Tilgodehavender i alt 9.935.306 10.716.667

6 Obligationer 18.926.705 57.793.335

Likvide beholdninger 5.531.878 20.769.992

Omsætningsaktiver i alt 34.868.217 89.670.943

Aktiver i alt 36.597.296 91.073.051

Passiver

7 Egenkapital i alt 21.787.716 20.287.716

Gæld til UNICEF projekter 5.223.099 65.453.294
Anden gæld 6.115.065 2.623.001
Kreditorer og skyldige omkostninger 3.471.416 2.709.040

Kortfristet gæld i alt 14.809.581 70.785.335

Passiver i alt 36.597.297 91.073.051
0 0

8 Eventualforpligtelser
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Pengestrømsopgørelse pr. 31. december 2011
2011 2010

Omsætning 153.051.754 159.286.600
Variable omkostninger -15.336.418 -12.216.380

Dækningsbidrag 137.715.336 147.070.220

Kontante kapacitetsomkostninger -27.024.871 -24.807.623

Indtjeningsbidrag 110.690.465 122.262.597

Ændring i debitorer 2.540.281 1.875.838
Ændring i varelager -83.379 -116.338
Ændring i andre aktiver -254.605 -2.657.774
Ændring i varekreditorer -741.940 -1.555.671
Ændring i anden gæld (moms, feriepenge, periodisering) 3.492.064 -931.582

Driftens likviditetsvirkning 115.642.886 118.877.070

Investeringer i anlægsaktiver -879.566 -550.582

Finansielle ind- og udbetalinger:
      Renteindbetalinger, netto 1.713.534 1.403.949

Resultatudlodning - overført til udviklingsarbejdet (Indsamlet i året):
      Udbetalt til UNICEFs globale udviklingsarbejde (10) -52.956.010
      Udbetalt direkte til projekter i udviklingslande (10) -10.902.414
      Udbetalt direkte til katastrofer (10) -1.594.869
      Udbetalt til UNICEFs globale udviklingsarbejde (11) -50.783.968
      Udbetalt direkte til katastrofer (11) -28.729.289
      Udbetalt direkte til projekter i udviklingslande (11) -25.615.049 -170.581.598 -122.760.317

Samlet likviditetsbidrag -54.104.744 -3.029.880

Likvide midler og obligationer, primo 78.563.327 81.593.207

Likvide midler og obligationer, ultimo 24.458.583 78.563.327
0

Tallene i pengestrømsopgørelsen kan ikke alle udledes
direkte af resultatopgørelsen og balancen.
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Noter
2011 2010

1 Indsamlingsaktiviteter

I de indsamlede midler indgår indtægt fra Danmarks Indsamling 2011 på
9.505.205 kr., der er anvendt og uddelt i 2011 således:

Andel af indsamlingsudgifter 1.507.913 2.066.746
Disponeret til UNICEF projekter 7.997.292 18.138.991

9.505.205 20.205.737

I de indsamlede midler indgår indtægt fra fællesindsamlingen Afrika Nu 2011 på
16.430.190 kr., der er anvendt og uddelt i 2011 således:

Andel af indsamlingsudgifter 612.659 0
Disponeret til UNICEF projekter 15.817.531 0

16.430.190 0

2 Andre bidrag

Tips- & Lottomidler 2.395.812 2.099.638
Danida 0 491.556
Andre indtægter 113.050 178.576

2.508.862 2.769.770
- -

3 Personaleomkostninger

Lønninger 21.999.199 19.818.395
Pensioner 1.448.782 1.332.135
Andre omkostninger til social sikring 382.062 369.230

23.830.043 21.519.760
Lønninger, pensioner og andres sociale omkostninger er udgiftsført
under følgende poster:

Indsamlings- og salgsudgifter 14.060.627 12.741.554
UNICEFs oplysnings- samt skolearbejde i Danmark og Grønland 4.827.650 4.106.057
Løn, personale og administration 5.289.714 4.820.075

24.177.991 21.667.686

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere:
Indsamlings- og salg 41,7 35,8
UNICEFs oplysnings- samt skolearbejde i Danmark 9,2 8,4
Administration 9,0 8,9

59,9 53,1

Ledelseslønninger:
Generalsekretær, løn og pension mv. 1.142.512 1.139.424

Der er ikke udbetalt vederlag til bestyrelsen i 2011

Løn og pension m.v. til UNICEF Danmarks samlede ledelsesgruppe
bestående af 5 ledere inklusive generalsekretæren udgør i alt kr.: 4.423.987 4.358.518
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Noter (fortsat)

4 Anvendelse af midler til organisationens formål samt driftsomkostninger

5 Materielle anlægsaktiver

2011 2010

Biler

Indretning af 
lejede 

lokaler Inventar IT-udstyr I alt I alt

Anskaffelsessum

Anskaffelsessum pr. 
1.1.2011 60.000 508.594 139.607 1.446.611 2.154.812 1.812.321

Årets tilgang 0 520.586 143.068 215.912 879.566 550.584

Årets afgang 0 0 -20.113 -13.429 -33.542 -208.093

Anskaffelsessum pr.
31.12.2011 60.000 1.029.180 262.562 1.649.094 3.000.836 2.154.812

Afskrivninger

Afskrevet pr. 1.1.2011 30.000 142.761 129.541 450.402 752.704 561.198

Årets afskrivninger 20.000 78.746 28.768 425.081 552.595 399.599

Årets afgang 0 0 -20.113 -13.429 -33.542 -208.093

Samlet afskrivning pr.
31.12.2011 50.000 221.507 138.196 862.054 1.271.757 752.704

Bogført værdi pr.
31.12.2011 10.000 807.673 124.366 787.040 1.729.079 1.402.108

0,04 0,09 0,42 0,40

-0,43

Afskrivninger indgår med kr. 401.447 i 'indsamlings- og salgsudgifter' , med kr. 87.846 i 'driftsomkostninger i alt' og med 
kr. 63.302 i 'oplysnings- og skolearbejde i Danmark'.

17,3%

23,2%

40,1%

6,3%

7,3%

5,7%  Bulgarien, Cambodia, Cameroun, Kenya,
Libyen, Madagaskar, Sydafrika, Togo,
Uganda, Vietnam, Zambia
 Afrikas Horn, Myanmar, Pakistan (nødjælp)

 Andre lande - 5 fokusområder

 Børns Overlevelse, Beskyttelse, Uddannelse
og Børn ramt af AIDS m.v.

 Oplysnings- og skolearbejde (Danmark og
Grønland)

 Driftsomkostninger
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Noter (fortsat)

6 Obligationer 2011
Papirnavn Restløbetid år Påløbne renter ultimo Ultimoværdi
5,00% Nordea Ann 2035 23,5 73.132 6.166.712
2% Realkredit Danmark 2013 1 17.951 909.945
2,00% Brfkredit Sdo 321.E 2015 4 109.699 5.622.100
1,483200% Nykredit Real(Totalkredit) 21E 2018 6 10.679 2.109.524
2,00% Nykredit Sdo 2013 1 60.789 4.118.423

272.249 18.926.705
-0,43

7 Egenkapital 2011 2010

Formuekonto
Saldo pr. 1.1. 18.287.716 14.787.716
Overført jf. resultatdisponering 1.500.000 3.500.000
Saldo pr. 31.12. 19.787.716 18.287.716

Henlæggelse samarbejdsaftale Grønland
Saldo pr. 1.1. 2.000.000 0
Overført jf. resultatdisponering 0 2.000.000
Saldo pr. 31.12. 2.000.000 2.000.000

Egenkapital den 31.12.2011 21.787.716 20.287.716
0

8 Eventualforpligtelser
Andre eventualforpligtelser:
Lejemålet Pakhus 48, Sundkaj 9,1. sal, kan tidligst fraflyttes den 1. januar 2014. Den årlige husleje
udgør kr. 2.411.831.
Den samlede eventualforpligtelse udgør pr. 31. december 2011 i alt kr. 4.836.878.

UNICEF Danmark har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb (forfald inden for 5 år):
Leasingforpligtelse på biler, IT, kopi- og kontormaskine området pr. 31. december 2011 udgør kr. 737.141.

UNICEF Danmark har indgået en samarbejdsaftale med Grønlands Selvstyre. Formålet med samarbejdet er at
skabe de bedst tænkelige muligheder for opvækst og udvikling for børn i hele Grønland. UNICEF Danmark har for-
pligtet sig til i hvert af de fem år samarbejdet løber, til hvert år at afsætte kr. 2.000.000 til at dække de udgifter aftalen
dækker. Aftaleperioden udgør årene 2011 til og med 2015, og den økonomiske forpligtelse for UNICEF Danmark
udgør således kr. 8.000.000 pr. 31. december 2011.




