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INDHOLDSFORTEGNELSE

LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2021 for ADRA Danmark.
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 2021 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2021.
Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af organisationen, der er omfattet af regnskabet.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i organisationens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de særlige risici, som
organisationen kan påvirkes af.
Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse.
Nærum, den 25. april 2022

Generalsekretær
Jens Vesterager

Næstformand
Jens Morten Øster

Formand
Thomas Müller

Bestyrelsesmedlemmer
Ann-Britt Moos Møller

Monica Neesgaard

Rasmus Hylleberg

Jan Nielsen

Lene Bull Christensen

3

Penneo dokumentnøgle: D5OBF-XW25H-KXCGU-N5NVF-0VW8D-OIVGO

Herudover er det vores opfattelse, at der er etableret systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
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”ADRA Danmark kan for 2021 præsentere absolut solide resultater
både målt på forbrugte midler ude hvor behovet er og en fastholdt
lav administration i Danmark”
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS
REVISIONSPÅTEGNING
Til bestyrelsen og den daglige ledelse i ADRA Danmark
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for ADRA Danmark for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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”. Det er vores opfattelse,
at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af organisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
til disse krav og IESBA Code.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
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 organisationens 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 organisationen, 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 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. Fejlinformationer 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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager 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 organisationens interne kontrol.

• 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 organisationens 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 konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at organisationen 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
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I 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.
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• 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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
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 de organisationer, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar
for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

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 25/4 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28
Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
mne32827
Thomas Holm Christensen
statsaut. revisor
mne46321
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridiskkritisk revision
og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.
I vores juridiskkritiske 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 organisationer, der er omfattet af årsregnskabet.
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”76 % af ADRA Danmarks omkostninger gik til nødhjælpsarbejde i
2021 - igen en indikation på de hårde vilkår, som en voksende andel
af verdens befolkning lever under”
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NØGLETAL 2021
ADRA Danmark
2021

DKK '000

2020

2019

2018

2017

Indtægter

86.317

68.416

100.251

76.702

74.754

Formålsbestemte omkostninger

78.862

62.804

92.793

70.443

68.723

Kommunikation og fundraising

2.187

2.242

2.103

2.032

2.314

Administrationsomkostninger

4.100

2.898

2.965

3.248

3.558

-164

-35

11

-13

-1

Årets resultat

1.003

437

2.401

966

158

Anlægsaktiver

-

30

90

179

189

Finansielle poster

Omsætningsaktiver

39.852

46.694

30.742

32.707

39.068

Aktiver i alt

39.852

46.724

30.832

32.886

39.257

Fri egenkapital

11.973

10.970

10.533

8.132

7.165

Formålsbestemte projektmidler

22.944

33.095

18.656

23.128

29.935

4.934

2.659

1.643

1.626

2.156

39.852

46.724

30.832

32.886

39.257

Antal medlemmer

630

637

529

695

749

Gns. antal ansatte

19

19

18

16

17

4,7%

4,2%

3,0%

4,2%

4,8%

91%

92%

93%

92%

92%

1%

1%

2%

1%

0%

14%

16%

11%

11%

10%

30%

23%

34%

25%

18%

Øvrige kortfristede gældsforpligtelser
Passiver i alt

Nøgletal

Key Performance indicators

Administrationsprocent
Administrationsomk. i pct. af samlede indtægter

Formålsprocent
Programomkostninger i pct. af samlede indtægter

Konsolideringsprocent
Årets resultat i pct. af samlede indtægter

Sikkerhedsmargin
Egenkapital i pct. af samlede omkostninger

Soliditetsgrad
Egenkapital i pct. af balance i alt
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Hovedtal

LEDELSESBERETNING
HOVEDAKTIVITETER
ADRA er en humanitær hjælpeorganisation født og vokset ud af Adventistkirken. Det kristne livssyn ”Du
skal elske din næste som dig selv,” forpligter os til at hjælpe de svageste og dem, som lider nød. Gennem
partnerskaber med lokalsamfund, organisationer og regeringer når ADRAs verdensomspændende netværk med kontorer i mere end 115 lande hvert år ud til millioner af mennesker.

ADRA Danmark arbejder overvejende gennem ADRA-partnere i Østafrika og Mellemøsten. I 2021 støttede vi
ADRA-partnere i Etiopien, Uganda, Tanzania, Sudan, Sydsudan, Syrien og Yemen. Herudover støtter ADRA
Danmark projekter i andre lande gennem det internationale ADRA-netværk, heriblandt Haiti, Honduras,
DR Congo og Afghanistan.
De humanitære behov i verden vokser, og derfor fylder nødhjælp fortsat mere i vores arbejde. I løbet af
de forgangne 10 år er antallet af mennesker på flugt på kloden mere end fordoblet, primært som følge af
krige, konflikter, klimaforandringer og fattigdom. I skrivende stund er alles øjne rettet mod Ukraine, hvor
krigen har revet tæppet væk under millioner af mennesker, som må flygte fra hus og hjem.
Klimaforandringerne spiller en tiltagende rolle i forhold til flygtningestrømme - dels pga. pludselige naturkatastrofer (orkaner, tørke, oversvømmelser osv.) og dels ved at de gradvist frarøver mennesker deres
eksistensgrundlag. Derudover trækker klimaforandringerne en hale af uroligheder efter sig pga. tiltagende konflikter om i forvejen knappe ressourcer.
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ADRA Danmark har siden 1987 arbejdet med nødhjælp og udvikling. Vi lægger vægt på respekten for alle
menneskers ligeværd og ret til at udtrykke sig uanset køn, kultur, religion, seksualitet og politisk ståsted,
samt frihed til individuel udvikling og ret til en retfærdig andel af jordens ressourcer.

Særlige highlights i 2021
I løbet af 2021 blev der gjort en stor indsats for opnå et nyt Strategisk Partnerskab med Udenrigsministeriet. Efter en krævende ansøgningsproces blev ADRA Danmark på ny godkendt i slutningen af 2021.
Som én af i alt 18 danske organisationer fik ADRA et nyt fireårigt Strategisk Partnerskab med en årlig
bevilling, som ovenikøbet er 2 mio. DKK større end sidst. Over de næste fire år modtager ADRA således
årligt 38 mio. DKK til arbejdet i vores syv partnerlande. Det strategiske partnerskab og den tilhørende
bevilling er af overordentlig stor strategisk og økonomisk værdi for ADRA Danmarks arbejde og brander
os som en professionel og anerkendt NGO.

Finansieringsgrundlag
ADRA Danmarks programmer og projekter er finansieret af Danida, ECHO/EU, private fonde og indsamlinger i Danmark. I 2021 støttede EU’s Humanitære Kontor, ECHO, vores nødhjælpsindsatser i Sudan og
Syrien, og med tiden er EU blevet en af vores helt store donorer på linje med Danida. I 2021 har vi fået et
stærkt indsamlingsresultat ift. privat indsamlede midler. Dette er både støtte i form af månedlige bidrag,
en stor arv, flotte resultater for den nationale Danmarks Indsamling og meget flotte lokale indsamlingsresultater for Hjælpeaktion både i Danmark og på Færøerne.

Indtægtsgrundlag 2017-2021, mio. kr
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I NGO-branchen er der et voksende fokus på professionalisering og kvalitetssikring. Et fælles sæt
standarder - ’Core Humanitarian Standard’ - er blevet udviklet. I løbet af 2021 blev der gjort en særlig
indsats for at nå i hus med CHS-certificering, som er en krævende proces med omfattende dokumentationskrav på tilgange, procedurer, politikker mm. Processen er forløbet positivt og vi har begrundet tro
på, at CHS-certificeringen kommer endeligt i hus i 2022. Kun få organisationer i Danmark har opnået
CHS-certificering, og ADRA Danmark vil blive det første certificerede kontor i ADRA-netværket. Dette er
endnu en blåstempling af ADRA Danmark.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD
Omsætningen i 2021 blev 86,3 mio. kr.,
hvilket er 17,9 mio. kr. mere end i 2020.
Stigningen skyldes i høj grad, at 2021 var
et år, hvor ADRA Danmark skulle afslutte
majoriteten af vores projekter og muligheden for at overføre midler mellem årene
har været begrænset.

Vi har i 2021 formået at bruge 82,9 mio. til
implementering af vores projekter ude i
verden.

Honduras
129.000 DKK
• Nødhjælp til
berørte af orkan

Der er ultimo 2021 overført indtægter på
22,9 mio. kr. til projekter i 2022.

Haiti
136.000 DKK
• Nødhjælp til berørte
af jordskælv

Penge brugt (offentlige midler) (DKK)
Antal personer, vi har nået
Penge brugt (privatindsamling) (DKK)

Globalt engagement,
herunder udgifter
til certificering og
evaluering m.m.:
3.935.000 DKK
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Derudover er det lykkedes at få overførsler
igennem til Syrien, så det har været muligt at implementere. En stor lettelse da vi
ellers havde været nødt til at betale midler
tilbage til donorerne og skuffe de mange
syrere, som vi havde håbet på at hjælpe.

Syrien
•

Yemen

29.778.000 DKK
1.231.655 personer
Forbedret adgang til
uddannelse, sundhed
og vand.

•
•
•

•
•

63.000 DKK
• Nødhjælp til
berørte af
konflikt

21.427.000 DKK
44.000 personer
Øget viden om effektive
dyrknings- og salgsmetoder
for afgrøder
Forbedret adgang til
mikrolån
Nødhjælp til flygtninge

102.000 DKK
• Corona-hjælp
til sundhedsvæsen

Sydsudan

Myanmar

6.947.000 DKK
3.749 børn
• Forbedret adgang
til grundskoleuddannelse

•
•

3.755.000 DKK
9.984 personer
Øget viden om effektive
dyrknings- og salgsmetoder for
afgrøder
Forbedret adgang til mikrolån
Nødhjælp til internt fordrevne

DR Congo

Uganda
•

Tanzania
•

Malawi
71.000 DKK
• Corona-hjælp til
bl.a. oplysningskampagne

68.000 DKK
• Nødhjælp til
berørte af
konflikt

Etiopien
•

430.000 DKK
• Nødhjælp til
berørte af
vulkanudbrud

Nepal

•

•
2.381.000 DKK
503 personer
•
Øget viden om effektive dyrknings- og
salgsmetoder for
afgrøder
Forbedret adgang til
mikrolån
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6.059.000 DKK
41.529 personer
Adgang til bedre offentlig
service; skoler, sundhed, vand
Støtte til bæredygtige indkomstmuligheder
Byggeri af huse til særligt
sårbare flygtninge
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Afghanistan

Sudan
•

7.622.000 DKK
3.175 personer
Nødhjælp til flygtninge og
internt fordrevne
Øget personlig sikkerhed for
kvinder og børn
Hjælp til fredelig sameksistens

Yderligere stigning i nødhjælpsarbejdet
Gennem de seneste 6-7 år har ADRA Danmark gennemgået en udvikling, hvor bevillingerne til nødhjælp
vokser og fylder forholdsvis mere i vores omsætning. Også i de kommende år forventes det, at ADRA
Danmark vil have programmæssigt fokus på nødhjælp.
I 2021 har ADRA Danmark modtaget ECHO-bevillinger fra EU til nødhjælp i Sudan på 11,2 mio. DKK og i
Syrien på 11,9 mio. DKK for 2021-2022.

Stigning i private indsamlede midler
ADRA Danmark er fra slutningen af 2021 blevet en af de 12 største hjælpeorganisationer i Danmark og
deltager derfor nu officielt i Danmarks Indsamling som løb af stablen i januar 2022. Derudover har vi i
2021 modtaget et bidrag på 1,75 mio. til Uganda fra Danmarks Indsamlings tilskudspulje. Midlerne her skal
bruges de næste to år til at sikre adgang til kvalitetsuddannelse for børnene i Karamoja, Uganda.
Indsamlingen ’Hjælpeaktion’, som foregår i samarbejde med Adventistkirken, indbragte 758.000 DKK.
Endelig modtog ADRA Danmark 5,3 mio. kr. i øremærkede bidrag og gaver fra fonde og private samt
2,1 mio. kr. i ikke-øremærkede gaver og bidrag (Se note 2).
Hjælpeaktion er fortsat vigtig for at kunne støtte de mange projekter, som gennemføres af ADRAnetværket mange steder i verden, hvor der er akut behov. Samtidig er de midler, vi får ind fra Hjælpeaktion, af strategisk værdi, fordi midlerne gør ADRA Danmark i stand til at søge om støtte til projekter,
som kræver egenfinansiering.
I 2021 opnåede vi på trods flere udfordringer flotte resultater i Hjælpeaktion og ift. bevillinger fra private
fonde (øremærkede midler) samt donationer fra gavmilde private givere (ikke øremærkede midler).
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Projektomkostning 2017-2021, mio. kr. incl. budget 2022

Opretholdelse af en meget lav administrationsprocent
ADRA Danmarks administrationsprocent er blandt de laveste i branchen. I regnskabet er opstillingen og
udregningen heraf baseret på ISOBROs eksempel-regnskab og opgjort til 4,7 % i 2021.
Det er fortsat et mål, at administrationsomkostningerne holdes lave, men samtidigt at sikre, at ADRA har
en administration, som kan udvise rettidig omhu og foretage god forvaltning af de midler, vi får betroet.

Fordeling af udgifter

Administration 4,7 %

Kommunikation og fundraising
2,5 %
Udviklings- og
nødhjælpsprojekter 91,4 %
Andet, ect. årets resultat 1,4 %

ADRA Danmarks samlede resultat for 2021 blev et overskud på 1.003 t.kr. Der var budgetteret med et
overskud på 437 t.kr.
Egenkapitalen er på et tilfredsstillende niveau.
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Hjælpeaktion 2011-2021, mio. kr.

ORGANISATORISKE FORHOLD
Nye vedtægter
Med udgangspunkt i et ønske om at øge medlemsdemokratiet, bredden og engagementet blandt ADRAs
medlemmer blev ADRA Danmarks vedtægter ændret på Repræsentantskabsmødet i 2021. Nu har alle
betalende medlemmer stemmeret til ADRAs Generalforsamling, som det hedder i fremtiden.
Dette er en milepæl i ADRAs historie. ADRAs tilknytning til Adventistkirken er fortsat meget vigtig og
er prioriteret i vedtægterne, således at Adventistkirkens menigheder fortsat er særligt repræsenteret ved
ADRAs Generalforsamling.

Kommunikation og fundraising
For kommunikation og fundraising var året 2021 stadig præget af COVID-19 ligesom 2020. Mange arrangementer og især indsamlinger blev aflyst.
På trods af dette lykkedes det at opnå et flot resultat for indsamlede midler, også takket være en større arv.
Vi arbejder kontinuerligt på at få flere arvemidler.
Også årets store julekampagne var en succes med et flot resultat.
På kommunikations- og engagementssiden er ADRA mere synlige i pressen og den offentlige debat end for
år tilbage. Vi har haft et stort fokus på dette for at gøre ADRA mere kendt.
Hjælpeaktion
ADRAs samarbejde med Adventistkirken om Hjælpeaktion gentænkes i disse år. En gammel, særlig tilladelse gjorde det indtil for nylig muligt at samle ind fra dør til dør. I dag vil det være for omstændeligt og
administrativt krævende for ADRA at gennemføre en husstandsindsamling. Man kan fortsat gå fra dør til
dør på Færøerne, men i Danmark må vi kun ringe på i private hjem, hvis vi kender beboerne, og de kender
os. Særligt Vejlefjordsskolen har i 2021 været utrolig dygtig til at finde nye veje og muligheder og har
engageret lærere, elever, forældre, bekendte og lokalsamfund i at donere til Hjælpeaktion. På samme måde
ønsker vi fra kontoret at inspirere, engagere og hjælpe Adventistkirkens menigheder til at afprøve nye
måder at samle ind til ADRAs arbejde. I ADRA tror vi på, at Hjælpeaktion stadig har en lang og god fremtid
i vente med de frivilliges hjælp – men under nye former.

FORVENTNINGER TIL KOMMENDE REGNSKABSÅR
For året 2022 har vi budgetteret med en samlet omsætning på 86.5 mio. kr. og et resultat på -361 t.kr.
Omsætningen ligner niveaumæssigt 2021 budgettet. På den ene side bygger dette estimat på, at alle 2022
bevilgede/ allokerede midler bliver brugt, hvilket vi må forvente kunne blive en udfordring i de skrøbelige
kontekster, hvor vi arbejder. Hvis det af forskellige årsager ikke lykkes vore partnere at bruge alle de 2022
afsatte midler, vil omsætning og resultat blive påvirket i negativ retning. Samtidig er de budgetterede
bevillinger ret sikre, fordi vi i 2022 (desværre) har fået godkendt relativt få enkeltprojekter. På den anden
side tror og forventer vi, at der opstår nye fundingmuligheder i løbet af året (nye Calls for Proposals (CfP)
fra UM, EU eller andre, og/eller mulighed for ’top-up’ på vores SPA), hvilket vil påvirke omsætningen og
resultatet i en positiv retning.
Risikostyring
Gennem hele 2020 gjorde bankerne det svært - tæt på umuligt - at overføre midler til vores projekter i
Syrien. I løbet af 2021 blev det imidlertid igen muligt for ADRA Danmark og flere andre ADRA-kontorer
i netværket at få midler frem til Syrien - primært gennem ADRA International. Hvis overførslerne ikke
var lykkedes, havde årets resultat set ganske anderledes ud. Bankerne har været tilbageholdne pga. de
sanktioner, det internationale samfund har pålagt Syrien - på trods af, at hjælpeorganisationer ikke er
omfattet af sanktionerne.
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Personalenormeringen i 2020 var 19 fuldtidsstillinger, hvilket er 1,5 mere end i 2019. Der forventes ingen
større ændringer i personalenormeringen i 2022.

Sådanne problemer er eksempler på en tiltagende kompleksitet og nye udfordringer i vores humanitære
arbejde. ADRA Danmarks arbejde foregår i stigende grad i skrøbelige og sårbare områder. For at sikre os
mod korruption og besvigelse – og for at kunne håndtere nye udfordringer som fx midlertidig suspension
af aktiviteter, evakuering eller indefrysning af midler - har ADRA Danmark i løbet af de seneste par år
systematisk kortlagt risici og mitigerende tiltag. Behovet herfor må forventes fortsat at vokse i takt med,
at ADRA Danmarks arbejde i stigende grad er nødhjælp i skrøbelige kontekster. Samtidig er en større del
af ADRA Danmarks bevillinger korte enkeltbevillinger fra EU med krav om præfinansiering. De større
usikkerheder, udsving i bevillinger fra år til år samt tiltagende krav om præfinansiering fordrer, at vi har
en solid egenkapital.

COVID-19 pandemien
Det forventes fortsat, at COVID-19 pandemien klinger af på vore breddegrader. Men i flere af vore partnerlande i Syd er situationen imidlertid stadig usikker mht. udviklingen i smittetryk, nedlukning, udbredelse
af vacciner m.v., og pandemien har derfor fortsat potentiale til at påvirke vore programmer negativt herunder ADRA Danmarks mulighed for at besøge og monitorere/kvalitetssikre arbejdet. Hvordan
COVID-19 pandemien ender med at påvirke ADRA Danmarks hjælpearbejde og aktivitetsniveau i 2022 er
således fortsat forbundet med en vis usikkerhed.
Lokalisering
Bevillinger, beslutninger og ansvar flytter sydpå. Vi må forvente, at de lokale ADRA-kontorer i Syd i fremtiden vil spille en mere central rolle i forhold til udviklingssamarbejdet med de institutionelle donorer. Det
er en rigtig udvikling, men vil formentlig betyde, at ADRA Danmarks rolle vil ændre sig. Hvis ADRA som
et globalt netværk af kontorer fortsat skal være relevant og stærk, må vi derfor styrke kapaciteten hos vore
partnere i det globale syd. ADRA Danmarks rolle må forventes at blive mindre og mindre et ’donor’ kontor,
og i stedet være et kontor som fx yder teknisk assistance, bidrager med match funding, stiller økonomiske
garantier og bidrager med kapacitetsopbygning på områder som organisering, strategiudvikling, ledelse,
fundraising, kommunikation osv. Alt det, der skal til, for at de lokale ADRA-kontorer er professionelle og
konkurrencedygtige.
Regnskab kommer i skyen
Fra 1. januar 2022 vil ADRA Danmarks regnskab og dertilhørende bilagshåndtering kun ske elektronisk.
Vi har arbejdet intensivt i det sidste kvartal af 2021 på at få konsolideret vores tre regnskaber, så vi fremadrettet kun har én kontoplan og derved lettere adgang til månedlige opfølgninger og bedre adgang til
opfølgning på forbruget på vores donorprojekter.
Bilagshåndtering og godkendelsesprocedurer vil ligeledes foregå 100 % elektronisk, så vi øger fleksibiliteten til hjemmearbejde og sikkerheden ift. donorkrav samt ift. det nye bogføringslovkrav, som vil gælde
fra 2023.
Omlægningen har været omfattende, men vil fremtidssikre ADRA Danmark og styrke vores økonomistyring signifikant.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Ukraine
I skrivende stund er alles øjne rettet mod Ukraine, hvor krigen har revet tæppet væk under millioner af
mennesker. ADRA Danmark og ADRA-netværket er stærkt til stede og yder nødhjælp. Det må forventes, at
krigen i Ukraine ikke ender foreløbig, og vi vil fortsætte med at øge støtte til ADRA Ukraine både finansielt med donormidler og privatindsamlede midler og med arbejdskraft gennem udlån af ADRA Danmarks
nødhjælpskoordinatorer til at støtte indsatsen.

ADRA DANMARK
Resultatopgørelse 2021
Note

2021
D K K ' 00 0

2020
D KK ' 0 0 0

Offentlige bidrag

1

66.169

76.211

Private bidrag

2

9.997

6.644

Formålsbestemte midler overført fra sidste år

3

33.095

18.656

Formålsbestemte midler overført til næste år

3

-22.944

-33.095

86.317

68.416

78.846

62.783

16

21

Indtægter, i alt

OMKOSTNINGER
3

Aktivitets- og driftsomkostninger i projekter
Tilskud til partnere
Kommunikation og fundraising

4

2.187

2.242

Administrationsomkostninger

5

4.100

2.898

85.149

67.944

1.168

472

Omkostninger, i alt
Ordinært resultat før finansielle poster

16

Finansielle indtægter

-

Finansielle omkostninger

-180

35

Finansielle poster netto

-164

-35

Årets resultat

1.003

437

Overført til fri egenkapital

1.003

437
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INDTÆGTER

ADRA DANMARK
Balance pr. 31. december
Note

2021
DKK '000

2020
DKK '000

AKTIVER
Materielle anlægsaktiver
Inventar, udstyr og driftsmidler

-

30

Materielle anlægsaktiver, i alt

-

30

6

11.806

11.811

7.700

2.267

20.346

32.616

Omsætningsaktiver, i alt

39.852

46.694

Aktiver, i alt

39.852

46.724

10.970

10.533

1.003

437

11.973

10.970

Forudbetalte projektmidler til partnere
Øvrige tilgodehavender

7

Likvide midler

PASSIVER
Egenkapital
Fri egenkapital primo
Overført overskud
Fri egenkapital ultimo
Kortfristede finansielle forpligtelser
Ikke anvendte formålsbestemte midler

3

22.944

33.095

Skyldige projektmidler

8

1.725

870

216

227

2.993

1.562

Kortfristede finansielle forpligtelser, i alt

27.879

35.754

Passiver, i alt

39.852

46.724

Periodeafgrænsningsposter
Andre finansielle forpligtelser

9

Eventualforpligtelser
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Omsætningsaktiver

ADRA DANMARK
Noter til årsregnskab 2021
2021
D K K ' 00 0

2020
D KK ' 0 0 0

DANIDA

33.961

54.000

EU/ECHO

32.101

22.098

108

113

6 6.170

76.211

1.747

1.121

758

507

Note 1: Offentlige bidrag

Kulturministeriet
Offentlige bidrag, i alt

Danmarks Indsamling
Hjælpeaktion indsamling
ADRA-netværket

1.862

-

Novo Nordisk Fonden

1.600

1.895

Andre fonde

412

700

Hus-projekt Uganda

441

543

1.016

698

198

192

Andre formålsbestemte gaver
Adventistkirken - ikke formålsbestemt
Gaver - Ikke formålsbestemt

985

864

Arv

855

-

Medlemskontingenter

123

124

9 .997

6.644

Private bidrag, i alt
I 2021 havde ADRA Danmark 630 kontingentbetalende medlemmer

Note
N
ote 33 -inFormålsbestemte
dsættes som billedemidler

Note Overført Indtægt
fra 2020

DKK '000

Omk. 2020 Omkost- Adm.

Overført

rettet

til 2022

ninger

bidrag

DANIDA udviklingsprojekter

601

19.895

554 17.650

1.241

1.050

DANIDA nødhjælpsprojekter

2.318

14.787

1 15.280

1.074

750

10.860

-705

0

9.489

666

0

2.881

3.985

0

5.157

51

1.658

12.330

32.101
1.747

0

DANIDA nødhjælps enkeltprojekter

10

Andre projekter
ECHO/EU projekter

605 27.789

Danmarks Indsamling

11

601

Hjælpeaktion, indsamling

12

1.813

758

0

464

0

2.107

Øremærkede projekter

13

1.690

1.346

0

1.199

92

1.745

33. 094

73.9 13

Formålsbestemte midler, i alt

20

658

2.046 13.991

1. 160 7 7.686

46

1.644

5.216 22.945
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Note 2: Private bidrag

ADRA DANMARK
Noter til årsregnskab 2021
2021
D K K ' 00 0

2020
D KK ' 0 0 0

Note 4: Kommunikation og fundraising
Personaleomkostninger
Øvrige omkostninger

1.779

1.838

408

404

Kommunikation og fundraising, i alt

2.187

2.242

8.891

7.993

-6.029

-6.443

Lokaleomkostninger

318

417

IT-omkostninger

412

314

Revisor og konsulenter
Øvrige administrationsomkostninger

115

273

363

283

Heraf monitorering af projekter

30

60

4.100

2.897

Vederlag til generalsekretær

749

743

Vederlag til bestyrelse

-

Afskrivninger
Administrationsomkostninger, i alt

0

Note 6: Forudbetalte projektmidler til partnere
945

ADRA Uganda
ADRA Sudan

6.742

ADRA Syrien
ADRA Øvrige

3.778

Forudbetalt i alt

341

11.811

11.806

11.811

17.867

25.151

2.479

7.464

20.346

32.615

Note 7: Likvide midler
Bankkonti, projekter
ADRA Danmark
Likvide midler, i alt
Note 8: Skyldige projektmidler til partnere
1.725

ADRA Sydsudan

870

Andre partnere
1.725

Tilgodehavende, i alt
Note 9: Eventualforpligtelser
Der er ingen andre væsentlige kontraktlige forpligtelser.
Der er ingen leasingforpligtelser.
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Note 5: Administrationsomkostninger
Personaleomkostninger

ADRA DANMARK
Noter til årsregnskab 2021
Overført Indtægter

DKK '000

fra 2020

Omkost-

Adm. Overført

ninger

bidrag

til 2022

294

-191

94

9

0

PROMISE, Syria 2019-2021
Danida enkeltbevillinger, i alt

10.566
10.860

-514
-705

9.394
9.488

658
667

0
0

N
ote 1111 -inDanmarks
dsættes somIndsamling
billede før udskrift
Note

Overført Indtægter

Omkost-

DKK '000

fra 2020

IRCC, Syria 2018-2019

2020 Sydsudan RODIC

ninger

bidrag

1.513

0

1.479

39,7

-6

0

1.747

91

6,4

1.650

-912

0

-912

601

1.7 47

658

2021 Uganda CREK
Heraf match fra NovoNordisk fonden
Danmarks Indsamling, i alt

Adm. Overført
til 2022

0
46

1.644

2021

Note 12 - Hjælpeaktion omkostninger

DKK '000
263

Vulkanudbrud DR Congo
Jordskælv Haiti

34
94

Orkan Honduras

73
464

Indsamling og administration
Hjælpeaktion, omkostninger i alt

Indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og i
bekendtgørelse om indsamling m.v. Omkostningerne er inkl. 5% administrationsbidrag.

Note 13 - Øremærkede projekter

Overført Indtægter

DKK
N
ote 1'000
3 - indsættes som billede

fra 2020

Omkostninger

Adm. Overført
bidrag

til 2022

Nød og sult

527

6

61

7

465

Børn i Afrika

277

0

189

21

67

Katastrofefond
Sydsudan skolebørn

153

159

200

22

90

223

49

202

22

48

58

37

52

6

37

Ethiopien kvindegrupper
Go Honduras
Happy Hand Donations
Syrien

71

32

32

4

67

102

168

92

10

168

25

23

3

38

321

FMS/RIPAT Tanzania

37
321

22

8

27

3

0

115

4

107

12

0

14

95

67

7

35

Husprojekt

-1

441

94

0

346

Andre

91

1

53

-24

64

1.690

1.3 46

1.199

92

1.745

Mad til familier i Yemen
Yemen
Sudan grøntsagsfrø

Øremærkede projekter, i alt
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N
ote 110
0 i-ndDanida
sættes senkeltbevillinger
om billede før udskrift
Note
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”Stort tak til alle private og offentlige bidrag som vi har modtaget
gennem 2021. Vi ser frem til det videre samarbejde i 2022 - sammen
gør det en forskel for de mest udsatte i verden”
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav og årsregnskabslovens bestemmelser
for regnskabsklasse A med de tilpasninger, der følger af organisationens særlige forhold. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

20
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 organisationen, og aktivets 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

Indtægtskriterium
Modtagne formålsbestemte midler, eksempelvis fra Danida, indregnes som gæld under balanceposten
”ikke anvendte formålsbestemte midler”. De modtagne formålsbestemte midler indtægtsføres herefter i det
omfang, der afholdes omkostninger på de konkrete projekter.

Administrationsbidrag indtægtsføres i henhold til aftaler med donorerne i takt med afholdelse af omkostninger på projektet.
Ikke formålsbestemte midler, eksempelvis fra arv, indtægtsføres, når indbetalingerne modtages. Midler
fra Kulturstyrelsen indtægtsføres i det år, hvor midlerne er bevilget.

Projektomkostninger
Projektomkostninger vedrører såvel nationale som internationale projekter. Omkostninger medtages
efter faktureringstidspunktet og sædvanlige periodiseringsprincipper.
Administrationsomkostninger
Omfatter omkostninger til løn, husleje og andre administrationsydelser. Monitoreringsindtægter for
medarbejderes timeforbrug på projekter modregnes i administrationsomkostninger.
Finansielle indtægter
Finansielle indtægter omfatter renteindtægter.
Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger omfatter renteudgifter, bankgebyrer og kurstab.
Skat
ADRA Danmark er fritaget for skatteansættelse efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.
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Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå organisationen,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger
til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

021
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter
afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes
forventede brugstider:
10 år
5 år
3 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
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 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.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen
som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.
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