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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for Orangutang Fonden.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, bestemmelserne i bekendtgørelse nr.
1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet
og bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 samt lov om indsamling nr. 511 af 26 maj 2014,
fondens vedtægter samt årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020.
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Ledelsesberetningen indeholder, efter vores opfattelse, en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Fonden har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der vedrører modtagne tips- og
lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de modtagne tips- og lottomidler.

Erklæring om indsamlingernes lovlighed
Indsamling i året er foretaget i overensstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven og tilhørende bekendtgørelse nr. 160
af 26. februar 2020.

København den 25. marts 2021

Direktion

Hanne Gürtler

Bestyrelse

Elin Schmidt

Henning Kruse Petersen

Formand

Næstformand

Thomas Mollerup Blach

Ida Theilade

Børge Petersen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Orangutang Fonden
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Orangutang Fonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter
resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven tilpasset fondens forhold, samt bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1531 af 21. december 2010 om
økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bestemmelserne i
bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 samt lov om indsamling nr. 511 af 26 maj 2014.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, idet revisionen af modtagne offentlige midler udføres på grundlag af bestemmelserne i
bekendtgørelse nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud
fra Kulturministeriet og bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 samt lov om indsamling nr. 511 af
26 maj 2014. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit
”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale
etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov
om fonde og visse foreninger. 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 fondens 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 fonden, 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 samt standarderne for offentlig revision jf.
bekendtgørelse nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud
fra Kulturministeriet og bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 samt lov om indsamling nr. 511 af
26 maj 2014, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.

Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed
kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne
træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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
fondens 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 fondens 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 fonden 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.
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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
Ifølge reglerne skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. 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 lov om
fonde og visse foreninger.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet
og er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der vedrører anvendelsen af de modtagne tips- og lottomidler, 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 til
kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af institutionen, der er omfattet af årsregnskabet.
Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed,
produktivitet og effektivitet.
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridiskkritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om undersøgte dispositioner, der er
omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante love og andre forskrifter samt med 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 institutionen, 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 25. marts 2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Christian Dalmose Pedersen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne24730
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Ledelsesberetning
Orangutang Fonden har i 2020 måtte tilpasse sine aktiviteter i Danmark og på Borneo på grund af corona pandemien.
Planlagte fysiske arrangementer i Danmark måtte aflyses og erstattes af forskellige online indsatser. Flere
projektaktiviteter på Borneo har måtte udskydes eller tilpasses corona situationen i Indonesien generelt og i
programområderne på Borneo specifikt. Fonden indsamlede i 2020 midler til at forebygge og mindske smittespredningen
på rehabiliteringscentrene og i landsbyerne i vores programområder. Indsatsen har båret frugt, og der har indtil videre
ikke været konstateret smitte blandt orangutangerne på centrene eller de vildtlevende orangutanger, og smitten i
landbyerne blev mindsket og konsekvenserne af pandemien afbødet. Fonden har i 2020 haft fokus på at udbrede
kendskabet, nationalt og internationalt, til rydningen af Borneos regnskove og konsekvenserne for klimaet,
biodiversiteten, herunder den kritisk truede orangutang, og de oprindelige folk på Borneo, og hvordan dette også øger
risikoen for nye pandemier. Corona pandemien har kun gjort fondens arbejde mere aktuel. Det er derfor glædeligt, at
fonden i 2020 på trods af pandemien har kunne uddele det samme beløb til indsatser på Borneo som i 2019.
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Fondens formål

Orangutang Fonden har til formål at:





Arbejde for beskyttelse af orangutanger og deres oprindelige levesteder eller lignende økosystemer i
Indonesien og Malaysia samt for genudsættelse af orangutanger og retablering af deres levesteder
Arbejde for en udvikling i lokalbefolkningen, primært i Indonesien, der sigter mod social, økonomisk og
naturressourcemæssig bæredygtighed
At informere om den kritiske situation, der gør sig gældende i forhold til den vilde orangutangs overlevelse og
rydningen af dens levesteder i regnskoven

Fondens aktiviteter

Gennem indsamlinger, støtteprogrammer, ansøgninger om støtte fra fonde og virksomheder og andre aktiviteter, rejser
Fonden de økonomiske ressourcer til brug for fondens drift og uddelinger til fondens formål, ligesom fonden opfylder
formålet ved gennemførelse af oplysningsarbejde og miljø- og udviklingsprojekter med lokale samarbejdspartnere.

Resultat for 2020

Årets resultat afspejler fondens aktiviteter for 2020.
Årets resultat efter uddelinger er på (28) t.kr. (2019 15 t.kr.) og anses for tilfredsstillende.
De samlede indtægter for perioden udgør 16.664 t kr. Et fald på 5 % i forhold til 2019. Indtægterne fra private
bidragsydere (faste bidragsydere, engangsdonationer og arv) var i 2020 på 12.400 t.kr. Et fald på 13 % i forhold til 2019,
hvor fonden modtog en million arv. Indtægterne fra virksomheder faldt fra 526 t.kr. til 304 t.kr. Et fald på 42 %, hvilket
skyldes vigende indtægter hos vores virksomhedspartnere på grund af corona pandemien. Indtægterne fra institutionelle
donorer steg fra 2.2 t kr. i 2019 til 3.3 t kr. i 2020, hvilket afspejler fondens fokus i 2020 på at øge indtægterne fra denne
typer donorer.
Fonden fik i 2020 godkendt fem nye projektbevillinger fra Civilsamfundspuljen på i alt 4,1 mil kr. til nye indsatser på
Borneo i hhv. Rungan og Mawas skovområderne i Central Kalimantan og RHO i Øst Kalimantan. Fonden har for
2020-2022 sikret i alt 7,9 mil kr. i projektstøtte fra Civilsamfundspuljen, heraf 3,3 mil kr. i 2021.

Uddelinger
Der blev i 2020 uddelt 10,4 mil kr. til vores samarbejdspartnere, hvilket er på samme niveau som i 2019. Der er i
perioden uddelt 6.725 t.kr. til indsatsen på Borneo for at hjælpe forældreløse og nødstedte orangutanger og 3.692 t.kr. til

6

indsatsen for at beskytte og bevare de vildtlevende orangutanger og deres levesteder, samt til beskyttelse af de nye
bestande af genudsatte rehabiliterede orangutanger.

I 2020 blev der uddelt 5.682 t.kr. til driften af rehabiliteringscentret Nyaru Menteng og centrets arbejde med at redde,
rehabilitere og genudsætte forældreløse orangutanger. Orangutang Fondens støtte dækker en væsentlig del af centrets
drift. Herudover har fonden uddelt 805 t kr. til forebyggelse og mindskning af corona smitte på rehabiliteringscentrene
Nyaru Menteng og Samboja Lestari og i landsbyerne omkring centrene. En del af denne støtte blev anvendt til
værnemidler og test af personalet på centrene.
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Orangutang Fonden har i 2020 uddelt 1.873 t.kr. til indsatsen i Mawas for at beskytte de mere end 2.500 vildtlevende
orangutanger og genoprette de ødelagte skovområder. Herudover har fonden i 2020 uddelt 52 t kr. til forskningsstationen
Tuanan i Mawas området, hvor forskere fra hele verden studerer de vilde orangutanger. Fonden har i 2020 også uddelt
midler til arbejdet med lokalbefolkningen i Rungan skovområdet og genudsættelsesområdet Bukit Baka Bukit Raya
(TNBBBR) i Central Kalimantan og i Muara Wahau i Øst Kalimantan, samt givet driftsstøtte til BOS Foundation i
Indonesien.

Der blev i 2020 anvendt 1.785 t kr. til forskellige oplysningsindsatser i Danmark, herunder en række kampagner for at
synliggøre betydningen af indsatsen på Borneo i forhold til den internationale klimakrise og biodiversitetskrise, samt
forebyggelsen af fremtidige pandemier.

Der blev i 2020 anvendt 1.316 t kr. til programudvikling, evaluering og monitorering i tæt samarbejde med fondens
samarbejdspartnere i Danmark og på Borneo. På grund af corona pandemien blev en væsentlig del af disse aktiviteter
gennemført online.

Til opfyldelse af fondens formål er der i periodens løb uddelt 13.519 t. kr.

Uddelingerne i 2020 er fordelt således:
kr.
Borneo Orangutan Survival Foundation

9.345.268

Central Kalimantan Orangutan Reintroduction Program

6.298.191

Central Kalimantan Orangutan Reintroduction Program including rescues,
rehabilitation, sanctuaries, releases and post-release monitoring

5.682.083

Prevention and mitigation of COVID-19 at Nyaru Menteng

497.102

and in surrounding communities.
Capacity Building of staff for improved project management and

38.804

monitoring at Nyaru Menteng
Increased capacity for conflict resolution and improved livelihoods of the indigenous
Dayak Katingan communities surrounding Bukit Baka Bukit Raya national park
Mawas Conservation Program
Mawas Conservation Program including protection of the forest, fire prevention, ecorestoration and community development
Eco-restoration and forest protection in Rantau Upak in Mawas
COVID-19 emergency funds to reduce the spread of coronavirus in

80.202
1.872.872
314.086

471.650*
52.382

villages in and around the Mawas Conservation area.
Best practice case for empowering rubber smallholders

106.331
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Strengthening forest-dependent communities through climate resilience and
customary forest rights
Local use of satellite data for improved resource monitoring and fire risk assessment

841.081
87.342

East Kalimantan Orangutan Reintroduction Program

307.968

Prevention and mitigation of COVID-19 at Samboja Lestari

307.968

RHO – Orangutan Habitat Restoration

653.977

Culture-based advocacy for rights and recognition

403.910

Reducing human and environmental health threats through community education and
risk mitigation

250.067

BOSF Head Quarters

212.260

Program monitoring, evaluation and reporting, cooperation and coordination with local
authorities, and financial management and reporting.

212.260

Borneo Nature Foundation

828.584

Rights-based empowerment for community forest management and improved
livelihoods in Rungan
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Rehabilitation Centre and in surrounding communities

-75.230**)

Protecting community livelihoods in a fast-changing landscape

776.928

Securing rainforests for local livelihoods and resilience to current and long-term
COVID-19 impacts

126.886

Rutgers University & UNAS

52.240

Tuanan Research Station (Improvements of research facilities))

52.240

Borneo Production International

18.744

On-site production of high-quality pictures and films for awareness raising

18.744

DHI - GRAS

171.904

Local use of satellite data for improved resource monitoring and fire risk assessment
(part of CISU funded project with BOSF)

171.904

Orangutang Fonden

3.105.799

Programudvikling, projektledelse, evaluering og monitorering

1.316.439

Oplysningsaktiviteter, nationalt og internationalt inklusiv udarbejdelse af brochurer,
artikler, oplysningskampagner, webinars mv.

1.785.460

*) beløbet inkluderer DKK 65.075 indsamlet gennem BOS Schweitz
**) tilbagebetaling til CISU af ubrugte midler overført til BNF i 2019
Værdipapirer
Fondens beholdning af værdipapirer (bundne aktiver) er værdiansat til gældende ultimo kurser, hvilket har medført en
nettokursregulering på - 11 t.kr., som har reduceret Fondens bundne kapital. Der er ikke i 2020 foretaget konsolidering af
den bundne kapital. Fondens bundne kapital udgør 973 t.kr.
Resultatdisponering
Årets resultat er et underskud på (28) t.kr. Der er i perioden anvendt 13.519 t.kr. til det formålsbestemte arbejde.
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Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er ikke i tiden efter regnskabsårets udløb indtruffet hændelser, som væsentlig har forrykket fondens økonomiske
stilling.
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Corona-pandemien forventes også i 2021 at påvirke fondens aktiviteter, men forventes ikke at få væsentlig
betydning for forventningerne til resultatet for 2021.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger bestemmelser om god regnskabsskik.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden, som følge af en tidligere begivenhed, har en retlig eller faktisk forpligtelse
og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver
enkelt regnskabspost nedenfor.
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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. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som
finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter, der omfatter private bidrag og donationer, indregnes i takt med at de indtjenes. I det omfang modtagne beløb
til særlig anvendelse ikke er anvendt, foretages hensættelse til senere anvendelse.
Arv og gave
Arve- og gavebeløb indregnes i resultatopgørelsen som frie midler og anvendes til uddeling eller henlæggelse til
formuen, medmindre arvelader eller gavegiver har angivet, hvad arven eller gaven skal anvendes til. Når arvelader eller
gavegiver har angivet, hvad arven eller gaven skal anvendes til, føres beløbet regnskabsmæssigt i overensstemmelse
hermed.
Der foretages fuld periodisering af kapitalindtægter.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab
vedrørende værdipapirer.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til fondens personale.
Balancen
Anlægsaktiver
Immaterielle og materielle anlægsaktiver 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.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
IT software

5 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3 år
10

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Mellemregning med projekter
Øremærkede tilskud føres som et særskilt regnskab i balancen, da midlerne skal anvendes til specifikke projekter.
Værdipapirer
Værdipapirer omfatter obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger samt aktier og aktiebaserede
investeringsforeninger, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Egenkapital
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Egenkapitalen er opdelt i en bunden og en disponibel del. De dele af årets resultat, der i henhold til fondslovens § 9 kan
henføres til de bundne aktiver, overføres til den bundne kapital via resultatdisponeringen. Det seneste resultat anvendes
forlods til uddelinger og konsolidering, og restbeløbet overføres til den disponible egenkapital.

Formålsbestemte aktiviteter
Midler anvendt til formålsbestemte aktiviteter indregnes i årsregnskabet, når bestyrelsen har godkendt anvendelsen af
midlerne og tilsagnet er kommet til modtagerens kendskab.

11

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december
Note

2020

2019

DKK

DKK

INDTÆGTER
Private bidrag og indsamlinger

1

Renter af bankindeståender
Aktieudbytte fra investeringsforeninger
Kursreguleringer, obligationer

7

Kursreguleringer, aktier

8

16.664.464

17.561.634

16.664.464

17.561.634

-21.588

-11.888

24.744

7.427

-8.556

21.515

-2.168

14.113

16.656.896

17.592.801

Servicering af støtter

2

-1.003.444

-1.309.779

Indsamlingsudgifter

3

-1.430.145

-1.607.625

Ledelse og administration

4

Resultat før skat
Fondsskat

5

Årets resultat før uddelinger
Uddelinger jf. resultatdisponering
Årets resultat efter uddelinger

-732.579

-849.208

-3.166.168

-3.766.612

13.490.728

13.826.189

-

-

13.490.728

13.826.189

-13.518.639

-13.811.566

-27.911

14.623

1.484.242

1.505.247

RESULTATDISPONERING
Forslag til resultatdisponering
Disponibel egenkapital primo
Årets resultat

13.490.728

13.826.189

Til disposition

14.974.970

15.331.436

10.724

-35.628

Overførsel til bunden kapital
Overførsel til næste år
Årets bevillinger

6

1.445.607

1.555.498

13.518.639

13.811.566

14.974.970

15.331.436

12
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UDGIFTER

Note

AKTIVER

2020

2019

DKK

DKK

Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger

7

893.323

901.879

Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger

8

79.277

81.445

Bankindeståender

254

254

Mellemregning med disponible aktiver

-58

-58

Bundne aktiver

972.796

983.520

IT software

218.500

256.500

Immaterielle anlægsaktiver

218.500

256.500

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

10.466

13.332

Materielle anlægsaktiver

10.466

13.332

Deposita

75.587

75.587

Finansielle anlægsaktiver

75.587

75.587

Handelsvarer

22.742

44.717

Andre tilgodehavender

9

484.856

567.840

Likvide beholdninger

10

2.766.453

2.462.358

58

58

Disponible aktiver

3.274.109

3.074.973

AKTIVER

4.551.458

4.403.912

Mellemregning med bundne aktiver
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Balance pr. 31. december

PASSIVER
Bunden kapital

972.796

983.520

1.467.055

1.484.242

2.439.851

2.467.762

Anden gæld

407.706

137.589

Langfristede gældsforpligtelser

407.706

137.589

Disponibel kapital
Egenkapital

11

Leverandører af varer og tjenestydelser

80.399

105.234

740.767

1.128.256

Mellemregning med projekter, øvrige

100.147

42.233

Øvrige skyldige omkostninger

782.588

522.838

Kortfristede gældsforpligtelser

1.703.901

1.798.561

PASSIVER

4.551.458

4.403.912

Mellemregning med projekter, CISU

12

13

NOTER

Faste bidragsydere

11.594.926

Engangsdonationer

520.206

326.078

Arv

285.291

1.445.592

Fonde
Tips og lotto midler
Andre offentlige tilskud
Virksomheder
Web-shop
Indægter fra serviceaftale

256.439

338.371

17.683
304.013

526.067

70.029

66.176

341.985

270.728

16.664.464

17.561.634

410.079

404.320
79.245

Øvrige udgifter

70.095

190.946

465.656

606.396

Momskompensation

-

44.655

-12.552

-15.783

1.003.444

1.309.779

820.158

809.449

Indsamlingsudgifter
Løn og personale
Tryksager og forsendelse

9.933

66.836

Marketing

308.941

609.302

Øvrige udgifter

204.452

137.821

Tab
Momskompensation

99.213

-

-12.552

-15.783

1.430.145

1.607.625

Løn og personale

415.666

453.032

Administrationsudgifter

351.722

413.620

23.766

11.554

Ledelse og administration

Afskrivninger
Tab
Momskompensation

-

44.655

-58.575

-73.653

732.579

849.208

Fondsskat
Skat af årets indkomst

6

422.905
1.731.298

70.166

Tab

5

164.000
3.109.892

Tryksager og forsendelse
PBS gebyr

4

12.434.419

Servicering af støtter
Løn og personale

3

DKK

Private bidrag og indsamlinger

CISU

2

2019

DKK
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1

2020

‐

-

-

-

Formålsbestemte aktiviteter
10.416.740

10.404.265

Program, udvikling, ledelse og evaluering

Uddelt til projekter på Borneo

1.316.439

1.455.847

Oplysning

1.785.460

1.951.454

13.518.639

13.811.566
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NOTER

901.879

880.364

-8.556

21.515

893.323

901.879

Regnskabsmæssig værdi 1. januar

81.445

67.332

Urealiserede kursreguleringer

-2.168

14.113

Regnskabsmæssig værdi 31. december

79.277

81.445

84.511

5.827

400.345

562.013

484.856

567.840

Likvide beholdninger, ikke formålsbestemte midler

1.663.946

1.278.985

Likvide beholdninger, formålsbestemte midler

1.102.507

1.183.373

2.766.453

2.462.358

Urealiserede kursreguleringer
Regnskabsmæssig værdi 31. december

9

Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger

Andre tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger
Andre tilgodehavender

10

11

DKK

Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger
Regnskabsmæssig værdi 1. januar

8

2019

DKK

Likvide beholdninger

Bunden

Disponibel

Egenkapital

egenkapital

egenkapital

i alt

DKK

DKK

DKK

Egenkapital
Egenkapital 1. januar

983.520

1.484.242

2.467.762

Årets resultat før uddelinger

-

13.501.452

13.501.452

Årets uddelinger jf. note 6

-

-13.518.639

-13.518.639

Realiserede og urealiserede kursreguleringer

-10.724
972.796

1.467.055

-10.724
2.439.851
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7

2020

16

20.839

‐

Ubrugte midler ved regnskabsårets afslutning

115.798

991

102.230

6.688

95.542

80.202
15.340

219.019

219.019
‐

2019‐2021

18‐2282‐UI‐sep

141.105

1.305

485.402

31.755

453.647

403.911
49.736

627.812

256.221
371.591

2019‐2021

19‐2370‐UI‐mar

Increased capacity for Culture‐based advocacy
conflict resolution and for rights and
improved livelihoods of recognition
the indigenous Dayak
Katingan communities
surrounding Bukit Baka
Bukit Raya national park

52.141

1.483

930.317

60.862

869.455

841.081
28.374

983.941

506.590
477.351

2020‐2022

19‐2439‐UI‐sep
‐
499.801

‐
987.679

136.832

1.456

849.391

55.568

793.823

776.928
16.895

212.566

720

286.515

18.744

267.771

259.246
8.525

499.801

2020‐2021

987.679

Reducing human
and environmental
health threats
through community
education and risk
mitigation

55.746

132

287.368

18.800

268.568

250.067
18.501

343.246

‐
343.246

2020‐2021

20‐2654‐MI‐jun 20‐3174‐CSP

Local use of satellite
data for improved
ressource monitoring
and fire risk
assessment

2020‐2022

20‐2540‐UI‐mar

Strenghtening forest‐ Protecting community
livelihoods in a fast
dependent
communities through changing landscape
climate resilience and
customary forest rights
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370

113.765

(80.314)
‐

7.434

(5.084)

106.331

134.974

(80.314)

(75.230)

134.974
‐

11.455
(91.769)
106.331
‐

2018‐2021

2018‐2019

(75.230)
‐

18‐2208‐MI‐mar

17‐2108‐UI‐mar

Best practice case for
Rights‐based
empowering rubber
empowerment for
smallholders
community forest
management and
improved livelihoods in
Rungan

Renter

Overført til dansk administration 7%
Samlet forbrug

Overført til partnere i regnskabsåret
Forbrug i regnskabsåret

Journal nr
Indsatsperiode
Overført fra 2019
Årets tilskud

Indsatstitel

Note 12

5.739

2

126.886
8.882
135.768

126.886
‐

141.509

‐
141.509

2020‐2021

20‐3207‐CSP

740.767

6.458

3.110.441

203.649

2.906.793

2.769.422
137.371

1.128.259
2.729.408
3.857.668

Securing rainforests Total regnskab 2020
for local livelihoods
and resilience to
current and long‐
term COVID‐19
impacts

NOTER

13

Gennemsnitligt antal medarbejdere

14

2020

2019

8

8

2020

2019

DKK

DKK

Gennemsnitligt antal medarbejdere

Indsamling
Indtægter
Gaver og bidrag fra privatpersoner
Bidrag fra fonde og virksomheder
Indtægter i alt

12.115.132

12.760.497

468.013

948.972

12.583.145

13.709.469

820.158

809.448

Løn og personale
Tryksager og forsendelse
Marketing
Øvrige udgifter
Udgifter i alt
Resultat af indsamling

15

9.933

66.836

308.941

609.302

291.113

122.039

1.430.145

1.607.625

11.153.000

12.101.844
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Udgifter

Kontraktlige forpligtelser
Fonden har indgået aftale om køb af konsulentydelser for I alt 83 t.kr.
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