ÅRSBERETNING 2017
1

INDHOLD
LEDER

4 		

VIDSTE DU, AT…

6 		

TUSIND TAK FOR HJÆLPEN!

6 		

BØRNENES DAG

8 		

HØJDEPUNKTER FRA ARBEJDET I DANMARK

10		

BØRN I VERDENSMÅLENE

12

”INGEN KAN LØFTE VERDENSMÅLENE ALENE”

14

DET NYTTER

16

TAK!

18

REGNSKAB

©UNICEF/UN017153/Shrestha

2

3 		

FOR ALLE VERDENS BØRN
I begyndelsen af 2017 udsendte UNICEF et
overblik over, hvad der skal til for at hjælpe børn

Derfor er verdenssamfundets løfter gennem de
17 Verdensmål afgørende. I 2017 satte UNICEF

i verdens brændpunkter gennem året. Behovet
var det største nogensinde. For selvom det
over de seneste årtier er lykkedes at få mange
millioner ud af fattigdom, få flere børn i skole
og forebygge eller behandle mange smitsomme
sygdomme, så er udfordringerne for de mest
udsatte børn og unge større, end vi har set
længe. 28 millioner børn er på flugt. 52 millioner
børn sulter. Og 71 millioner unge i udviklingslande mangler job.

indenfor den ramme mål for, hvilken forskel vi
sammen med de mange mennesker, der støtter
UNICEF, vil gøre for børn i de kommende år.
Helt konkret. Det handler om børn som 8-årige
Myra fra Antigua, der har brug for det mest
basale; mad, rent drikkevand, beskyttelse. Og
en uddannelse. Eller tumlinger som Madalitso
fra Malawi, der har behov for voksne, som kan
tage sig af ham.

Det er mere end 70 år siden, at UNICEF af
alle verdens lande gennem FN fik det mandat
at sikre børns vilkår. Tallene ovenfor viser, at
det løfte i dag fortsat er vigtigt – både når det
gælder den langsigtede udvikling og akut hjælp i
katastrofesituationer. At UNICEF Danmark i 2017
var i stand til at bidrage flot som et af de lande i
verden, der støtter med mest per indbygger, kan
vi kun takke mange danskere, Verdensforældre,
virksomheder og fonde for.

Det er kun muligt, hvis mennesker som dig fortsat bakker op. Tusind tak for din støtte!

Med venlig hilsen

Steen M. Andersen
Generalsekretær
UNICEF Danmark

Vi er fortsat ambitiøse på alle verdens børns
vegne. Igennem generationer har børn kunnet
forvente at vokse op i en bedre verden end den,
deres forældre oplevede. Det er nu ikke længere
gældende for alle børn.
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VIDSTE DU, AT…
Vi arbejder for at fremme alle børns rettigheder og trivsel i alt, hvad vi gør. Vi tager
vores løfte til verdens børn alvorligt, og sammen med vores partnere gør vi ord til
handling i 190 lande og territorier. Vi fokuserer især på at nå de mest sårbare og
udsatte børn til fordel for ALLE børn, alle steder.

©UNICEF/UN042718/Khuzaie

©UNICEF/UN036466/Holt

©UNICEF/UN041533
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• Vaccinere over fem millioner børn 		
mod polio i det krigshærgede
Yemen.

© UNICEFUN061678Dejongh

© UNICEF/UNI177744/Dubourthoumi

MEDLEMSORGANISATIONER
BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
Danmarks Lærerforening
Danmarks Retsforbund
Danmarks Socialdemokratiske
Ungdom
Dansk Metalarbejderforbund
Dansk Psykolog Forening
Dansk Selskab for Folkesundhed
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Ungdoms Fællesråd
Danske Baptisters Spejderkorps
Dansklærerforeningen
De Grønne Pigespejdere
Det Danske Bahaí Samfund
Det Danske Spejderkorps
Det Radikale Venstre
DK-IFHE
FN-Forbundet
Jordemoderforeningen
KFUM-Spejderne i Danmark
Københavns Lærerforening
LO i Danmark
OSMTH Danmark
Rotary i Danmark
Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Socialdemokratiet
Soroptimist International
Venstres Landsorganisation
Wizo Danmark

I 2017 VAR UNICEF BL.A. MED TIL AT…

• Redde flere børns liv! Børnedøde- 		
ligheden blandt verdens børn under
fem år er faldet med 56 procent 		
siden 1990.
• Give 500.000 mennesker i Sydsudan
adgang til rent drikkevand.
• Få 20.000 børn tilbage i skole efter 		
orkanen Irmas hærgen i september.

ÆRESMEDLEMMER
Inge-Lise Elming
Kirsten Riesel
Leif Bahn
Ole Kyed
Torben Wielandt
UNICEF-VENNER OG
AMBASSADØRER
Anders W. Berthelsen
Bakkens Pjerrot
Bubber
Caroline Henderson
Hr. Skæg
Malene Birger
Rasmus Brohave
Rune Klan
Sebastian Dorset
Sidse Babett Knudsen
Sofie Østergaard
BESTYRELSE
Alfred Josefsen, indstillet af
bestyrelsen (formand)
Helle Dydensborg, repræsentant
for Det Danske Spejderkorps
(næstformand)
Christian Stadil, indstillet af
bestyrelsen
Jens Raahauge, repræsentant for
Dansklærerforeningen
Jesper Lok, indstillet af
bestyrelsen

Lisbeth Juhl Christensen,
indstillet af bestyrelsen
Sandor Neumann, indstillet af
bestyrelsen
Ulla Madsen, repræsentant for
Soroptimist International
Vibeke Westh, indstillet af
bestyrelsen
PRÆSIDIUM
Anne Glad
Anne Skare Nielsen
Carsten Stendevad
Christine Wiberg-Lyng
Erwin Lauterbach
Ida Auken
Linda Nielsen
Ove Ullerup
Peter Straarup
Sten Scheibye
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TUSIND TAK FOR HJÆLPEN!
Tak til alle, der i 2017 hjalp os med at hjælpe børn verden over til en bedre
fremtid. Medlemsorganisationer, lokalafdelinger, medlemmer af præsidiet,
bestyrelsen og øvrige frivillige. UNICEF-venner og ambassadører, medarbejderne i UNICEF Danmark og sidst, men ikke mindst, de tusindvis, der har bidraget
økonomisk eller på anden vis til vores arbejde.
UNICEFs arbejde finansieres udelukkende ved
frivillige bidrag. En stor del kommer fra private
bidragydere, virksomheder og fonde. Men også
den danske stat yder et betydeligt bidrag; i 2017 i
form af 43 millioner kroner i generelle uøremærkede midler til UNICEF globalt og 10 millioner
kroner til UNICEFs innovationsfond. Endvidere
modtog UNICEF 66 millioner kroner i tematiske
og geografiske bidrag til indsatser med fokus på
sundhed, uddannelse og beskyttelse. I 2017 støttede Danmark desuden UNICEFs uddannelsesindsats med 66 millioner kroner i de konfliktprægede lande Mali, Niger og Burkina Faso.

Det skal være med til at sikre skolegang til piger
og andre marginaliserede befolkningsgrupper.
Det danske bidrag til UNICEFs humanitære
arbejde var i 2017 på i alt 85 mio. kroner, der gik
til indsatser bl.a. i Yemen, Somalia, Den Centralafrikanske Republik og til ofrene for Boko Haramkrisen i Nigeria og nabolandene. Den danske stat
finansierede i 2017 ligeledes personelbistand til
UNICEF for 6 millioner kroner. Samlet set bidrog
den danske stat i 2017 med mere end 276 millioner kroner til UNICEFs arbejde.

BØRNENES DAG: ÅRETS VIGTIGSTE DAG!
Børn har deres helt egen grundlov. Et
dokument, der sort på hvidt fastslår,
at alle børn har de samme rettigheder
uanset hudfarve, køn, religion eller
nationalitet. FN’s Børnekonvention kom
til verden den 20. november 1989 og
er verdens mest ratificerede konvention. Hvert år den 20. november fejrer
UNICEF dens fødselsdag.
De sidste tre år har UNICEF Danmark
markeret dagen med en stor konference i FN Byen kaldet Børnenes Dag.
På dagen samles alle, der arbejder for
og med børn på tværs af faggrænser
og brancher for at netværke og dele
ny viden. Hvert år tager konferencen
udgangspunkt i et bestemt tema, og i
2017 var dét tema uddannelse.
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Børns ret til skolegang er beskrevet i
Børnekonventionen, ligesom det fjerde
af Verdensmålene, også kendt som
SDG’erne og Sustainable Development
Goals, handler om at sikre kvalitetsuddannelse til alle.
I 2017 blev Børnenes Dag dog mere end
en konference i FN Byen. Børnekonventionen fastslår, at børn har ret til at
blive hørt, og UNICEF opfordrede derfor
børn i hele verden til at bruge dagen til
at tage ordet og udfordre de voksnes
beslutninger og handlemønstre. Og det
gjorde de. Om alt fra nære problemer
som forældre, der bruger for meget tid
på smartphonen til bekymringer over
globale klimaforandringer. Eventen
Kidstakeover gik hele verden rundt.

© UNICEF/ Jannatul Mawa
© Lise Balsby

H.K.H. Kronprinsessen var en af hovedtalerne til Børnenes Dag: ”Vores børn er vores
fremtid. Vi værner om dagen i morgen ved at
passe på verdens børn i dag”.

© UNICEF Danmark/Toke Thrane-Hanghøj

© Lise Balsby

Skuespillerinde Sidse Babett Knudsen var dagens konferencier.

I lobbyen i FN Byen byggede børn fra
Ellebjerg Skole i København deres vision for
fremtidens skole i LEGO. Her sammen med
formand for LEGO Brand Group og LEGO
7
Koncernens bestyrelse, Jørgen Vig
Knudstorp.

HØJDEPUNKTER FRA ARBEJDET I 		
Januar

DANMARKS INDSAMLING >
Danskerne donerer over 90 millioner kroner til
Danmarks Indsamling under temaet ‘Intet barn
må sulte‘. UNICEF bruger sin andel af pengene
på at forebygge og behandle underernæring i
Madagaskar.

Marts

NYE ANSIGTER >
CEO for Alliance+, Jesper Lok, træder ind i
UNICEF Danmarks bestyrelse. Samtidig får
tidl. direktør i ATP, Carsten Stendevad, en
plads i præsidiet. Alle medlemmer i bestyrelse og præsidie er frivillige og ulønnede.

Juni

FREDAGSSLIK >
Giv dit fredagsslik til børn, der sulter! Den
opfordring møder lytterne den 16. juni på
Bauer Medias danske radiostationer som
Radio Nova og 100FM. Det lykkes at samle
over 600.000 kroner ind til UNICEFs
8
indsats i en række sultramte lande.

< UNICEF BY 2017
Ballerup lanceres som UNICEF By 2017. Byen samler i
løbet af året 650.000 kroner ind til indsatsen for at få
flere børn i skole verden over.

Februar

< LANDSINDSAMLING I GRØNLAND
UNICEFs projekt i Grønland, NAKUUSA, modtager 1,6 million kroner ved årets landsindsamling.
Pengene går til at forebygge seksuelle overgreb
mod børn. Resultatet er rekord for en tv-indsamling
i Grønland.
Maj

< NY AMBASSADØR
Rasmus Brohave bliver udnævnt som ambassadør for
UNICEF. Den populære danske youtuber skal bruge sin
store rækkevidde til at formidle UNICEFs budskaber til
en ung og engageret målgruppe.

Juni

DANMARK
©Finn Brasen

HR. SKÆG I INDONESIEN >
UNICEF-ambassadør Hr. Skæg rejser til Indonesien
for at producere undervisningsmateriale til de mindste klasser. Fokus er på, hvor vigtigt det er for små
børn at blive stimuleret gennem leg og læring.

< LIVE-INDSAMLING
Danmarks største mediehus for influenter, Splay,
afholder en seks timers live-indsamling på Youtube
til fordel for UNICEF. Rasmus Brohave og Bubber
styrer slagets gang fra havnefronten i København,
hvor flere kendte ansigter stiller op for den gode
sag.

August

©Norwegian

FYLD ET FLY >
UNICEFs samarbejdspartner Norwegian fylder sin
nye Dreamliner med 28 ton nødhjælp, som flyves fra
København til Djibouti. Herfra fragtes nødhjælpen videre til børn i Yemen, der er hårdt ramt af krig og sult. Et
halvt år tidligere fløj et andet Norwegian fly fra København til Mali fyldt med nødhjælp doneret af kunderne.

September

< BØRNETOPMØDE
Næsten 300 børn og voksne fra UNICEFs Rettighedsskoler og Rettighedsråd i Danmark samles
for første gang til børnetopmøde i FN Byen.
Børnene laver en fælles resolution om “god undervisning” i de danske skoler, som overrækkes
til statsministeren i december.

Oktober

BØRNENES DAG >
Konferencen Børnenes Dag bliver afholdt i FN
Byen med 450 inviterede gæster. Årets tema
er uddannelse, og blandt hovedtalerne er
H.K.H. Kronprinsessen og ligestillingsminister
Karen Ellemann.

November
© Lise Balsby

©Lise Balsby

November

August

< UNICEF PRISEN
UNICEF Prisen går til BørneTelefonen hos Børns
Vilkår. Prisen bliver hvert år uddelt på Børnenes
Dag og gives til en person, organisation eller
virksomhed, der har ydet en bemærkelsesværdig indsats for at forbedre vilkårene for børn
nationalt eller internationalt.
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BØRN I VERDENSMÅLENE
Når visionen bliver konkret

UNICEF GLOBALT

5

STRATEGISKE MÅL
1
Alle verdens børn

FN & VERDENSSAMFUNDET

skal overleve
og trives

2
Alle verdens børn
skal uddannes
og i skole

Små børn udvikler sig, kvalitetsundervisn

3
Alle verdens børn
skal vokse op
uden vold og
overgreb

Børnearbejde, vold og seksuelle

4
Alle verdens børn
skal vokse op i en
bæredygtig, ren og
sikker verden

5
Alle verdens børn
skal have en
fair chance

5
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Alle har et ansvar – for verden nu og for fremtidens generationer. UNICEF arbejder for alle
verdens børn og er af verdens lande sat i spidsen
for at sikre børns rettigheder. Det har vi arbejdet
for i mere end 70 år internationalt.

I Danmark har vi sat os tre børnemål - helt konkrete antal og indsatser, som vil sikre en yderligere
fremgang for nogle af de mest udsatte børn.
Der, hvor vi tror, at vi kan gøre den største forskel.
De danske børnemål spiller ind i Verdensmålene
og i den forandring, UNICEF globalt arbejder for.
Og du kan være med – hjælp os med at forandre
verden for børn og med at vise, at vi danskere er
et børnevenligt folkefærd.

Med de 17 Verdensmål er visionen for en bedre
fremtid blevet et bredt, fælles anliggende. I 2017
formulerede UNICEF organisationens ambitiøse,
internationale mål frem mod 2030 i samspil med
Verdensmålene. På fem væsentlige områder vil
UNICEF ændre verden for børn.

UNICEF DANMARK

ning

3 BØRNEMÅL
1

Vi vil sikre, at
yderligere 750.000
børn får god undervisning - særligt piger
og børn på flugt.

2

Vi vil sikre, at
yderligere 1,5 mio.
børn kommer godt
igennem livets
første 1.000 dage,
og helt frem til de
starter i skole.

3

Vi vil yde livreddende
nødhjælp til yderligere
500.000 børn, som er
ramt af naturkatastrofer, krige og
konflikter.
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”INGEN KAN LØFTE
VERDENSMÅLENE ALENE”
Flere af de toneangivende danske virksomheder har taget FN’s Verdensmål
til sig og arbejder med målene som en naturlig integreret del af deres forretning. En af dem er Novozymes, og det har vi har talt med forskningschef
Claus Crone Fuglsang om.

Novozymes har valgt at engagere sig i FN’s Verdensmål. Hvad betyder målene for jer?
Vi ser målene som en rettesnor for fremtidens marked.
Novozymes har en god teknologiplatform, som kan bruges til
at udvikle bæredygtige produkter; for eksempel metoder til at
dyrke jorden mere bæredygtigt eller til at reducere energiforbrug
i produktionen, og vi vil gerne bruge vores viden og teknologi
til at løse nogle af verdens store problemer og sætte et positivt
aftryk. Det handler ikke om filantropi. Vi engagerer os i Verdensmålene, fordi vi kan lave god forretning og samtidig bidrage til at gøre verden til et bedre
sted.
I samarbejder blandt andet med UNICEF om at udvikle en pålidelig metode til at teste
vand for forurening med E. coli bakterier med det samme. Hvilken værdi har sådan et
samarbejde for jer?
Novozymes har den viden, der skal til for at udvikle metoder til at identificere E. coli bakterier i
vand, og UNICEF har et stærkt ønske om at få udviklet sådan en test. Det er et godt match, som
passer godt med vores ønske om at gøre noget inden for Verdensmålet for vand. Vi vil gerne
som virksomhed nævnes sammen med UNICEF, der har så stærkt et brand, og som alle kender.
Og så er det ekstremt engagerende for Novozymes medarbejdere, at de er med til at gøre en
forskel.
I 2017 lancerede Novozymes en platform for iværksættere og forskere med en opfordring
til dem om at hjælpe med at løse verdens vandproblemer. Hvorfor og hvad håber I, at der
kommer ud af det?
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Vi udvikler metoder og teknologi, men vi kan ikke løse verdens vandproblemer og andre store
udfordringer alene. Der vil ofte være brug for at kombinere vores viden med andres gode idéer.
Derfor har vi skabt et forum, hvor folk kan bygge videre på hinandens viden og teknologi. Vi inviterer andre til at lege med vores teknologi, så det kan få en større udbredelse og flere kan få gavn
af vores arbejde. Partnerskaber er vejen frem. For ingen kan løfte verdensmålene alene.

Har du et godt råd til andre virksomheder, der ønsker at engagere sig i Verdensmålene?
FN’s Verdensmål kan være med til at tilføre virksomheden et formål til gavn for forretningen.
Målene repræsenterer de områder, hvor verden har allermest behov for nytænkning, og det åbner
selvsagt forretningsmuligheder. Det giver også medarbejderne en høj grad af engagement. Det er
min påstand, at alle virksomheder kan finde et formål inden for Verdensmålene, hvor de kan gøre en
forskel, men det skal selvfølgelig gøres på en måde, så det samtidig er en god forretning.

© UNICEF/UNI189747/Gilbertson VII Photo

© UNICEF/ HQ07-0630/Giacomo Pirozzi

© UNICEF/UN0150279/Dejongh

Et partnerskab med UNICEF kan
være vejen for virksomheder, som
ønsker at arbejde med Verdensmålene og gøre en konkret forskel
for børn. Novozymes samarbejder
for eksempel med UNICEF om
at udvikle en metode, der hurtigt
og sikkert kan teste om vand er
forurenet med E.coli bakterier. Sådan
en test kan redde mange børns liv.
Hver dag dør ca. 1.000 børn af diarré,
som er forårsaget af blandt andet
E.coli bakterier.
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ZAKARIYA OG DOHA FIK ET NYT HJEM
6-årige Zakariya og 5-årige Doha smiler stort
uden for deres nye hjem i Aleppo, som UNICEF
har givet dem. Zakariya og Doha hører til de
mange syriske børn, som er blevet væk fra

eller har mistet deres forældre under krigen.
Det UNICEF-støttede børnehjem kan huse 74
børn, som går i skole, får traumehjælp og
omsorg.

©UNICEF/UN073040
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MADALITSO OVERLEVEDE UNDERERNÆRING
1,5-årige Madalitso Julius kan løbe grinende
rundt i dag, fordi han fik hjælp af UNICEF. Den lille
dreng fra Malawi var stærkt underernæret, men
fik heldigvis hjælp i tide. UNICEF samarbejder

med Malawis regering om at nå de mest udsatte
børn i de sværest tilgængelige områder med
lokal, kvalificeret sundhedshjælp. Det reddede
Madalitsos liv.

©UNICEF/UN023935/Clark

MYRA FIK HJÆLP I ORKANENS ØJE
8-årige Myra og hendes familie måtte flygte,
da den kraftige orkan Irma hærgede Antigua
og flere andre caribiske øer. Myras familie fik
midlertidigt husly i et center på Antigua, hvor

UNICEF uddelte skolematerialer, så Myra og de
andre børn kunne fortsætte deres skolegang.
Blandt nødhjælpen var også legetøj og sportsudstyr.

©UNICEF/UN0145493

HAJA FIK RENT VAND
Det giver både sundere mor og baby, at Haja
fra Sierra Leone nu har et sted tæt på sit hjem,
hvor hun kan hente rent vand, vaske tøj og gå
på toilettet under ordentlige forhold. UNICEF

har i samarbejde med landets regering bygget
vand- og sanitetsfaciliteter på flere af landets
sundhedsklinikker, som kommer over 150.000
mennesker til gode.
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TAK!
DET OBELSKE FAMILIEFOND STØTTER TIDLIGERE BØRNESOLDATER I
SYDSUDAN
Det Obelske Familiefond har siden januar 2016 støttet UNICEFs indsats for børn i Sydsudan med
omkring 10 millioner kroner.
Størstedelen af støtten er gået til UNICEFs indsats for at få frigivet og reintegreret mere end 1.700
børnesoldater i Boma Staten i Sydsudan.
Tidligere børnesoldater har ofte hovedet fuld af de kampe, de har set og deltaget i, hvilket kan resultere i mareridt, misbrug og aggressiv adfærd. Med støtten fra Det Obelske Familiefond har UNICEF
givet tidligere børnesoldater i Sydsudan psykosocial hjælp og hjulpet dem med at blive reintegreret i
de lokalsamfund, de vender tilbage til, hvor de ellers risikerer stigmatisering.
”Når Det Obelske Familiefond støtter sociale initiativer, er det med fokus på de allermest sårbare
grupper. Og det er svært at forestille sig noget mere sårbart og udsat end børn, som er blevet tvunget
til at føre krig og slå ihjel. Derfor har vi støttet og støtter fortsat UNICEFs vigtige arbejde med at
hjælpe tidligere børnesoldater tilbage til det børneliv, som er blevet taget fra dem,” siger fondens
kommunikationschef Sune Gylling Æbelø.

VELUX FONDEN STØTTER UNICEF
DANMARKS RETTIGHEDSSKOLER

EDITH & GODTFRED KIRK CHRISTIANSENS
FOND STØTTER ARBEJDET I GRØNLAND

”Det er vigtigt, at alle elever bliver interesseret i
elevdemokrati og rettighedsråd – og er med til at
træffe beslutninger om deres hverdag. Derfor støtter
vi Rettighedsskolernes udvikling af metoder med
særligt fokus på inklusion og trivsel blandt elever i en
social udsat position.”

”Vores motivation for at støtte UNICEFs projekt
NAKUUSA i Grønland grunder i ét af fondens vigtigste fokusområder, nemlig børn og deres familier. For
fonden giver det god mening at støtte noget så vigtigt
som NAKUUSA, for at så mange grønlandske børn
som muligt kender til deres rettigheder, og misbrug af
børn dermed forhåbentlig kan bekæmpes”.

Direktør Ane Hendriksen
16

Bestyrelsesformand Christina
Rothmann Johansen

Vi takker følgende personer, fonde, legater og virksomheder for støtte i 2017
VIRKSOMHEDER
3Shape A/S
A/S Baltic Control Ltd.; Aarhus
Annaheim A/S
Atalier Just
Baxx Promotion A/S
Bellatriks GMP and Validation
Partner
Bodum
Borg & Bigum Danmark A/S
Bruun & Hjejle I/S
By Malene Birger A/S
Dansk Industri AHO – HTS
Dansk IngeniørService
Danske Bank
DSB
Dsm Nutritional Products A/S
Dyrehavsbakken A/S
FOSS A/S
Gina Tricot A/S
H & M Hennes & Mauritz A/S
Holdingham Group Limited
Hotelldrift Clarion Kastrup A/S
Ikea A/S
Improsec ApS
Jakobsen & Co’s Restauranter
K.G. Hansen & Sønner A/S
Knolden ApS
Københavns Lufthavn A/S
LEGO Koncernen
Mekoprint A/S
NCH South A/S
Norwegian Danmark
Novozymes A/S
Paper Collective ApS
PondTeam
Pressalit A/S
Rezas Oriental & Modern Rugs ApS
Rice A/S
Rold Storkro
rosemaimonide.com
Rømeling IT Mgmt ApS
S.C. Studio ApS
Schindler Elevatorer A/S
Simonsen A/S
Spies
Splay Danmark ApS
Vizz Legeland, Herning Centret
Wella Danmark A/S
Wicotec Kirkebjerg A/S

Ørsted Services A/S
E.ON Danmark
Jan Nygaard A/S

FONDE
A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal
Asta og Jul. P. Justesens Fond
Augustinus Fonden
Baixamar Fonden
Carl Schepler og hustrus Legat
Irma Fonden
Civilingeniør H.C. Bechgaard og
Hustru Ella Mary Bechgaards Fond
Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond (DSR)
Danske Banks Fond
Danske Lions Klubbers Katastrofehjælp
Det Obelske Familiefond
Dir. J. P. A. Espersen og hustru, fru
Dagny Espersens Fond
Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond
Ellab-Fonden
Else og Erik Jørgensens Familiefond
Erik Thunes Legat af 1954
Fonden af 8. juli 1983
Foreningen Roskildefonden
Frantz Hoffmanns Mindelegat
H&M Foundation
Hempel Fonden
IKEA FOUNDATION
Knud Højgaards Fond
Konsul George Jorck og Hustru
Emma Jorck’s Fond
Konsul, Grosserer Osvald Christensens Mindefond
LEGO Fonden
Margrethe og Johs. F. la Cours
Fond
Max Fodgaard Fonden
Novo Nordisk Fonden
Ole Kirk’s Fond
Saltbækvig-Fonden
Sct. Georgs Gilderne i Danmarks
Hjælpefond

Snedkermester Axel Wichmann og
Fru Else Wichmanns Fond
STG’s Gavefond
Toyota-Fonden
Velux Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens
Fond
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Aase og Henry Adelgaards Fond
ØVRIGE
Brønshøj Sogns Menighedssamfund
Christine Jansby
Concept:CPH ApS
Danidas oplysningsbevilling
Danmarks mest velgørende fodboldhold, Østerbro Stadion, B93
og alle landsholdsspillerne til
UNICEF Cup
Elever på mange danske skoler og
gymnasier
Finn Brasen
Fisketorvet
Bauer Media
Gapminder Foundation
Ib Van Deurs
Jens Jørn Spottag
Line Jensen Illustration
Lise Balsby
Malene Birger
Mary Fonden
Norf Studio
UNICEF BY Ballerup
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REGNSKAB
RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2017

Indsamlingsaktiviteter
Andre bidrag
Gevinst ved afhændelse af anlægsaktiv
Finansielle indtægter

2017

2016

194.795.300

208.522.878

4.333.278

4.690.306

0

55.000

168.342

0

199.296.920

213.268.184

37.788.473

36.409.512

161.508.447

176.858.672

6.566.516

5.786.437

154.941.931

171.072.236

Anvendt til UNICEFs arbejde i andre lande

77.960.010

70.907.821

UNICEF udvalgte lande

36.283.578

51.135.020

Indtægter i alt
Indsamlings- og salgsudgifter
Nettoindtægter i alt
Driftsomkostninger i alt
I alt til disposition til UNICEFs formål

UNICEF udvalgte temaer
UNICEF nødhjælp

6.224.603
22.715.865

6.230.468
30.717.282		

I alt anvendt til UNICEFs internationale			
udviklings- & nødhjælpsarbejde

143.184.056

158.990.591

UNICEFs oplysnings- samt skolearbejde i Danmark

9.198.656

10.813.372

UNICEFs oplysnings- samt rettighedsarbejde i Grønland

3.689.425

2.975.843

				
I alt anvendt i henhold til organisationens formål
Årets resultat

156.072.137

172.779.806

-1.130.206

-1.707.570

Årets resultat disponeres således:			
Overført til formuekonto

-1.130.206

-1.707.570

-1.130.206

-1.707.570		

Der er i 2017 overført kr. 1.130.206 fra formuekontoen. Pengene
hidrører fra et samlet afsat beløb på kr. 5 mio. kr., som UNICEF
Danmarks bestyrelse i 2015 vedtog at øremærke til at styrke
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kendskabet til UNICEFs arbejde over en treårig periode.

		

ÅRSRAPPORT 2017
Den komplette årsrapport inklusiv noter,
anvendt regnskabspraksis og den
uafhængige revisors KPMGs påtegning
kan downloades fra www.unicef.dk

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
2017

2016

Materielle anlægsaktiver i alt

615.904

566.490

Egenkapital i alt

12.797.642

13.927.849

Beholdning af egne varer

455.613

462.772

Kortfristet gæld i alt

48.413.224

35.629.026

15.467.663

14.441.812
Passiver i alt

61.210.866

49.556.875

AKTIVER

Tilgodehavender i alt

2017

2016

PASSIVER

Obligationer

0

0

Likvide beholdninger

44.671.686

34.085.801

Omsætningsaktiver i alt

60.594.962

48.990.385

Aktiver i alt

61.210.866

49.556.875

FORDELING AF UNICEF DANMARKS MIDLER, 2013-2017
(Gennemsnit af de seneste fem år)

77% UNICEFs arbejde for børn
19% Investeret i indsamling og salg
4% Administration

Fordelingen af UNICEF Danmarks anvendelse af
midler er påvirket af egenkapitalens bevægelser
og regnskabsår med store eller mindre katastrofer.
Derfor er det mest retvisende at se på UNICEF
Danmarks anvendelse af midler over eksempelvis
fem år.

LEDELSESPÅTEGNING

BESTYRELSE

Bestyrelsen og generalsekretæren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 for UNICEF Danmark.

Alfred Josefsen, formand
Helle Dydensborg, næstformand
Christian Stadil
Jens Raahauge
Jesper Lok
Lisbeth Juhl Christensen
Sandor Neumann
Ulla Madsen
Vibeke Westh

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er
vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af
resultatet af organisationens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2017.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i organisationens aktiviteter og økonomiske
forhold, årets resultat og af organisationens finansielle stilling.
Årsrapporten indstilles til Årsmødets godkendelse.
København, den 22. februar 2018

Bestyrelsen er ulønnet

GENERALSEKRETÆR
Steen M. Andersen
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STØT UNICEFS ARBEJDE
• Støt med et valgfrit beløb på www.unicef.dk
• Send sms: skriv 150 til 1900 og støt med 150 kr.
• Donation ved bankoverførsel:
Reg. nr. 4183 – Konto nr. 342 0000
• Donation ved bankoverførsel:
Reg. nr. 4183 – Konto nr. 342 0000
• Det er også muligt at betænke UNICEF i sit testamente.
Du kan læse mere om mulighederne for at støtte UNICEFs
arbejde for verdens børn på:
www.unicef.dk
www.verdensgaver.dk
UNICEF er den organisation, som verdens lande har sat i spidsen
for at sørge for, at børn klarer sig i livet. Rammen er FN’s Børnekonvention, og hele indsatsen afhænger af frivillige bidrag. UNICEF
er der for alle verdens børn – på regeringskontorerne, i den mindste hytte og med nødhjælp under katastrofer. UNICEF bygger bro
mellem akut og langsigtet, bæredygtig hjælp. Gennem 70 år har vi
vist resultater, så flere børn i dag overlever, får en uddannelse og
vokser op i sikkerhed.
I 190 lande og territorier.
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