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Ledelsespåtegning
Den daglige ledelse og hovedbestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret
1. januar–31. december 2020 for DareGender.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den beskrevne anvendte regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar–31. december 2020.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen på side 7 indeholder en retvisende redegørelse for
foreningens aktiviteter og økonomiske forhold.
Det er vores opfattelse, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er
derudover vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig
forvaltning af de midler, derer omfattet af årsregnskabet.
København, den 22. april 2021

Direktør
Henriette Højberg

Bestyrelse

Josefine Ehlers Davidsen
Forperson

Olivia Bach Svendsen

Beate Sløk-Andersen

Therese Vestergaard
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for DareGender for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter den beskrevne
anvendte praksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af organisationens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med den beskrevne anvendte praksis.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af
bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for
modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område kapitel 2. Vores
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for
revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af organisationen i overensstemmelse med internationale etiske
regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har med virkning for indeværende regnskabsår tilvalgt revision udført efter de internationale
revisionsstandarder og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik. Vi
skal fremhæve, at sammenligningstallene i årsregnskabet ikke er revideret, som det også fremgår af
regnskabet.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med den beskrevne anvendte praksis. 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 Dan mark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 98 af 27.
januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-,
Børne- og Integrationsministeriets område kapitel 2, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger,
som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bestemmelserne i bekendtgørelse
nr. 98 af 27. januar 2014 om regnskab og revision mv. af regnskaber for modtagere af tilskud fra Social-,
Børne- og Integrationsministeriets puljer efter lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og
hundevæddemål, 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.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 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 konklusioner 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 i overensstemmelse med den beskrevne anvendte
praksis.
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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
den beskrevne anvendte praksis.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med den beskrevne anvendte praksis. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

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; og at der
er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet
af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik
vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved
juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner,
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad
af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomi- ske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften afde aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 22. april 2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Christian Dalmose Pedersen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24730
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Ledelsesberetning
DareGenders økonomi baserer sig på donormidler fra både offentlige og private fonde, samt fra egne
indsamlede midler i form af medlemskaber. Derudover udfører DareGender løbende konsulentarbejde. Antallet
af ansatte afspejles i forhold til de forskellige projekter som der er indkommet midler til.
DareGender er en landsdækkende frivilligorganisation, som arbejder målrettet med ligestilling og inklusion
på tværs af alle køn. Med udgangspunkt i en profeministisk ramme, arbejder vi på forskellige fronter for at
påvirke de kønnede samfundsstrukturer der modarbejder friheden til at være sig selv.
Missionen er at inddrage mænd og drenge i ligestillingsarbejdet. Dette gør vi ved at tage udgangspunkt i mænd
og maskuliniteter for at fremme friheden til at udtrykke sin maskulinitet, på sin egen måde uden sociale
konsekvenser. Al DareGenders arbejde udføres med stort engagement fra forskellige frivillighedsgrupper i
Århus og København. Derudover samarbejdes der med en række andre organisationer om udførelsen af dette
arbejde.
I 2020 har været præget af COVID-19 situationen, hvilket har betydet at flere aktiviteter og projekter er blevet
udskudt eller aflyst, og det har udfordret organisationen økonomisk. I den forbindelse har vi måtte forbruge
organisationens egenkapital. Men vi har klaret skærene og kommer ud af 2020 med et mindre underskud. Igen
i år har der været øget fokus på ansøgninger og fundraising, hvilket har ført til, at flere projekter hviler i sig
selv og nye projekter er kommet i hus. DareGender har modtaget midler fra Satspuljen under finansloven og
fra andre offentlige puljer. Derudover har DareGender modtaget midler fra private fonde. Vi vil gerne sige
tusind tak til de fonde og andre donorer, der støtter os og ikke mindst tak til alle frivillige og medarbejdere,
som hver dag hjælper.
DareGenders regnskab har givet et underskud på 2.999 kr. i 2020.
Der er i begyndelsen af 2021 givet tilsagn fra flere puljer og fonde som gør at DareGenders drift i en årrække
kommer til at være bedre konsolideret og ser fornuftigt ud. DareGender har til enhver tid brug for private gaver
og andre indtægter, da det ikke er muligt at have overskud på offentlige midler. Derfor fortsætter arbejde med
fundraising og projektsamarbejder med andre aktører.
Det er vores opfattelse, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er
derudover vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig
forvaltning af de midler, derer omfattet af årsregnskabet.

DareGender

7

Resultatopgørelse for 2020
Note

Indtægter
Midler fra offentlige og private fonde
Midler fra internationale institutioner og fonde
Indsamlede private midler
Andre aktiviteter

1
2
3
4

Indtægter i alt

Udgifter
Projektomkostninger i Danmark
Generel ledelse og administration

5

Udgifter i alt

Årets resultat før finansielle poster
Finansielle poster

Årets resultat

6

2020
kr.

2019
kr.
(ikke
revid
eret)

1.478.827
26.456
18.210
62.491

898.768
38.866
18.015
160.714

1.585.984

1.116.363

-1.435.903
-143.429

-911.511
-199.366

-1.579.332

-1.110.877

6.652
-9.651

5.486
-4.952

-2.999

534
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Balance pr. 31.12.2020
Note

2020
kr.

2019
kr.
(Ikke
revideret)

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

8

323.137
519.909

119.929
276.796

Omsætningsaktiver i alt

843.046

396.725

Aktiver i alt

843.046

396.725

839

3.838

839

3.838

119.235
569.731
153.241

169.368
159.602
63.917

Kortfristede gæld i alt

842.207

392.887

Passiver i alt

843.046

396.725

PASSIVER
Egenkapital
Overført resultat
Egenkapital i alt

Kortfristet gæld
Leverandør af varer og tjenesteydelser
Projekter overført til næste år
Anden gæld

9

10
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Noter

2020
kr.

2019
kr.
(Ikke
revideret)

1. Midler fra offentlige og private fonde
Offentlige midler, ministerier
Fonde
Organisationer
Kommuner
Projektresultat overført fra sidste år
Projektresultat overført til næste år

319.823
346.907
1.217.727
4.500
159.602
-569.731

245.485
652.444
111.172
49.269
0
-159.602

Midler fra offentlige og private fonde i alt

1.478.827

898.768

2. Midler fra internationale institutioner og fonde
Institutioner udland
Andre institutioner

12.232
14.224

18.646
20.220

Midler fra internationale institutioner og fonde i alt

26.456

38.866

Medlemsbidrag
Gaver

18.210
0

16.565
1.450

Indsamlede private midler i alt

18.210

18.015

4. Andre Aktiviteter
Konsulentassistance
Andre aktiviteter

62.118
373

155.672
5.042

Andre aktiviteter i alt

62.491

160.714

3. Indsamlede private midler
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Noter
2020
kr.

2019
kr.
(Ikke
revideret)

5. Projektomkostninger
Lønudgifter
Rejseudgifter
Administration
Aktiviteter

1.153.286
38.142
230.107
14.368

753.691
40.360
108.809
8.651

Projektomkostninger i Danmark i alt

1.435.903

911.511

4.480

1.381

474

648

0

67

Gebyrer, Bank, Giro og Nets

4.697

2.856

Finansielle poster i alt

9.651

4.952

315.040
8.097

119.929
0

323.137

119.929

3.838
-2.999

3.304
534

839

3.838

129.961
23.280

36.250
27.667

153.241

63.917

6. Finansielle poster
Renteudgifter, Bank
Renteudgifter, kreditorer
Valutakursdifference, kreditorer tab

8. Tilgodehavender
Salg af varer og tjenesteydelser
Forudbetalinger

9. Egenkapital
Egenkapital 01.01.2020
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2020

10. Anden gæld
Skyldige lønposter
Anden kortfristet gæld
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt om indregning og måling
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Foreningen har med virkning for indeværende regnskabsår tilvalgt revision udført efter de internationale
revisionsstandarder. Sammenligningstallene i årsregnskabet, herunder noteoplysninger, er ikke revideret.

RESULTATOPGØRELSEN
Indtægter
Indtægter består primært af indsamlede midler og bevillinger.
Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser optages i resultatopgørelsen, såfremt levering og fakturering har
fundet sted inden årets udgang.
Indtægter fra indsamlinger, arv og gaver indtægtsføres på indbetalingstidspunktet.
Bevillinger indregnes når beløbene modtages. I det omfang modtagne beløb til særlig anvendelse ikke er anvendt, foretages hensættelse til senere anvendelse
Værdi af Foreningen DareGender-frivilliges arbejdsindsats er ikke indregnet i årsregnskabet.
Omkostninger
Midler til udenlandske projekter udgiftsføres, når midlerne er sendt ud. Der foretages i øvrigt sædvanlig
periodisering af indtægter og udgifter.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.
Skat af årets resultat
DareGender er fritaget for skatteansættelse efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.
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Anvendt regnskabspraksis
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler udgiftsføres som udgangspunkt i anskaffelsesåret. Udgifter til større anskaffelser eller
frembringelser kan dog (efter en konkret vurdering) aktiveres og afskrives over aktivets fastsatte levetid. Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under 'Generel ledelse og administration'.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver, som består af deposita på lejemål, indregnes til kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes efter reservation til imødegåelse af tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgenderegnskabsår.
Likvide beholdninger
Den likvide beholdning måles til balancekursværdi og består af egne midler og midler modtaget af en række
forskellige donorer øremærket til specifikke formål.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket som udgangspunkt svarer til nominel værdi.

